สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

(Thailand e-Government Readiness)
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แบบสํารวจความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
หนวยงานภาครัฐระดับกรม

id
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tia

en
บริษัท

ซีเอสเอ็น

รีเสิรช

จํากัด

แบบสํารวจความพรอมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
(Thailand e-Government Readiness) หนวยงานภาครัฐระดับกรม
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. หนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ

C

ประเทศ หนึ่งในเปาประสงคหลักของการขับเคลื่อน คือ การศึกษาและเขาใจถึงปญหา อุปสรรค และความทาทายของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการจัดทํามาตรการ แนวทางการสนับสนุนในระดับนโยบาย ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

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

f
on

ดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐ ถือ เปนภาคสวนที่สําคัญยิ่งของระบบเศรษฐกิจ ที่ตองปรับ การทํางาน ใหสอดรับกับนโยบาย และ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อคงไวซึ่งการสงมอบบริการที่มีคุณภาพและเปนที่พึงพอใจแกประชาชนสูงสุด
สรอ. ในฐานะผูส นับสนุน หลักในการการขับเคลื่อน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูรัฐบาลดิจิทัล จึงไดจัดทําการสํารวจใน
ครั้งนี้ขึ้น เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนความเปนจริงที่จะนําไปใชในการวางแผน จัดทํามาตรการ และจัดทําขอเสนอแนะ เชิง

id

นโยบายที่มีประสิทธิภาพตอไปรวมถึงการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศที่ ถกู ตองและ
มีความนาเชื่อถือ
การสํารวจในครั้งนี้ ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ โดยจะมีการจัดทํารายงานผลการสํารวจในภาพรวมของ

en

ประเทศไมมีการเปดเผยขอมูลรายหนวยงานเวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยงานเทานั้น ทั้งนี้ จะมีการจัดสงผลการสํารวจ
ใหแกหนวยงานของทานเพื่อจักไดใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสูรัฐบาล
ดิจิทัลตอไป
ทั้งนี้ สรอ. ไดมอบหมายให บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด ในการลงสํารวจในครั้งนี้โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่

tia

16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 จึงใครขอความรวมมือจากหนวยงานของทานในการรวมใหขอมูลที่สะทอน
สภาพภาพที่แทจริงทั้งนี้เพื่อประโยชนของประเทศในภาพรวม และเปนจุดเริ่มตนของการติดตามการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยอยางเปนระบบ

l

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสูงในการรวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และขอความอนุเคราะหนํา
สงคืนภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 หากทานมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดที่ คุณยุภา มีจังหาร นักวิจัย
บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด โทร. 02-8404700 ตอ 4725 หรือ e-mail: yupa@csnthailand.com

2

ขอความกรุณาทานชวยตอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานดังตอไปนี้
ชื่อองคกรภาครัฐ
ที่อยู
สังกัดกระทรวง
ชื่อผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือเทียบเทา
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได

C

จํานวนพนักงานในหนวยงานของทาน (ณ วันที่สํารวจ) มีทั้งหมดกี่คน
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ชื่อบุคคลที่เปนผูตอบแบบสํารวจในแตละสวนคําถาม
ชุดคําถามสวนที่ 1: ดานนโยบายและวิสัยทัศน (Policy and Vision)
ตําแหนง

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล

id

ชุดคําถามสวนที่ 2: ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends/Emerging Issues)
ตําแหนง

en

ชุดคําถามสวนที่ 3: ดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure/Network)
ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

tia

ชุดคําถามสวนที่ 4: ดานการบริการของหนวยงาน (Public Service)

ตําแหนง

l

ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล

ชุดคําถามสวนที่ 5: ดานระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office)
ผูตอบแบบสํารวจคือ ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ: ไดมีการนิยามคําศัพทบางคําไวที่หนา 19-20 เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3

ตําแหนง

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก
สวนที่ 1: ดานนโยบายและวิสัยทัศน (Policy and Vision)

C

1. หนวยงานไดจัดทําแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไปนี้หรือไม
แผนที่เกี่ยวของ

ไมมี

มี

f
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2) นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
4) แผนการบริหารความเสี่ยง













5) แผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ





มีการนําไปปฏิบัติ
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Q1.1.1

Q1.2.1



Q1.1.2

Q1.2.2



Q1.1.3

Q1.2.3



Q1.1.4

Q1.2.4



Q1.1.5

Q1.2.5
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1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

tia
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4

สําหรับใช
ประมวลผล

โปรดระบุชื่อแผน

2. หนวยงานมีการวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชแนวทาง Enterprise Architecture
(EA) หรือไม
"Enterprise Architecture (EA) หมายถึง การบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเขากับกระบวนการ
การทํางาน (Business Process) หรือภารกิจขององคกร ไดอยางเปนระบบตั้งแตในระดับ สถาปตยกรรมไปจนถึง
ทิศทางการขับเคลื่อน (Roadmap) ขององคกร เพื่อขับดันใหองคกรสามารถ ดําเนินการตามนโยบายและ วิสัยทัศน
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ"
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1. ยังไมรูจักแนวทางดังกลาว
2. รูจักแนวทางดังกลาวแลว กรุณาระบุ: แนวทางการดําเนินการในหนวยงานของทาน
1) ปจจุบันมีการดําเนินงานในลักษณะดังกลาวแลว
2) กําลังเริ่มดําเนินการ
3) เคยมีการดําเนินการในอดีตแตปจจุบันไมไดดําเนินการแลว
4) กําลังมีแผนที่จะเริ่มดําเนินการดังกลาว
5) ไมมแี ผนทีจ่ ะทํา

id

3. ในปงบประมาณ 2557 หนวยงานมีการใชงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนสัดสวนเทาใดของ
งบประมาณทัง้ หมด
%
และงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่แบงเปนดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
1
(Information Security) คิดเปนเทาใดของงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
%
2

Cost

tia

en

4. หนวยงานมีการวิเคราะหความคุมคาในโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยวิธี
Benefit หรือไม
1.ไมมีการวิเคราะห
2.มี โปรดระบุ เกณฑการคัดเลือกมูลคาโครงการที่จัดทํา 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 บาทขึ้นไป
4) 20,000,001 – 30,000,000 บาท

l

1

Information security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ) คือ ระบบหรือวิธีการดูแลและเก็บรักษาขอมูลที่มีความปลอด ภัย ไมสามารถเจาะเขาถึง
ระบบขอมูลไดงายๆ
2
Cost 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

5

5. การประยุกตใชกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับงานดาน IT
กฎหมาย

มี

C

 

ถาไมมโี ปรดระบุ เหตุผลที่ไมมีการนํากฎหมายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
อยูระหวาง ไมเกี่ยวของ
ไมมี
ขาด
ขาด
อื่นๆ ระบุ
การเตรียม กับพันธกิจ นโยบาย งบประมาณ บุคลากรที่
สําหรับใชประมวลผล
ดําเนินการ
รองรับ
รับผิดชอบ
Q5.2.1
……………………….……..... Q5.1.1





……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.2
Q5.2.2





……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.3
Q5.2.3
……………………….…….....
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1) พระราชกฤษฎีกาการกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
2) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการทําธุรกรรมทาง
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

ไมมี
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9) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพิม่ เติม
 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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8) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเรือ่ งหลักเกณฑการ
เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550

en

 

……………………….……..... Q5.1.4
……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.5
……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.6
……………………….…….....
……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.7
……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.8
……………………….…….....
……………………….…….....
……………………….……..... Q5.1.9
……………………….…….....



Q5.2.4
Q5.2.5
Q5.2.6

Q5.2.7
Q5.2.8

Q5.2.9

6. หนวยงานมีการเตรียมพรอมรองรับ รางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. …. หรือไม
1. ยังไมพรอม ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ไมมีนโยบายรองรับ
 2) ขาดงบประมาณ
 3) ขาดแคลนบุคลากร
 4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ
2. มีการเตรียมความพรอมแลว โดยเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.
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7. การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ 3เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
7.1 หนวยงานรับทราบเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม
1. ไมรับทราบ
2. รับทราบโปรดระบุแหลงขอมูล (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) หนังสือเวียนราชการ
 2) สื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุสงั คมออนไลน
 3) อื่นๆ ระบุ

id

7.2 เศรษฐกิจดิจิทัล มีความเกี่ยวพันธกับภารกิจของหนวยงานอยางไร
1. ไมมีความเกี่ยวพันธ

en

2. มีความเกี่ยวพันธ โปรดระบุ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1) รวมจัดทํานโยบายใหสอดคลอง
 2) รับนโยบายมาปฏิบัติ
 3) อื่นๆ ระบุ

tia
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8. หนวยงานมีแผนนโยบายในการลดเอกสารที่เปนกระดาษและจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือไม
1. ไมมี
2. อยูระหวางการเตรียมดําเนินการ
3. มีการเริ่มดําเนินการแลว โปรดยกตัวอยาง รายชื่อของเอกสารที่มีการดําเนินการดังกลาว

