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แบบสํารวจความพรอมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

(Thailand e-Government Readiness) หนวยงานภาครัฐระดับกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความเปนมาและวัตถปุระสงค 

 

 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน ) หรอื สรอ . หนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ

ประเทศ หน่ึงในเปาประสงคหลักของการขับเคลื่อน คือ การศึกษาและเขาใจถึงปญหา อุปสรรค และความทาทายของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการจัดทํามาตรการ แนวทางการสนับสนุนในระดับนโยบาย ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

ในป พ.ศ.2557 รัฐบาลไดมีการประกาศนโยบาย Digital Economy ซึ่งเนนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม ดวย

ดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐ ถือเปนภาคสวนท่ีสําคัญยิ่งของระบบเศรษฐกิจ ท่ีตองปรบัการทํางาน ใหสอดรบักับนโยบาย และ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือคงไวซึ่งการสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีพึงพอใจแกประชาชนสูงสุด 

 สรอ. ในฐานะผูสนับสนุน หลักในการการขับเคลื่อน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูรัฐบาลดิจิทัล จึงไดจัดทําการสํารวจใน

ครั้งน้ีข้ึน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีสะทอนความเปนจริงท่ีจะนําไปใชในการวางแผน จัดทํามาตรการ และจดัทําขอเสนอแนะ เชิง

นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพตอไปรวมถึงการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศท่ีถูกตองและ

มีความนาเช่ือถือ 

การสํารวจในครั้งน้ี ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ โดยจะมีการจัดทํารายงานผลการสํารวจในภาพรวมของ

ประเทศไมมีการเปดเผยขอมูลรายหนวยงานเวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยงานเทาน้ัน ท้ังน้ี จะมีการจัดสงผลการสํารวจ

ใหแกหนวยงานของทานเพ่ือจักไดใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูรัฐบาล

ดิจิทัลตอไป 

ท้ังน้ี สรอ. ไดมอบหมายให บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด ในการลงสํารวจในครั้งน้ีโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 

16 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 จึงใครขอความรวมมือจากหนวยงานของทานในการรวมใหขอมูลท่ีสะทอน

สภาพภาพท่ีแทจริงท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของประเทศในภาพรวม และเปนจุดเริ่มตนของการติดตามการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยอยางเปนระบบ 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสูงในการรวมตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีและขอความอนุเคราะหนํา

สงคืนภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558 หากทานมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดท่ี  คุณยุภา มีจังหาร นักวิจัย  

บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด  โทร. 02-8404700 ตอ 4725 หรือ e-mail: yupa@csnthailand.com 
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ขอความกรุณาทานชวยตอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานดังตอไปนี้ 

ชื่อองคกรภาครัฐ           

ท่ีอยู             

สังกัดกระทรวง            

ชื่อผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือเทียบเทา      

หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได         

จํานวนพนักงานในหนวยงานของทาน (ณ วันท่ีสํารวจ) มีท้ังหมดก่ีคน      

ชื่อบุคคลท่ีเปนผูตอบแบบสํารวจในแตละสวนคําถาม 

ชุดคําถามสวนท่ี 1: ดานนโยบายและวิสัยทัศน (Policy and Vision) 

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล      ตําแหนง     

 

ชุดคําถามสวนท่ี 2: ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends/Emerging Issues) 

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล      ตําแหนง     

 

ชุดคําถามสวนท่ี 3: ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure/Network) 

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล      ตําแหนง     

 

ชุดคําถามสวนท่ี 4: ดานการบริการของหนวยงาน (Public Service) 

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล      ตําแหนง     

 

ชุดคําถามสวนท่ี 5: ดานระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล      ตําแหนง     

 

หมายเหตุ: ไดมีการนิยามคําศัพทบางคําไวท่ีหนา 19-20 เพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน
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โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีทานตองการเลือก 

สวนท่ี 1: ดานนโยบายและวิสัยทัศน (Policy and Vision) 

1. หนวยงานไดจัดทําแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไปนี้หรือไม 

แผนท่ีเก่ียวของ ไมมี มี โปรดระบุชื่อแผน มีการนําไปปฏิบัติ สําหรับใช

ประมวลผล 

1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

2) นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

3) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

4) แผนการบริหารความเสี่ยง   …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

5) แผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืนๆ 

 

 

 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

Q1.1.1 Q1.2.1 

Q1.1.2 

Q1.1.3 

Q1.1.4 

Q1.1.5 

Q1.2.2 

Q1.2.3 

Q1.2.4 

Q1.2.5 
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2. หนวยงานมีการวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชแนวทาง Enterprise Architecture 

(EA) หรอืไม 

"Enterprise Architecture (EA) หมายถึง การบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเขากับกระบวนการ

การทํางาน  (Business Process) หรือภารกิจขององคกร ไดอยางเปนระบบตั้งแตในระดับ สถาปตยกรรมไปจนถึง 

ทิศทางการขับเคลื่อน (Roadmap) ขององคกร เพื่อขับดันใหองคกรสามารถ ดําเนินการตามนโยบายและ วิสัยทัศน

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ" 

1. ยังไมรูจักแนวทางดังกลาว 

2. รูจักแนวทางดังกลาวแลว กรุณาระบุ: แนวทางการดําเนินการในหนวยงานของทาน 

1) ปจจุบันมีการดําเนินงานในลักษณะดังกลาวแลว 

2) กําลังเริ่มดําเนินการ 

3) เคยมีการดําเนินการในอดีตแตปจจุบันไมไดดําเนินการแลว 

4) กําลังมีแผนท่ีจะเริ่มดําเนินการดังกลาว 

5) ไมมีแผนท่ีจะทํา 
 

3. ในปงบประมาณ  2557 หนวยงานมีการใชงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนสัดสวนเทาใดของ

งบประมาณท้ังหมด  % 

และงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีแบงเปนดานความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ
1(Information Security) คิดเปนเทาใดของงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  % 

 

4. หนวยงานมีการวิเคราะหความคุมคาในโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยวิธี  2Cost 

Benefit หรอืไม 

1.ไมมีการวิเคราะห 

2.มี โปรดระบุ เกณฑการคัดเลือกมูลคาโครงการท่ีจัดทํา Cost Benefit 

1) ไมเกิน 5,000,000 บาท   5) 30,000,001 – 40,000,000 บาท 

2) 5,000,001 – 10,000,000 บาท  6) 40,000,001 – 50,000,000 บาท 

3) 10,000,001 – 20,000,000 บาท  7) ตั้งแต 50,000,001 บาทข้ึนไป 

4) 20,000,001 – 30,000,000 บาท 
 

1Information security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ) คือ ระบบหรือวิธีการดูแลและเก็บรักษาขอมูลที่มีความปลอด ภัย ไมสามารถเจาะเขาถึง

ระบบขอมูลไดงายๆ 
2Cost Benefit พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนมูลคาทางการเงินไดเทาไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย 
Benefit-Cost Ratio: ในกรณีที่ภารกิจของหนวยงานเปนการดําเนินโครงการ  โครงการดังกลาวนอกจากจะตองประเมินโดยใชตัวชี้วัดหลักในมิติ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบแลว หนวยงานตองประเมินผลประโยชนตอคาใชจาย  (B/C Ratio) เปนตัวชี้วัดเสริม

รวมดวย แตถาโครงการนั้น ๆ เปนโครงการที่ไมสามารถคํานวณผลประโยชนหรือผลเสียเปนมูลคาได (คํานวณ B/C Ratioไมได) 

ใหระบุกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบและขนาดของผลกระทบ เชน จํานวนประชาชน จํานวนพื้นที่ เปนตน ใหชัดเจน 
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5. การประยุกตใชกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของกับงานดาน  IT 
กฎหมาย มี ไมมี ถาไมมโีปรดระบุ เหตุผลท่ีไมมีการนํากฎหมายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

สําหรับใชประมวลผล 

อยูระหวาง

การเตรียม

ดําเนินการ 

ไมเกี่ยวของ

กบัพันธกจิ 

ไมมี

นโยบาย

รองรับ 

ขาด

งบประมาณ 

ขาด

บุคลากรท่ี

รับผิดชอบ 

อื่นๆ ระบุ 

1) พระราชกฤษฎีกาการกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

2) พระราชกฤษฎกีากาํหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

3) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องแนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2553 

       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

4) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องแนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

5) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

6) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักเกณฑและ

วิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

7) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

8) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเรือ่งหลักเกณฑการ

เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550        

……………………….……..... 

