
แนวทางการให้บริการประชาชน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย

นายชัยณรงค์  โชไชย

การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนภารกิจ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
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• รัฐบริหารงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์                 
และเครือข่ายการส่ือสารเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน

• ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายและสะดวก



• แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน
• โครงสร้างมีพื้นฐานเครือข่ายท่ีทัว่ถึง
• ระบบบริหารจดัการสารสนเทศร่วมกนั
• กฎหมายท่ีเอ้ืออ านวย
• บุคลากรท่ีมีความพร้อม
• ระบบบริการท่ีทนัสมยั



• ไม่รู้ว่าจะตดิต่ออะไรทีไ่หน
• ไม่รู้ว่าเม่ือไหร่จะเสร็จ
• ท าไมใช้เอกสารเดยีวกนัหลายหน่วย
• ต้องติดต่อหลายแห่ง
• ค่าใช้จ่ายสูง
• เสียเวลามาก



5

การพฒันาสู่องค์กรดจิทิัลภาครัฐ



ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระดับทั่วไป

Common 
or

Public

ระดับกลาง

Privacy

ระดับความ
มั่นคง

Security
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โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT จัดการอย่างไร
มาตรการ

มาตรฐาน

การบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานต้องค านึงถึง:

เป้าหมาย:

ออกแบบโครงสร้ างพื้ นฐานให้

สามารถรับประกันว่ าระบบจะ

สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง



ทิศทางการบริหารจัดการ 
SOFTWARE APPLICATIONS
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การบริหารจัดการ : การที่ผู้ด าเนินการมีความม่ันใจว่าทีมงานมีความเข้าใจ
การท างานจนบรรลวุัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ Software Application ในยุค Digital Economy

9
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Software Application : ซอฟต์แวร์ประยุกตท์ี่ถูกพฒันาเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง

Digital Economy: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการน าเทคโนโลยดีิจิทัล
มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขาย

“ใช้ Application เพื่อ Support Process”



การบริหารจัดการ Software Application
ในยุค Digital Economy

Goal Setting

Understand Process

Understand Customers

Re-Design Process

Technology Adoption Plan

Design Service Channel

Scheduling

Pilot Implementaion

Continuous 
Improvement

พัฒนาบริการให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้เท่าเทียม ทั่วถึง 
และ สร้างเครื่องมือเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของทุกฝ่าย
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แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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มาตรฐานชุดข้อมูล

มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

มาตรฐานการพัฒนา
ระบบ

OPEN DATA
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แนวทางการให้บริการประชาชน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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Scope of Reengineering

Process

Organization

Technology

Infrastructure

Simplified work flows

Flattened Organization

Integrated system

Customer service oriented
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Core Business

Customer Centric

Practical
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Single Team

IT 
Team

Regulation 
Team

Process 
Team

ระดบับริหาร

ระดบัปฏิบัติการ

ระดบันโยบาย
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน

(ปรับกระบวนงานและเทคโนโลยสีนับสนุน)
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e-Starting Business
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กรมสรรพากร

ระบบงาน
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ระบบงานบริการข้อมูลนิติบุคคล
(Web Services)

นิติบุคคล
รายใหม่ 1. จดทะเบียน

นิติบุคคล

2. จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษี

4. โอนย้ายข้อมูล
เข้าสู่ระบบงาน

ของหน่วยงานพันธมิตร

3. Load
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ผ่าน Web Services

โดยการตั้งเวลา
Load

W
eb

 S
er

vic
es

กลุ่มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
OFFLINE

(ใช้ช่ัวคราวจนกว่ากรมสรรพากร
พร้อมที่จะใช้ Single Number)

Web Service 
Client

Request 
Response

DBD PARTNER

1. ให้ Certificate แก่
RD เพ่ือติดตั้งที่ 
Application Server

2. ให้ตัวอย่างโปรแกรม 
Web Services 
Client เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ

1. เตรียมเคร่ือง Server 
พร้อม Application 
Server Software

2. ตดิตัง้ Certificate 
เข้ากบั Application 
Server

3. เช่ือมตอ่กบั DBD
ผา่น HTTPS

4. พฒันาโปรแกรม
ส าหรับ Load ข้อมลู

DBD PARTNER
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“ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนิกส ์” Digital Signature 
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สมคัรสมาชกิ

เพือ่ค าขอใชบ้รกิาร

และช าระ

คา่ธรรมเนียม+

คา่บรกิาร
จดัส่งขอ้มูล

ค าขอและ

ขอ้มูล

การเงิน

จดัส่งไฟล ์

เอกสาร

ใหธ้นาคาร

พมิพเ์อกสาร 

ตรวจสอบขอ้มูล

และส่งมอบ

ใหผู้ร้บับรกิาร

ผูร้บับรกิ

าร

1.