3

Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล) คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี การติดตอสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใชสอย การจําหนาย
จายแจก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคมนาคมขนสง การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากรการบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือ
การใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม
กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองคลายคลึงกัน

7

9. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ใหความสําคัญตอบทบาทหนาที่ใดดังตอไปนี้ และไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานเพียงพอหรือไม กรุณาระบุประเด็นที่ตองการสนับสนุนเพิ่มเติม (ตอบเฉพาะ
บทบาทหนาที่ ที่สําคัญ 3 อันดับแรกเทานั้น โดยระบุให 1.สําคัญมากที่สุด , 2.สําคัญปานกลาง, 3.สําคัญ
นอยที่สุด)
บทบาทหนาที่

1) บทบาท 2) ไดรับการสนับสนุน 3) ประเด็นที่ตองการสนับสนุน
หนาที่
เพียงพอหรือไม
เพิม่ เติม
ที่สําคัญ
เพียงพอ ไมเพียงพอ (ตอบเฉพาะบทบาทหนาที่
สําหรับใช
3 อันดับแรก
ที่สาํ คัญ 3 อันดับแรกเทานั้น) ประมวลผล
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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) การวางแผนและการควบคุมการลงทุน (Capital
Planning and Investment Control)
8) กระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
ตอบสนองตอพันธกิจ (IT Acquisition)
9) การบริหารจัดการภาครัฐโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการขับเคลื่อนอยางมีธรรมาภิบาล
(e-Governance)
10) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security)
11) สถาปตยกรรมการจัดการองคกร
(Enterprise Architecture)
12) การจัดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให
เหมาะสมกับการดําเนินงาน (Technology
Management and Assessment)
13) อืน่ ๆ ระบุ.........................................................
.........................................................................













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

Q9.2.1
Q9.2.2
Q9.2.3
Q9.2.4
Q9.2.5
Q9.2.6
Q9.2.7
Q9.2.8
Q9.2.9

Q9.2.10
Q9.2.11
Q9.2.12

Q9.2.13

สวนที่ 2: ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends/Emerging Issues)
10. หนวยงานมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังตอไปนี้อยางไร (โปรดดูนิยามศัพทหนา 10)
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี

C

1) ไมมแี ผน (สามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ)
จะมีแผน
จะมีแผน
ยังไม
ภายใน 1 ป
ภายใน 2 ป แนนอน





พ.ศ……..………………
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สําหรับใช
ประมวลผล
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………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Q10.1.1 Q10.2.1

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Q10.1.5 Q10.2.5
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3) ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ 5(Big
Data)
4) การบริหารราชการเปดเผยและเปด
โอกาสใหประชาชนอยางโปรงใส
6
(Open Government)
5) การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพื่อสาธารณะ
7
(Open Government Data)
6) ระบบการประมวลผลแบบกลุม เมฆ
8
(Cloud Computing)
7) แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
9
(Business Continuity Planning)
8) แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
(Enterprise Risk Management)
9) แผนบริหารความเปลีย่ นแปลง
10
(Change Management)
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1) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security)
2) บัตรอัจฉริยะ 4(Smart Card)

2) หนวยงานมีความพรอมแลว : กรุณาระบุรายละเอียดความพรอม
มีการกําหนด
กรุณาระบุ : ป พ.ศ.
นําแผนสู
ตัวอยาง การดําเนินการ
นโยบายแลว ทีม่ กี ารกําหนดนโยบาย ภาคปฏิบตั ิ
อยางเปนรูปธรรม