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

9) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
       

……………………….……..... 

……………………….……..... 

 

Q5.1.1 Q5.2.1 

Q5.1.2 

Q5.1.3 

Q5.1.4 

Q5.1.5 

Q5.1.6 

Q5.1.7 

Q5.1.8 

Q5.1.9 

Q5.2.2 

Q5.2.3 

Q5.2.4 

Q5.2.5 

Q5.2.6 

Q5.2.7 

Q5.2.8 

Q5.2.9 
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6. หนวยงานมีการเตรียมพรอมรองรับ  รางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. …. หรอืไม 

 1. ยังไมพรอม ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) ไมมีนโยบายรองรับ 

 2) ขาดงบประมาณ 

   3) ขาดแคลนบคุลากร 

   4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ 

 2. มีการเตรียมความพรอมแลว โดยเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.    
 

7. การเตรียมความพรอมเก่ียวกับ 3เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

 7.1 หนวยงานรับทราบเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม 

1. ไมรับทราบ 

2. รับทราบโปรดระบุแหลงขอมูล (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) หนังสือเวียนราชการ 

  2) สื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วทิยสุงัคมออนไลน 

  3) อ่ืนๆ ระบุ         

7.2 เศรษฐกิจดิจิทัล มีความเก่ียวพันธกับภารกิจของหนวยงานอยางไร 

1. ไมมีความเก่ียวพันธ 

2. มีความเก่ียวพันธ โปรดระบุ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

  1) รวมจัดทํานโยบายใหสอดคลอง 

  2) รับนโยบายมาปฏิบัติ 

 3) อ่ืนๆ ระบุ         
 

8. หนวยงานมีแผนนโยบายในการลดเอกสารท่ีเปนกระดาษและจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

1. ไมมี 

2. อยูระหวางการเตรียมดําเนินการ 

3. มีการเริ่มดําเนินการแลว โปรดยกตัวอยาง รายชื่อของเอกสารท่ีมีการดําเนินการดังกลาว 

            

             
3Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล) คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี การติดตอส่ือสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใชสอย การจําหนาย

จายแจก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคมนาคมขนสง การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การ

อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากรการบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือ

การใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม 

กิจการโทรคมนาคม กิจการส่ือสารดาวเทียม และการบริหารคล่ืนความถี่ โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองคลายคลึงกัน 
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9. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ใหความสําคัญตอบทบาทหนาท่ีใดดังตอไปนี้ และไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานเพียงพอหรือไม กรุณาระบุประเด็นท่ีตองการสนับสนุนเพ่ิมเติม  (ตอบเฉพาะ

บทบาทหนาท่ี ท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกเทานั้น โดยระบุให 1.สําคัญมากท่ีสุด , 2.สําคัญปานกลาง , 3.สําคัญ

นอยท่ีสุด) 
 

บทบาทหนาท่ี 1) บทบาท

หนาท่ี  

ท่ีสําคัญ 

3 อันดับแรก  

2) ไดรับการสนับสนุน

เพียงพอหรือไม 

3) ประเด็นท่ีตองการสนับสนุน

เพ่ิมเติม 

(ตอบเฉพาะบทบาทหนาท่ี 

ท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกเทานั้น) 

 

 

 

สําหรับใช

ประมวลผล 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) นโยบายและการบริหารจัดการองคกร (Policy 

and Organization)  

 
  

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

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

 

2) ภาวะผูนําและการจัดการ (Leadership and 

Management) 

 
  

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

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

 

3) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

(Process/Change Management) 

 
  

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

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

 

4) กลยุทธและการวางแผนทรัพยากรสารสนเทศ 

(Information Resources Strategy and Planning) 

 
  

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

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

 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Performance Assessment) 

 
  

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

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

 

6) การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Project/Program Management) 

 
  

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

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

 

7) การวางแผนและการควบคมุการลงทุน (Capital 

Planning and Investment Control) 

 
  

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

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

 

8) กระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือ

ตอบสนองตอพันธกิจ (IT Acquisition) 

 
  

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

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

 

9) การบริหารจัดการภาครัฐโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการขับเคลื่อนอยางมีธรรมาภิบาล  

(e-Governance) 

 
  

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

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

 

10) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

(Information Security) 

 
  

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

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

 