2.

3.

4.
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ตวัอย่างใบเสรจ็คา่ธรรมเนียม

3030



4. DBD ลายน า้ ปกติจะ

เป็นสเีทาอ่อน หากน าไป

ถ่ายส าเนาท่ีระดบัความ

เขม้ปกติภาพลายน า้จะไม่

ปรากฏ  หากน าไปถ่าย

ส าเนาท่ีระดบัความเขม้

มากกว่าปกติ  ลายน า้จะมี

สเีขม้ไม่คมชดั

4

1. QR Code บรรจุขอ้มูลท่ีส าคญัจ านวน 
250 ตวัอกัษร เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของหนงัสอืรบัรอง  ไดแ้ก่

- เลขทะเบียน

- ชือ่นิติบุคคล 

- วนั เดือน ปี ท่ีจดทะเบียน

- ทุนจดทะเบียน (ตวัเลข) 

- ท่ีต ัง้ส านกังานใหญ่ 

- วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสอืรบัรอง 

- ชือ่กรรมการ  (บรรจุไดไ้ม่เกินจ านวน

ตวัอกัษรท่ีเหลอือยู่)

โดยใชอ้ปุกรณแ์ละโปรแกรมท่ีสามารถอ่าน

รหสั QR Code ได ้

1

3.  สามารถน าตวัเลข Ref  
ไปตรวจสอบหนา้ website  
www.dbd.go.th  
โดยเขา้เมนู “บรกิาร

ออนไลน/์ตรวจสอบหนงัสอื

รบัรองนติิบุคคล

อเิลก็ทรอนกิส“์จะพบหนา้

หนงัสอืรบัรองท่ีมีขอ้ความ

ตรงกนั 

2. Micro Text   เอกสาร
ตน้ฉบบัสามารถอ่านโดยการใช ้

แว่นขยายส่องดจูะพบขอ้ความ  

“ กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

Department of Business 
Development ” หากน าไป
ถ่ายส าเนาจะไม่สามารถอ่าน

ขอ้ความดงักล่าวได ้

2
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โดยใช้โปรแกรมท่ีสามารถอ่าน 
รหสั QR Code ได้เช่น QR Code Reader
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การให้บริการออกหนังสือรบัรองและรบัรองส าเนาเอกสารของนิติบคุคล
ทางอิเลก็ทรอนิกสมี์ความน่าเช่ือถือ และมีผลตามกฎหมาย ใช้เป็นต้นฉบบั
ได้โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้าได้ด าเนินการตาม
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ระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(มาตราฐานข้อมูล XBRL Paperless ลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่ือมโยงข้อมูล Realtime)
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บรรยากาศการย่ืนงบการเงิน

ช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนพฤษภาคม
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คือ  ระบบการใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีXBRL (eXtensible Business Report Language) 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับงบการเงิน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับงบการเงินแก่ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งงบการเงิน 
นอกเหนือจากการรับขอ้มูลในรูปแบบเอกสารเช่นเดิม

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing) 

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing )

e-Filing
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ระยะเวลา
ด าเนินการได้ทนัที

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานพนัธมิตร

9 แห่ง

1

นิติบุคคลทีต้่อง
ส่งงบการเงิน
500,000 ราย

เวบ็ไซต์ของ
กรมพฒันาธุรกจิการค้า

(www.dbd.go.th)

ประมวลผลวเิคราะห์และ
ให้บริการแก่ประชาชน

2

วธีิที ่2 บันทกึข้อมูลผ่านโปรแกรม
XBRL in Excel

/ XBRL / Web Services

วธีิที ่1 กรอกข้อมูลบนหน้า
เวบ็ไซต์ของกรมพฒันาธุรกจิการค้า

กระบวนการน าส่งงบการเงินรูปแบบใหม่ (e-Filing)
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คลงัข้อมูลธุรกจิ
(DATA INFORMATION KNOWLEDGE INTELLIGENCE)