Q10.1.2 Q10.2.2
Q10.1.3 Q10.2.3
Q10.1.4 Q10.2.4

Q10.1.6 Q10.2.6
Q10.1.7 Q10.2.7
Q10.1.8 Q10.2.8
Q10.1.9 Q10.2.9

4

Smart Card (บัตรอัจฉริยะ) คือ การที่บัตรซึ่งทํางานจาก บัตรที่มีขอมูลซึ่งคอมพิวเตอรสามารถตรวจเช็คหรือนําขอมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได ตัวอยาง
ที่เห็นงาย ๆ เชน บัตรโทรศัพท ที่จะทําการคํานวณระยะเวลาที่พูด แลวหักเงินแตละครั้งไดบอกใหรูไดวายังใชไดอีกเทาใด สวนมากจะเปนบัตรที่มีแถบแมเหล็ก
เชน บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสใหตรวจสอบได เปนตน

C
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Big Data คือ ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. ขอมูลมีความรวดเร็วในการถูกเรียกใชการบันทึก หรืออื่นๆ 2. ขอมูลมีความหลากหลาย มีขอมูลในทุกแงทุกมุม 3. ขอมูลมีจํานวนมากมาย
6

Open Government คือ แนวคิดการบริหารราชการอยางโปรงใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประกอบไปดวย 1.ความโปรงใส 2.การมีสวนรวม 3.ความรวมมือ
ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ

id

7

Open government data คือ การเปดเผยขอมูลของทางราชการที่จําเปนตอประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และสามารถทํางาน
รวมภาครัฐไดอยางสะอาด จะนํามาซึ่งการบริหารราชการแผนดินที่โปรงใส

en
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Cloud computing ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ รูปแบบของการเขาถึงระบบเพื่อ ใชงานที่และหลากหลายตามความตองการของ ผูใชงาน ใน
รูปแบบของการแชรทรัพยากร เชน สวนประมวลผล, พื้นที่สําหรับเก็บขอมูล, เครือขาย เปนตน รวมทั้ง เซอรวิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการของผูดูแลระบบใหนอย ที่สุด
9

Business Continuity planning (แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ) คือ แผนที่ใชสําหรับบริหารจัดการเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาเมื่อองคกรเผชิญกับปญหา
หรือสภาวการณฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปได

l

10

Change management คือ การบริหารจัดการองคกรเพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวเขาไดกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
10

11. ลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก ดังตอไปนี้ ที่หนวยงานมีการใหความสําคัญในการบริหารจัดการ (ตอบเฉพาะ
การบริหารจัดการ ที่สําคัญ 3 อันดับแรกเทานั้น โดยระบุให 1.สําคัญมากที่สุด, 2.สําคัญปานกลาง, 3.สําคัญนอย
ที่สุด)
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี

ใหความสําคัญ
3 อันดับแรก

id
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1) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)
2) บัตรอัจฉริยะ(Smart Card)
3) ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
4) การบริหารราชการเปดเผยและเปดโอกาสใหประชาชนอยางโปรงใส (Open Government)
5) การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพื่อสาธารณะ (Open Government Data)
6) ระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)
7) แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning)
8) แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management)
9) แผนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

tia
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สวนที่ 3: ดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure / Network)
12. ในปงบประมาณ 2557 หนวยงานมีฮารดแวร เชน คอมพิวเตอร เครื่องแมขาย ฯลฯ เพียงพอตอการดําเนินการ
ในหนวยงานหรือไม
1.ไมเพียงพอ
2.เพียงพอ
13. หนวยงานมีการบริหารจัดการเครือขายภายในอยางไร
1.หนวยงานดําเนินการเอง

C

2. จางหนวยงานภายนอก (Outsource)

14. หนวยงานมีการเชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ดวยการเชื่อมโยงโครงขายแบบใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

f
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1. โครงขายเฉพาะ (Private Network) ใชระหวางหนวยงานภาครัฐเทานั้น (โปรดระบุ เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1) โครงขาย 11Government Information Network (GIN)
2) โครงขายเฉพาะอื่นๆ

id

2. โครงขายสาธารณะ (โปรดระบุ เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1) ใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจ เชน CAT, TOT

15. หนวยงานใชอินเทอรเน็ตที่ความเร็วเทาใด

en

2) ใหบริการโดยผูใหบริการเอกชนรายอื่น

Mbps.