11) สถาปตยกรรมการจัดการองคกร  

(Enterprise Architecture) 

 
  

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

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

 

12) การจัดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให

เหมาะสมกับการดําเนินงาน (Technology 

Management and Assessment) 

 
  

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

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

 

13) อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

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

 
  

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

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

 

Q9.2.1 

Q9.2.2 

Q9.2.4 

Q9.2.7 

Q9.2.8 

Q9.2.9 

Q9.2.10 

Q9.2.11 

Q9.2.12 

Q9.2.13 

Q9.2.3 

Q9.2.5 

Q9.2.6 
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สวนท่ี 2: ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends/Emerging Issues) 

10. หนวยงานมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังตอไปนี้อยางไร (โปรดดูนิยามศัพทหนา 10)  
 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 1) ไมมแีผน (สามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ) 2) หนวยงานมีความพรอมแลว : กรุณาระบุรายละเอียดความพรอม  

สําหรับใช

ประมวลผล 

จะมีแผน

ภายใน 1 ป 

จะมีแผน

ภายใน 2 ป 

ยงัไม

แนนอน 

มีการกาํหนด

นโยบายแลว 

กรุณาระบุ : ป พ.ศ. 

ท่ีมกีารกาํหนดนโยบาย 

นําแผนสู

ภาคปฏบิตัิ 

ตัวอยาง การดําเนินการ 

อยางเปนรูปธรรม 

1) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

(Information Security) 
    พ.ศ……..………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.1  Q10.2.1 

2) บัตรอัจฉริยะ 4(Smart Card) 
    พ.ศ……..………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.2  Q10.2.2 

3) ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ 5(Big 

Data) 
    พ.ศ……..………………..  

……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.3  Q10.2.3 

4) การบริหารราชการเปดเผยและเปด

โอกาสใหประชาชนอยางโปรงใส 
6(Open Government)  

    พ.ศ……..………………..  

……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.4  Q10.2.4 

5) การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพ่ือสาธารณะ
7(Open Government Data) 

    พ.ศ……..………………..  
……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.5  Q10.2.5 

6) ระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
8(Cloud Computing) 

    พ.ศ……..………………..  
……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.6  Q10.2.6 

7) แผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
9(Business Continuity Planning) 

    พ.ศ……..………………..  
……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.7  Q10.2.7 

8) แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  

(Enterprise Risk Management) 
    พ.ศ……..………………..  

……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.8  Q10.2.8 

9) แผนบรหิารความเปลีย่นแปลง 
10(Change Management) 

    พ.ศ……..………………..  
……………………………………… 

……………………………………… 

Q10.1.9  Q10.2.9 
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4Smart Card (บัตรอัจฉริยะ) คือ การท่ีบัตรซ่ึงทํางานจาก บัตรท่ีมีขอมูลซ่ึงคอมพิวเตอรสามารถตรวจเช็คหรือนําขอมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได ตัวอยาง

ท่ีเห็นงาย ๆ เชน บัตรโทรศัพท ท่ีจะทําการคํานวณระยะเวลาท่ีพูด แลวหักเงินแตละครั้งไดบอกใหรูไดวายังใชไดอีกเทาใด สวนมากจะเปนบัตรท่ีมีแถบแมเหล็ก

เชน บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซ่ึงจะมีชื่อและรหัสใหตรวจสอบได เปนตน 

 
5Big Data คือ ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงจะมีคุณสมบัติดังนี้  

1. ขอมูลมีความรวดเร็วในการถูกเรียกใชการบันทึก หรืออ่ืนๆ  2. ขอมูลมีความหลากหลาย มีขอมูลในทุกแงทุกมุม 3. ขอมูลมีจํานวนมากมาย  

 
6Open Government คือ แนวคิดการบริหารราชการอยางโปรงใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประกอบไปดวย 1.ความโปรงใส 2.การมีสวนรวม 3.ความรวมมือ 

ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเก่ียวของทุกภาคสวน รับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพ่ือสรางความโปรงใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

สงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ 

 
7Open government data คือ การเปดเผยขอมูลของทางราชการท่ีจําเปนตอประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และสามารถทํางาน