40



Business Data Warehouse

41



Business Intelligence



ก ำหนดเวลำเปิดบรกิำร  สถำนทีบ่รกิำร

43

• MOC e- Service กา ร ให้ บ ริ ก า รข้ อ มู ล ผ่ า นมื อ และ เ ว็ บ ไ ซต์

for One key word One password One 
web portal All Department

• MOC Single point การบริ การ  ณ จุ ด เดี ยว
fo r  One po in t  contac t



MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT
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MOC E- SERVICE FOR ONE KEY WORD TO I-CONTACT

45



MOC E- SERVICE FOR ALL DEPARTMENT

46
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1 Keyword

1 Password

1 Web portal



รวมลิ้งค์เชื่อมสูทุ่กหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

MOC e- Service for All Department
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Mobile Application

การให้บริการข้อมูลผ่านมือถือ

48



MOC Tracking

MOC Statistics
บริการขอ้มูลสถิติมูลค่าการคา้ของ
ไทย ทั้งการน าเขา้ และส่งออก

บริการขอ้มูลสถิตินิติบุคคลจดัตั้ง
ใหม่และธุรกิจเด่น

บริการติดตามสถานะการสมคัรเขา้
ร่วมกิจกรรมงานแสดงสินคา้กบั
กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
ทั้งงานแสดงสินคา้ในประเทศ และ 
ต่างประเทศ

บริการขอ้มูลสถิติการคา้ชายแดน 49



MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT
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MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT
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52

52

รับค าขอ
• ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• ขอจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออกน าเข้า
• ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• ขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย
• ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
• ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน าเข้าขายเครื่องชั่งสินค้า
• การบริการขนย้ายสินค้าควบคุม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า



53
53

ให้ค าปรึกษา
•การให้บริการข้อมูลด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
• AIC Information Center สมัครสมาชิกเพ่ือรับข้อมูล ข่าวสาร  
ผ่านทาง e-mail ทุกสัปดาห์ รวมถึงรับทราบกิจกรรมเสาวนา/
สัมมนาของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
• การขอรับและให้บริการด้านเอกสารการค้า 

• การบริการด้านค าปรึกษาด้านข้อมูล กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์

ทางการค้า และรายช่ือผู้น าเข้าในต่างประเทศ



54
54

รับเรื่องร้องเรียน

• การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงพาณิชย์
• การประสานงาน เชื่อมโยงการรับเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Centre : GECC) 



ความจ าเป็นและประโยชน์ในการจัดท า 
ENTERPRISE ARCHITECTURE ของหน่วยงาน
ภาครัฐ



สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ ที่มีการส ารวจ

56
ที่มา:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีเีอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


บคุลากรดา้นไอซทีีมีจ  านวนจ ากดั

ภัยคุกคามในโลก Cyber

ระบบ ICT มคีวามหลากหลายรูปแบบ พฒันาตามความต้องการแต่ละหน่วยงาน

อุปกรณ์เร่ิมล้าสมยั เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงเร็ว

งบประมาณมจี านวนจ ากดั

กฎระเบยีบยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร

วสัิยทศัน์

พนัธกจิ

เป้าหมาย

1 2 3 4 5

ตาม
เป้าหมาย 1

ตาม
เป้าหมาย 2

ตาม
เป้าหมาย 3

ตาม
เป้าหมาย 4

ตาม
เป้าหมาย 5

กลยุทธ์

1 2 3 4 5 6 7 8

วตัถุประสงค์

ทีม่า: กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 58



ระดบั

รัฐบาล

กระทรวง

ส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลผลติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ตวัช้ีวดั

แผนการให้บริการ
(กลยุทธ์หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้
บริการระดบัหน่วยงาน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

งาน / โครงการ

ต้นทุนทางตรง

โครงการใหม่

Baseline

ศูนย์ต้นทุน
(Cost Center)

ต้นทุนทางอ้อม

กจิกรรมหลกั

เป้าหมายการ
ให้บริการ (สาธารณะ)