16. สัดสวนพนักงานที่ใชงานอินเทอรเน็ต เทียบกับจํานวนพนักงานทั้งหมดคิดเปน

%

tia

17. หนวยงานของทานมีจุดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi Hotspot) สําหรับบุคคลภายนอกที่มาติดตอราชการ
หรือไม
2. มีโปรดระบุ วิธีการเขาใชงาน

l

1. ไมมี
1) ลงทะเบียนกอนเขาใชงาน
 2) ไมตองลงทะเบียนกอนเขาใชงาน
11

Government Information Network: GIN คือ บริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
12

18. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยงานมีระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศดังตอไปนี้หรือไม
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
มี ไมมี โปรดระบุป พ.ศ. สําหรับใช
ที่คาดวาจะมีระบบ ประมวล
Q18.1
ระบบ Firewall
พ.ศ……..……………
 
ระบบตรวจสอบไวรัส (Anti Virus)



ระบบกําหนดสิทธิ์การเขาถึงอุปกรณ /เครือขาย
12
(Network Access Control)

C

*




พ.ศ……..……………

Q18.2

พ.ศ……..……………

Q18.3

id

f
on

*กรณีที่หนวยงานมีการกําหนดสิทธิ์ของบุคคลในการเขาถึงอุปกรณ /เครือขาย มีการกําหนดโดยวิธีใดบาง
(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. ใชรหัสหรือพาสเวิรด
2. ใชสมารทการด (Smart Card Access)
3. ใชสวนของรางกาย เชน ลายนิ้วมือ สายตา เสียง (ระบบ Biometric Security)
4. อื่นๆ ระบุ

en

19. หนวยงานมีการมอบหมายเจาหนาที่ดูแลทางดานความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)
คน
จํานวน
20. หนวยงานมีการดูแลรักษาระบบดานเทคโนโลยี (IT Maintenance) หรือไม
1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

12

l

1) หนวยงานดําเนินการเอง
2) จางหนวยงานภายนอก (Outsource)

tia

1) ไมมีนโยบายรองรับ
2) ขาดงบประมาณ
3) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
4) อื่นๆ ระบุ
2. มี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

Network Access Control (การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล) คือการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขาถึงขอมูล
13

21. หนวยงานมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉินหรือไม
1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

f
on

C

1) ไมมีนโยบายรองรับ
2) ขาดงบประมาณ
3) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
4) อื่นๆ ระบุ
2. มี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1) สํารองไวภายในหนวยงาน
2) สํารองไวภายนอกหนวยงาน

สวนที่ 4: ดานการบริการของหนวยงาน (Public Service)
22. หนวยงานมีการใหบริการในรูปแบบใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ (G2G)

id

2. ใหบริการแกหนวยงานภาคเอกชน (G2B)

3. ใหบริการแกสาธารณชน ประชาชน (G2C)

รูปแบบการใหบริการ

en

23. ระดับความพรอมของหนวยงานในการใหบริการ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
1) ไมมี
การใหบริการ




หนวยงานภาคเอกชน (G2B)





สาธารณชน ประชาชน (G2C)

















สําหรับใช
ประมวลผล
Q23.1.1

Q23.2.1

Q23.1.2

Q23.2.2

Q23.1.3

Q23.2.3

l

หนวยงานภาครัฐ (G2G)

tia

2) ระดับความพรอมการใหบริการ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
มาก
ปานกลาง
นอย

หมายเหตุ:
“มาก” หมายถึง มีความครบถวน พรอมใหบริการไดทุกเวลา
“ปลานกลาง” หมายถึงใหบริการไดกับบางหนวยงานหรือ บางกลุมผูรับบริการซึ่งยังตองการลงทุนหรือบุคลากรเพิ่มเติม
“นอย”หมายถึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอีกเปนจํานวนมาก ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร
14

24. หนวยงานมีการพัฒนาการใหบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Service) หรือไม
1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1) ไมมีนโยบายรองรับ
2) ขาดงบประมาณ
3) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ
2. อยูระหวางการพัฒนา

C

3. มี โปรดระบุสัดสวนของบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส กับบริการทั้งหมดของหนวยงาน

f
on

25. หนวยงานมีการพัฒนาการใหบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา

%

(m-Service) เชน แท็ปเล็ต

โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตนหรือไม

1. ไมมี (โปรดระบุเหตุผล เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

id

1) ไมมีนโยบายรองรับ
2) ขาดงบประมาณ
3) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
4) ขาดความพรอมของระบบสารสนเทศ
2. อยูระหวางการพัฒนา

en

3. มีโปรดระบุสัดสวนของบริการทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพากับบริการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด
%