รวมภาครัฐไดอยางสะอาด จะนํามาซ่ึงการบริหารราชการแผนดินท่ีโปรงใส 

 
8Cloud computing ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  คือ รูปแบบของการเขาถึงระบบเพ่ือ ใชงานท่ีและหลากหลายตามความตองการของ ผูใชงาน ใน

รูปแบบของการแชรทรัพยากร เชน สวนประมวลผล, พ้ืนท่ีสําหรับเก็บขอมูล, เครือขาย เปนตน รวมท้ัง เซอรวิสอ่ืนๆ ท่ีสามารถจัดเตรียมเพ่ือใหบริการไดอยาง

รวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการของผูดูแลระบบใหนอย ท่ีสุด 

 
9Business Continuity planning (แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ) คือ แผนท่ีใชสําหรับบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือองคกรเผชิญกับปญหา

หรือสภาวการณฉุกเฉินอ่ืนๆ เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปได 

 
10Change management คือ การบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวเขาไดกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
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11. ลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก ดังตอไปนี้ ท่ีหนวยงานมีการใหความสําคัญในการบริหารจัดการ (ตอบเฉพาะ

การบริหารจัดการ ท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกเทานั้น โดยระบุให 1.สําคัญมากท่ีสุด, 2.สําคัญปานกลาง , 3.สําคัญนอย

ท่ีสุด) 
 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ใหความสําคัญ 

3 อันดับแรก 

1) ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)  

2) บัตรอัจฉริยะ(Smart Card)  

3) ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ(Big Data)  

4) การบริหารราชการเปดเผยและเปดโอกาสใหประชาชนอยางโปรงใส (Open Government)  

5) การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพ่ือสาธารณะ (Open Government Data)  

6) ระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)  

7) แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning)  

8) แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management)  

9) แผนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)  
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สวนท่ี 3: ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure / Network) 

12. ในปงบประมาณ  2557 หนวยงานมีฮารดแวร  เชน คอมพิวเตอร  เครื่องแมขาย  ฯลฯ เพียงพอตอการดําเนินการ

ในหนวยงานหรือไม 

 1.ไมเพียงพอ  2.เพียงพอ   
 

13. หนวยงานมีการบริหารจัดการเครือขายภายในอยางไร 

 1.หนวยงานดําเนินการเอง 

 2. จางหนวยงานภายนอก (Outsource) 
 

14. หนวยงานมีการเชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ดวยการเชื่อมโยงโครงขายแบบใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. โครงขายเฉพาะ (Private Network) ใชระหวางหนวยงานภาครัฐเทานั้น  (โปรดระบุ เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) โครงขาย 11Government Information Network (GIN) 

  2) โครงขายเฉพาะอ่ืนๆ 

 2. โครงขายสาธารณะ (โปรดระบุ เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) ใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจ เชน CAT, TOT 

  2) ใหบริการโดยผูใหบริการเอกชนรายอ่ืน 
 

15. หนวยงานใชอินเทอรเน็ตท่ีความเร็วเทาใด   Mbps. 
 

16. สัดสวนพนักงานท่ีใชงานอินเทอรเน็ต เทียบกับจํานวนพนักงานท้ังหมดคิดเปน  % 
 

17. หนวยงานของทานมีจุดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi Hotspot) สําหรับบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการ

หรอืไม 

 1. ไมมี 

 2. มีโปรดระบุ วิธีการเขาใชงาน 

1) ลงทะเบียนกอนเขาใชงาน 

 2) ไมตองลงทะเบียนกอนเขาใชงาน 

 
11Government Information Network: GIN คือ บริการเครือขายสื่อสารขอมูลเช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐ 
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18. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยงานมีระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศดังตอไปนี้หรือไม 

ระบบความม่ันคงปลอดภัย มี ไมมี โปรดระบุป พ.ศ. 