2

3 ตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดั

กระบวนการ
ตดิตามและ
ประเมินผล

ทีม่า : ส านักงบประมาณ

ตวัช้ีวดั
ปริมาณ

เวลา

คุณภาพ

ต้นทุน

กระบวนการน าส่งผลผลติ

SDA

PSA
1

งบประมาณ นโยบาย การรายงาน การติดตาม

ตัวช้ีวดั
59

โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน



การจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

60
ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560-2564



Porter’s Value Chain

Support  

Activitie
s

Primary  

Activitie
s

Firm  Infrastructure

Human Resource Management

Technology  Development

Procurement

Inbound  
Logistics Operations

Outbound 
Logistics

Marketing 
And Sales

Service

ที่มา: Michael E. Porter “Competitive Advantage : Creating and Sustaining superior Performance”(1985). 61



โซ่คุณค่าจากยุทธศาสตร์ถงึผลผลติ/ผลลพัธ์

แผนยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน

โครงการไอที
ปัจจุบันของ
หน่วยงาน

การวางแผนยุทธศาสตร์ไอท ี                                          การวางแผนไอทปีระจ าปี

กจิกรรม

หน่วยงาน :
แผนธุรกจิ
ประจ าปี

โครงการ
ไอที

แผนโครงการ
ประจ าปี

แผนไอที
ประจ าปี

หน่วยงานไอที

ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน

ทีม่า: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงพาณชิย์ พ.ศ.2551-2554
62

ความต้องการ
ไอที

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ไอท ี 

แผน
ยุทธศาสตร์

ไอที

งบประมาณ
โครงการใหม่

งบประมาณ
โครงการ
ปัจจุบัน



ก าหนด
วสัิยทัศน์
และพนัธกจิ
ขององค์กร

จุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค์ระยะ
ส้ันและระยะยาว

ก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือการบรรลุ
วสัิยทัศน์

จดัท าแผน
ปฏิบัตกิาร

ด าเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ

ประเมนิผล
การปฏิบัตงิาน
ตามแผนงาน

แผนงบประมาณ แผน ICT + EA
(สถาปัตยกรรมองค์กร)

แผนพฒันาบคุลากร

แผนยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการองค์กรดจิทิัล

63



ความสัมพนัธ์กจิกรรมกบัผลผลติ

กจิกรรมรอง 1

กจิกรรมสนับสนุน 1

กจิกรรมสนับสนุน 2

กจิกรรมรอง 2

กจิกรรมหลกั 1

กจิกรรมหลกั 2

ผลผลติ 1

ผลผลติ 2

Technology
64



สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.

65ทีม่า:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


EGA Enterprise Reference Model

66ทีม่า:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560-2564

ตวัอย่างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศทัว่ไป

67

• Services defined as units of business logic, but…
• Flow of control – bound into service logic
• Transformation of data formats bound into service logic
• Tight coupling between services makes them fragile



การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA)

ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560-2564 68

• Services defined as units of business logic separated from…
• Flow of control and routing
• Data transformation and protocol transformation

ออกเอกสาร

จดทะเบียน
รับช าระ

ค่าธรรมเนียม

รับและตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นค าร้อง

ปรับปรุงข้อมูล



ฐานข้อมูล

ค่าบ ารุงรักษา

1

5

3

4

2

6

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...
Growth rate :…

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...

-ระบบวสัดุคงคลงั
-ระบบควบคุม
ทรัพย์สิน

-ระบบค่าเล่าเรียนบุตร
-จัดซ้ือจัดจ้าง
-งบประมาณภูมภิาค
-ระบบบุคลากร

-ระบบ KM 
-ระบบ Intranet 

-ระบบสารบรรณ
-ระบบจองรถ/ห้อง
ประชุม
ค่าบ ารุงรักษา  1

ฐานข้อมูล Back Office

7 8 9

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...