1. ไมมี
2. มี โปรดระบุ จํานวนบริการทีใ่ หใช Smart Card

tia

26. หนวยงานมีการใหใช Smart Card เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขารับบริการหรือไม
บริการ

1. ไมมี

13

2. มี

One Stop Services คือ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
15

l

27. หนวยงานมีบริการทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ 13One Stop Service หรือไม

28. หนวยงานมีการพัฒนาเว็บไซตหรือ Application เพื่อรองรับการใชงาน สําหรับกลุมบุคคลใดดังตอไปนี้ (เลือกได
มากกวา 1 ขอ)
1. กลุมผูพิการ

2. กลุมผูสูงอายุ

3. บุคคลทั่วไป

29. หนวยงานมีชองทางรับฟงความเห็นจากผูบริการหรือไม (บริการในที่นี้รวมทั้งบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
และบริการที่มาติดตอ ณ จุดรับบริการดวยตนเอง)
1. ไมมี

C

2. มี โปรดระบุชองทาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1) Social Media เชน Facebook, Line, Twitter

f
on

2) เว็บบอรด
3) อีเมล

4) โทรศัพท (คอลเซ็นเตอร)
5) กลองรับฟงความคิดเห็น

id

6) อื่นๆ ระบุ

29.1 จากขอ 29 หนวยงานรับฟงความคิดเห็นเรื่องใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
2) ขอรองเรียนตอบริการ
3) ขอเสนอแนะ
4) อื่นๆ ระบุ

tia

en

1) ความพึงพอใจตอบริการ

29.2 จากขอ 29.1 ประโยชนที่หนวยงานไดรับจากการนําขอมูลมาพัฒนา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1.ปรับปรุงบริการ
3. ประเมินพนักงาน
4. อื่นๆ ระบุ

16
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2. วางแผนการดําเนินงาน

สวนที่ 5 ดานระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office/E-Government)

id

f
on

C

30. ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ใดบางตอไปนี้ของหนวยงานที่มีการใชงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ระบบนโยบาย แผนงานโครงการ
3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี
4. ระบบงานสารบรรณและเลขานุการ
5. ระบบงานจัดซื้อพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
6. ระบบงานนิติการ
7. ระบบงานประชาสัมพันธ
8. ระบบงานวิเทศสัมพันธ
9. ระบบงานตรวจสอบภายใน
10. ระบบงานผูตรวจราชการ
11. ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. อื่นๆ ระบุ
(Back Office) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (เลือกได

en

31. ประโยชนที่ไดรับจากการใชระบบบริหารจัดการภายใน
มากกวา 1 ขอ)
ประโยชน








สําหรับใช
ประมวลผล
Q31.1.1
Q31.1.2
Q31.1.3
Q31.1.4

l
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โปรดระบุ
รอยละ
ของผลที่ไดรับ
…………………….%
…………………….%
…………………….%
…………………….%
…………………….%
…………………….%

tia

1. ชวยทําใหเอกสารลดลง
2. ชวยประหยัดคาใชจาย
3. ชวยใหใชคนทํางานนอยลง
4. ชวยลดความซ้ําซอน
5. ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
6. ชวยใหไดขอมูลที่แมนยํามากขึ้น
7. อื่นๆระบุ …………………………................................................
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ไดรับ
ประโยชน

Q31.1.5
Q31.1.6
Q31.1.7

32. หนวยงานมีการใชงานระบบศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Centre : DOC) หรือไม
1. ไมมี
2. มี โปรดระบุ สถานะการใชงานปจจุบัน
1)ใชงาน
2) ไมไดใชงาน
33. หนวยงานมีการใชงานระบบศูนยปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Centre: MOC) หรือไม

C

1. ไมไดใชงาน
2.ใชงานโปรดระบุ: สถานะการใชงานปจจุบัน

f
on

1) ปจจุบันไมไดใชงานแลว
2) ปจจุบันยังใชงานอยู

34. หนวยงานมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถทํางานไดตามภารกิจไดถึงระดับใด (เลือกไดเพียง
1 ขอ)

id

1. ระดับปฏิบัติการทางธุรกิจ (Transaction Processing System: TPS)
2. ระดับสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Information System: IS และ Management Information System: MIS)

en

3. ระดับสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)

4. ระดับสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System: EIS)
35. สุดทายนี้ หนวยงานของทานตองการปจจัยการสนับสนุนเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

tia

เรื่องใดบาง

l
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นิยามคําศัพทเฉพาะ
Information security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ) คือ ระบบหรือวิธีการดูแลและเก็บรักษาขอมูลที่มี
ความปลอดภัย ไมสามารถเจาะเขาถึงระบบขอมูลไดงายๆ

f
on

C

Cost Benefit พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนมูลคาทางการเงินไดเทาไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย
Benefit-Cost Ratio: ในกรณีที่ภารกิจของหนวยงานเปนการดําเนินโครงการ โครงการดังกลาวนอกจากจะตอง
ประเมินโดยใชตัวชี้วัดหลักในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบแลว หนวยงานตองประเมินผลประโยชน
ตอคาใชจาย ( B/C Ratio) เปนตัวชี้วัดเสริมรวมดวย แตถาโครงการนั้นๆ เปนโครงการที่ไมสามารถคํานวณ
ผลประโยชนหรือผลเสียเปนมูลคาได (คํานวณ B/C Ratioไมได) ใหระบุกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบและขนาดของ
ผลกระทบ เชน จํานวนประชาชน จํานวนพื้นที่ เปนตน ใหชัดเจน

id

Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล) คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี การติดตอสื่อสาร การผลิต การอุปโภค
บริโภค การใชสอย การจําหนายจายแจก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคมนาคม
ขนสง การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร
การบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือการใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการ
ดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองคลายคลึงกัน

en

tia

Smart Card (บัตรอัจฉริยะ) คือ การที่บัตรซึ่งทํางานจาก บัตรที่มีขอมูลซึ่งคอมพิวเตอรสามารถตรวจเช็คหรือนํา
ขอมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได ตัวอยางที่เห็นงาย ๆ เชน บัตรโทรศัพท ที่จะทําการคํานวณระยะเวลาที่พูด แลวหัก
เงินแตละครั้งไดบอกใหรูไดวายังใชไดอีกเทาใด สวนมากจะเปนบัตรที่มีแถบแมเหล็กเชน บัตรเอทีเอ็ม ( ATM) ซึ่งจะมี
ชื่อและรหัสใหตรวจสอบได เปนตน

l

Big Data คือ ระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. ขอมูลมีความรวดเร็วในการถูกเรียกใชการบันทึก หรืออื่นๆ 2. ขอมูลมีความหลากหลาย มีขอมูลในทุกแงทุกมุม
3. ขอมูลมีจํานวนมากมาย

19

Open Government คือ แนวคิดการบริหารราชการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปดวย 1. ความ
โปรงใส 2. การมีสวนรวม 3. ความรวมมือ ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รับรู รวม
คิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาล
และความเจริญกาวหนาของประเทศ
Open government data คือ การเปดเผยขอมูลของทางราชการที่จําเปนตอประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ และสามารถทํางานรวมภาครัฐไดอยางสะอาด จะนํามาซึ่งการบริหารราชการแผนดินที่โปรงใส
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Cloud computing ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ รูปแบบของการเขาถึงระบบเพื่อ ใชงานที่และหลากหลาย
ตามความตองการของ ผูใชงาน ในรูปแบบของการแชรทรัพยากร เชน สวนประมวลผล , พื้นที่สําหรับเก็บขอมูล ,
เครือขาย เปนตน รวมทั้ง เซอรวิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อใหบริการไดอยางรวดเร็ว และลดภาระการบริหาร
จัดการของผูดูแลระบบใหนอย ที่สุด
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Business Continuity planning (แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ) คือ แผนที่ใชสําหรับบริหารจัดการเพื่อแกปญหา
เฉพาะหนาเมื่อองคกรเผชิญกับปญหาหรือสภาวการณฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปได
Change management คือ การบริหารจัดการองคกรเพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวเขาไดกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

en

Government Information Network: GIN คือ บริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
Network Access Control (การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล) คือการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขาถึงขอมูล

tia

One Stop Servicesคือ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

l
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โปรดสงแบบสํารวจมาที่ Email: yupa@csnthailand.com Fax. 02-4400179
หรือสงกลับทางไปรษณียตามซองที่แนบมาดวยนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
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และหากมีขอสงสัยประการใดทานสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่คุณยุภา มีจังหาร
นักวิจัย บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด โทร. 02-8404700 ตอ 4725
-----ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้-----

tia

en
l

21