ท่ีคาดวาจะมีระบบ 

สําหรับใช

ประมวล 

ระบบ Firewall 
  

พ.ศ……..…………… Q18.1 

 

ระบบตรวจสอบไวรัส (Anti Virus) 
  

พ.ศ……..…………… Q18.2 

 

ระบบกําหนดสิทธิ์การเขาถึงอุปกรณ/เครือขาย 
12(Network Access Control) 

*  
พ.ศ……..…………… Q18.3 

 

 

*กรณีท่ีหนวยงานมีการกําหนดสิทธิ์ของบุคคลในการเขาถึงอุปกรณ /เครือขาย มีการกําหนดโดยวิธีใดบาง

(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ใชรหัสหรือพาสเวิรด 

2. ใชสมารทการด (Smart Card Access) 

3. ใชสวนของรางกาย เชน ลายนิ้วมือ สายตา เสียง (ระบบ Biometric Security)  

4. อ่ืนๆ ระบุ          
 

19. หนวยงานมีการมอบหมายเจาหนาท่ีดูแลทางดานความม่ังคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)  

 จํานวน  คน 
  

20. หนวยงานมีการดูแลรักษาระบบดานเทคโนโลยี (IT Maintenance) หรอืไม 

1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ไมมีนโยบายรองรับ 

  2) ขาดงบประมาณ 

3) ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

4) อ่ืนๆ ระบุ          

2. มี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) หนวยงานดําเนินการเอง 

  2) จางหนวยงานภายนอก (Outsource) 
 

 

 

 

 

 

12Network Access Control (การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล) คือการกําหนดสิทธ์ิบุคคลในการเขาถึงขอมูล 
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21. หนวยงานมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉินหรือไม 

1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ไมมีนโยบายรองรับ 

  2) ขาดงบประมาณ 

3) ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

4) อ่ืนๆ ระบุ          

2. มี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) สํารองไวภายในหนวยงาน 

  2) สํารองไวภายนอกหนวยงาน 

 
 

สวนท่ี 4: ดานการบริการของหนวยงาน (Public Service) 

22. หนวยงานมีการใหบริการในรูปแบบใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

1. ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ (G2G) 

2. ใหบริการแกหนวยงานภาคเอกชน (G2B) 

3. ใหบริการแกสาธารณชน ประชาชน (G2C) 

 

23. ระดับความพรอมของหนวยงานในการใหบริการ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการใหบริการ 1) ไมมี 

การใหบริการ 

2) ระดับความพรอมการใหบริการ 

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

สําหรับใช

ประมวลผล มาก ปานกลาง นอย 

หนวยงานภาครัฐ (G2G)     
Q23.1.1      Q23.2.1 

 

หนวยงานภาคเอกชน (G2B)     
Q23.1.2      Q23.2.2 

 

สาธารณชน ประชาชน (G2C)     
Q23.1.3      Q23.2.3 

 

หมายเหตุ: 

“มาก” หมายถึง มีความครบถวน พรอมใหบริการไดทุกเวลา 

“ปลานกลาง” หมายถึงใหบริการไดกับบางหนวยงาน หรือ บางกลุมผูรับบริการซ่ึงยังตองการลงทุนหรือบุคลากรเพ่ิมเติม 

“นอย”หมายถึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอีกเปนจํานวนมาก ขาดแคลนงบประมาณและบคุลากร 
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24. หนวยงานมีการพัฒนาการใหบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Service) หรอืไม 

1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ไมมีนโยบายรองรับ 

2) ขาดงบประมาณ 

3) ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ 

2. อยูระหวางการพัฒนา 

3. มี โปรดระบุสัดสวนของบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส กับบริการท้ังหมดของหนวยงาน   % 

 

25. หนวยงานมีการพัฒนาการใหบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา  (m-Service) เชน แท็ปเล็ต 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี เปนตนหรือไม 

1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ไมมีนโยบายรองรับ 

2) ขาดงบประมาณ 

3) ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ 

2. อยูระหวางการพัฒนา 

3. มีโปรดระบุสัดสวนของบริการทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพากับบริการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด

   % 

 

26. หนวยงานมีการใหใช Smart Card เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขารับบริการหรือไม 

1. ไมมี 

2. มี โปรดระบุ จํานวนบริการทีใ่หใช Smart Card   บริการ 

 

27. หนวยงานมีบริการทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ13One Stop Service หรอืไม 

1. ไมมี  2. มี  

 

 
13One Stop Services คือ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
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28. หนวยงานมีการพัฒนาเว็บไซตหรือ  Application เพ่ือรองรับการใชงาน สําหรับกลุมบุคคล ใดดังตอไปนี้ (เลือกได

มากกวา 1 ขอ) 

1. กลุมผูพิการ  2. กลุมผูสูงอายุ 3. บุคคลท่ัวไป 

 

29. หนวยงานมีชองทางรับฟงความเห็นจากผูบริการหรือไม (บริการในท่ีนี้รวมท้ังบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