1.Application 
ระบบงาน (Image)

ปี 2549

2. Application 
ระบบงาน (Text)

ปี 2548

3.Application 
ระบบงานเพ่ือการ
วเิคราะห์  (text)

ปี 2550

4. Application
เพ่ือพนัธมิตร

ปี 2554

5. Application
ระบบงานเช่ือมโยง
ข้อมูล Web service

ปี 2549

Used space : …
Free space : …

มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Internet 
Access

Network Security

CAT

หน่วยงาน

หน่วยงาน

ภูมิภาค

แผนผงัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 2 3

4 5 6

7 8

69
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กระบวนการปฏิบัตงิาน

ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลเชือ่มโยง

ตรวจสอบ
การน าเข้า
ข้อมูล

ข้อมูลใหม่

การเกบ็รักษา
ข้อมูล

ใหบ้รกิาร

การน ากลบัไป
ใช้

เชือ่มโยง

แลกเปลีย่น



ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการจดัท า EA

ผูบ้รหิารระดบัสงู ทีมเทคโนโลยี

ทีมแผนงานและ

งบประมาณ
ผูบ้ริหารโครงการ

ทีมกระบวนการ

ปฏบิตัิงาน

ความเขา้ใจ

ความสมัพนัธ์ระหว่าง

- กระบวนงานและ
เป้าหมาย

- ระบบงาน
- ขอ้มูล
- ฐานขอ้มูล
- การเช่ือมโยง

แลกเปล่ียนขอ้มูล
- ความมัน่คงปลอดภยั



ปัญหาอปุสรรค1. ดา้นกระบวนการ
ปฏิบติังาน

ผลของการออกแบบ
- ประเทศไดอ้ะไร
- ประชาชนไดอ้ะไร
- หน่วยงานไดอ้ะไร 

(พนัธมิตร)

2. ดา้นกฎหมาย 3. ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- การยนืยนัตวัตน
- การใชเ้อกสารต่อศาลเพื่อ
เป็นพยานหลกัฐาน

4. ดา้นการส่ือสาร 5. ดา้นการพฒันาบุคลากร

- ผูน้  าการเปล่ียนแปลง
- ความรู้ความสามารถให้
สอดคลอ้ง
กบักระบวนงาน

- สายการบงัคบับญัชา  
- Career Parth
- รางวลั
- โครงสร้างองคก์ร
- การสับเปล่ียนหมุนเวยีน
เจา้หนา้ท่ี
- การถ่ายโอนเจา้หนา้ท่ีให้
เหมาะสม
- ไม่น าความผดิพลาดเป็น
ปัญหา

 การออกแบบ    
กระบวนงานใหม่
 การประสานงานเพื่อ
แกไ้ขปัญหา เช่น กรณี 
เคร่ืองมือขดัขอ้ง 

- การเกบ็รักษาเอกสาร
- ประชาชนเขา้ใจ
- เจา้หนา้ท่ีเขา้ใจ

- กฎหมายเดิมไม่เปิด
ช่องทางใหท้ าไดต้อ้งมี
การตีความขอ้กฎหมาย
- การด าเนินการภายใต้
ขอ้จ  ากดัทางกฎหมาย
โดยแบ่งเป็นระยะท่ี 1 
กบัระยะท่ี 2 เม่ือแกไ้ข
กฎหมายแลว้

- การบ ารุงรักษา
- การ Up date ขอ้มูล
- การปฏิบติัตามกฎหมาย
ธุรกรรม ทางอิเลก็ทรอนิกส์

- เทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั
ปรับใหส้อดรับกนั
- ความปลอดภยั

- หน่วยงานกบั
หน่วยงาน
- หน่วยงานกบั
ประชาชน
- หน่วยงานกบั
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน



การบริหารโครงการ

- ทมีงาน  (Process , IT , Law)
- การจัดท า TOR
- ระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง
- การก ากบัผู้ดูแลผู้รับจ้าง
- การให้ความร่วมมือกบัผู้รับจ้าง
- การบริหารจัดการต่อการ
เปลีย่นแปลง

- การพฒันาบุคลากร
- การปรับปรุงกฎระเบยีบ
- การจัดท าสถานการณ์จ าลอง
- การตดิตามประเมินผล
- การขยายผล
- คณะกรรมการก ากบัโครงการ



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

75

สถานะ คุณสมบัต ิ
ขดีความสามารถของ
- Application
- Data
- Infrastructure
- Security

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระบวนงาน  ระบบงาน  
ข้อมูล  เครือข่ายและ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ

ก าหนดทิศทางของ     
องค์กรด้านภารกจิและ 

IT ในอนาคต

การใช้ IT ร่วมกนั
อย่างคุ้มค่า

การใช้ IT เตม็
ประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน



ขอบคุณครับ
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