และบริการท่ีมาติดตอ ณ จุดรับบริการดวยตนเอง) 

1. ไมมี 

2. มี    โปรดระบุชองทาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) Social Media เชน Facebook, Line, Twitter 

2) เว็บบอรด 

3) อีเมล 

4) โทรศัพท (คอลเซ็นเตอร) 

5) กลองรับฟงความคิดเห็น 

6) อ่ืนๆ ระบุ           

29.1 จากขอ 29 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นเรื่องใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ความพึงพอใจตอบริการ 

2) ขอรองเรียนตอบริการ 

3) ขอเสนอแนะ 

4) อ่ืนๆ ระบุ           

 

29.2 จากขอ 29.1 ประโยชนท่ีหนวยงานไดรับจากการนําขอมูลมาพัฒนา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 1.ปรับปรุงบริการ  

 2. วางแผนการดําเนินงาน   

 3. ประเมินพนักงาน 

 4. อ่ืนๆ ระบุ           

 

  

Confidential



 

17    
 

สวนท่ี 5 ดานระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office/E-Government) 

30.  ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ใดบางตอไปนี้ของหนวยงานท่ีมีการใชงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

2. ระบบนโยบาย แผนงานโครงการ    

3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี  

4. ระบบงานสารบรรณและเลขานุการ 

5. ระบบงานจัดซ้ือพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 

6. ระบบงานนิติการ 

7. ระบบงานประชาสัมพันธ 

8. ระบบงานวิเทศสัมพันธ 

9. ระบบงานตรวจสอบภายใน 

10. ระบบงานผูตรวจราชการ 

11. ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. อ่ืนๆ ระบุ           
   

31. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชระบบบริหารจัดการภายใน  (Back Office) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  (เลือกได

มากกวา 1 ขอ) 

ประโยชน ไดรับ

ประโยชน 

โปรดระบ ุ

รอยละ 

ของผลท่ีไดรับ 

 

สําหรับใช

ประมวลผล 

1. ชวยทําใหเอกสารลดลง  …………………….% Q31.1.1 

2. ชวยประหยัดคาใชจาย  …………………….% Q31.1.2 

3. ชวยใหใชคนทํางานนอยลง  …………………….% Q31.1.3 

4. ชวยลดความซํ้าซอน  …………………….% Q31.1.4 

5. ชวยลดข้ันตอนการทํางาน  …………………….% Q31.1.5 

6. ชวยใหไดขอมูลท่ีแมนยํามากข้ึน  …………………….% Q31.1.6 

7. อ่ืนๆระบุ …………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

  Q31.1.7 

Confidential



 

18    
 

32. หนวยงานมีการใชงานระบบศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Centre : DOC) หรอืไม 

1. ไมมี    

2. มี โปรดระบุ สถานะการใชงานปจจุบัน     

1)ใชงาน     

2) ไมไดใชงาน  
 

33. หนวยงานมีการใชงานระบบศูนยปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Centre: MOC) หรอืไม 

1. ไมไดใชงาน    

2.ใชงานโปรดระบุ: สถานะการใชงานปจจุบัน      

1) ปจจุบันไมไดใชงานแลว    

2) ปจจุบันยังใชงานอยู 

34. หนวยงานมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหสามารถทํางานไดตามภารกิจไดถึงระดับใด   (เลือกไดเพียง 

1 ขอ) 

1. ระดับปฏิบัติการทางธุรกิจ (Transaction Processing System: TPS) 

2. ระดับสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Information System: IS และ Management Information System: MIS) 

3. ระดับสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 

4. ระดับสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System: EIS)   
 

35. สุดทายนี้  หนวยงานของทานตองการปจจัยการสนับสนุนเพ่ิมเติมในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

เรื่องใดบาง 
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นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 

Information security (ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ)  คือ ระบบหรือวิธีการดูแลและเก็บรักษาขอมูลท่ีมี

ความปลอดภัย ไมสามารถเจาะเขาถึงระบบขอมูลไดงายๆ 

 

Cost Benefit พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนมูลคาทางการเงินไดเทาไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย 

Benefit-Cost Ratio: ในกรณีท่ีภารกิจของหนวยงานเปนการดําเนินโครงการ โครงการดังกลาวนอกจากจะตอง

ประเมินโดยใชตัวชี้วัดหลักในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบแลว หนวยงานตองประเมินผลประโยชน

ตอคาใชจาย ( B/C Ratio) เปนตัวชี้วัดเสริมรวมดวย แตถาโครงการนั้นๆ เปนโครงการท่ีไมสามารถคํานวณ

ผลประโยชนหรือผลเสียเปนมูลคาได (คํานวณ B/C Ratioไมได) ใหระบุกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบและขนาดของ

ผลกระทบ เชน จํานวนประชาชน จํานวนพ้ืนท่ี เปนตน ใหชัดเจน 

 

Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล)  คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี การติดตอสื่อสาร การผลิต การอุปโภค

บริโภค การใชสอย การจําหนายจายแจก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคมนาคม

ขนสง การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร

การบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด หรือการใดๆ ท่ีมีกระบวนการหรือการ

ดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ

โทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถ่ี โดยอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในทํานองคลายคลึงกัน 

 

Smart Card (บัตรอัจฉริยะ)  คือ การท่ีบัตรซ่ึงทํางานจาก บัตรท่ีมีขอมูลซ่ึงคอมพิวเตอรสามารถตรวจเช็คหรือนํา

ขอมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได ตัวอยางท่ีเห็นงาย ๆ เชน บัตรโทรศัพท ท่ีจะทําการคํานวณระยะเวลาท่ีพูด แลวหัก

เงินแตละครั้งไดบอกใหรูไดวายังใชไดอีกเทาใด สวนมากจะเปนบัตรท่ีมีแถบแมเหล็กเชน บัตรเอทีเอ็ม ( ATM) ซ่ึงจะมี

ชื่อและรหัสใหตรวจสอบได เปนตน 

 

Big Data คือ ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงจะมีคุณสมบัติดังนี้  

1. ขอมูลมีความรวดเร็วในการถูกเรียกใชการบันทึก หรืออ่ืนๆ  2. ขอมูลมีความหลากหลาย มีขอมูลในทุกแงทุกมุม  

3. ขอมูลมีจํานวนมากมาย 
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Open Government คือ แนวคิดการบริหารราชการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปดวย 1. ความ

โปรงใส 2. การมีสวนรวม 3. ความรวมมือ ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเก่ียวของทุกภาคสวน รับรู รวม

คิด รวมตัดสินใจ เพ่ือสรางความโปรงใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาล

และความเจริญกาวหนาของประเทศ 

 

Open government data คือ การเปดเผยขอมูลของทางราชการท่ีจําเปนตอประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบ และสามารถทํางานรวมภาครัฐไดอยางสะอาด จะนํามาซ่ึงการบริหารราชการแผนดินท่ีโปรงใส 

 

Cloud computing ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ รูปแบบของการเขาถึงระบบเพ่ือ ใชงานท่ีและหลากหลาย

ตามความตองการของ ผูใชงาน ในรูปแบบของการแชรทรัพยากร เชน สวนประมวลผล , พ้ืนท่ีสําหรับเก็บขอมูล , 

เครือขาย เปนตน รวมท้ัง เซอรวิสอ่ืนๆ ท่ีสามารถจัดเตรียมเพ่ือใหบริการไดอยางรวดเร็ว และลดภาระการบริหาร

จัดการของผูดูแลระบบใหนอย ท่ีสุด 

 

Business Continuity planning (แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ) คือ แผนท่ีใชสําหรับบริหารจัดการเพ่ือแกปญหา

เฉพาะหนาเม่ือองคกรเผชิญกับปญหาหรือสภาวการณฉุกเฉินอ่ืนๆ เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปได 

 

Change management คือ การบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวเขาไดกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

Government Information Network: GIN คือ บริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ 

 

Network Access Control (การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล) คือการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขาถึงขอมูล 

 

One Stop Servicesคือ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
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โปรดสงแบบสํารวจมาท่ี Email: yupa@csnthailand.com Fax. 02-4400179 

หรือสงกลับทางไปรษณียตามซองท่ีแนบมาดวยนี้ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558 
 

และหากมีขอสงสัยประการใดทานสามารถสอบถามเพ่ิมเติมท่ีคุณยุภา มีจังหาร 

นักวิจัย บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด โทร. 02-8404700 ตอ 4725 

 

-----ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้----- 
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