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หวัขอ้

• Digital Transformation ในภาครัฐ
• บทบาทของ CIO—จากยทุธศาสตร์สู่การออกแบบระบบปฏิบติั: 

ทบทวนเร่ือง “ยทุธศาสตร์กบั Foundation of Execution”
• คุณสมบติัของ CIO ในยคุ Digital Transformation
• ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของ CIO

– Technology capability (นโยบายดา้น Infrastructure and Application)
– Leadership capability (Vision, Engagement of employees, the 

Governance system, and IT/business alignment and synergies)



IT กบัการปฏิรูปดว้ยดิจิทลั: บทบาทใหม่ของ CIO
source: Zdnet.com



เป้าหมายของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีโลก
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Interaction
Customer Experience





ความเช่ือมโยงนโยบาย Digital Economy กบัภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ

• Digital Services ของภาครัฐท่ีจะส่งผล
กระทบต่อชีวติประจ าวนัของประชาชน
– เช่นการลงทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ 

พิธีการศุลกากร การจา้งงาน การจดัการ
สถิติ ฯลฯ ... 

• Citizen-centric government digital 
services ตอ้งเป็นนโยบายท่ีไดรั้บ
ความส าคญัอนัดบัแรก และเป็นรากฐาน
ส าหรับ e-Government



Analog Government vs Digital Citizen

Analog Government

Digital Citizen
Digital Businesses

ช่องว่าง
จะห่างออก
มากขึ้น



New e-Government Initiative

ดิจิไทซ์บริการภาครัฐ 
บริการดิจิทลัภาครัฐท่ีเนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง

“Digitizing Government Services”

Citizen-centric Government Digital Services



แนวคิด (Concept) ของ 
Digitizing the Government Services

• Adopt digital platform for creating digital 
processes based on digital contents (e-
Transactions) through Open Government 
and Open Data to co-create value between 
Public and Private sectors

• ประยกุตใ์ช ้Digital Platform เพื่อสร้าง
กระบวนการท างานท่ีเป็นดิจิทลั บนพื้นฐาน
ของขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีเป็นดิจิทลั (เอกสาร
หรือธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) อาศยั Open 
Government และ Open Data เพื่อเกิด Co-
creation ระหวา่งรัฐกบัภาคประชาชน

หมายเหตุ:
Digital Platform ประกอบดว้ย Secured data center 
and Cloud Computing Services, Collaboration 
platform (Social networks), Mobile apps  platforms, 
Business Process Management (BPM) Platform, 
Big data analytics platform, etc.
Open Government: รัฐบาลเปิดเป็นการปกครองท่ีให้
สิทธิประชาชนท่ีจะเขา้ถึงเอกสารขอ้มูลและการ
ด าเนินการของรัฐบาล  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผน่ดินและ
กระบวนการนิติบญัญติั
Open Data: ขอ้มูลท่ีเปิดเป็นความคิดท่ีวา่ขอ้มูล
บางอยา่งควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงได ้
น าไปใชแ้ละเผยแพร่ไดโ้ดยปลอดจากขอ้ จ  ากดั จาก
ลิขสิทธ์ิ



Digital Transformation means….

• Re-design how IT 
Infrastructure operates 
in the world of ubiquity
– Cloud computing vs on-

premise

• Re-define how business 
processes work 
(Application re-design)
– Agile process design

– Event driven process 
design



กระบวนการท่ีตอ้งถูก Transformed 

• Government Digital Services 
เป็นบริการท่ีใช ้e-Transaction 
แต่ใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสุด 
(Paperless/Less paper)

• การบริการดว้ย e-Transaction 
ตอ้งค านึงถึง Inter-operability
มากกวา่การบริการท่ีใชก้ระดาษ 
(Paper base)
– รวมทั้งค านึงถึง Standards และ Common 

Services
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บทบาทใหม่ของ CIO

• ในยคุของ Systems of Record (เนน้ระบบ Back office) หนา้ท่ี
หลกัของ CIO คือดูแล Internal Infrastructure ใหมี้ความเสถียร
ท างานไดต่้อเน่ือง กล่าวคือ ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง Technology 
Deployment

• ในยคุ Digital Transformation CIO เป็นผูบ้ริหารไม่จ ากดัแค่ดูแล 
IT แต่มีหนา้ท่ีก าหนดยทุธศาสตร์ในการใช ้IT Infrastructure 
เพื่อพฒันาและปรับปรุงธุรกิจหลกัเพื่อด าเนินงานท่ีทนัสมยัและ
มีคุณค่า



ยทุธศาสตร์กบั Foundation of Execution 
(รากฐานของการด าเนินการ)

ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ

Operating Model
Enterprise 

Architecture

IT Engagement Model

Foundation of Execution (รากฐานของการด าเนินการ)
• Business processes
• IT infrastructure

Project focus
And objectivesIdeas for 

New services



IT Engagement Model

• การท าใหค้นทุกคนภายในองคก์รมีส่วน
ร่วมใน Digital Transformation
– การมีส่วนร่วมท าใหทุ้กคนมี Clear 

direction, commitment, และท างาน
แบบบูรณาการได้

– เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการและ
บทบาทระหวา่ง IT กบัหน่วยงาน

– เขา้ใจรูปแบบของระบบท างานใหม่
ภายใต ้IT ทั้งขอ้จ ากดัและประโยชน์

– ส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจเป้าหมาย
และวตัถุประสงคต์รงกนั สร้างค่านิยม
ในทิศทางเดียวกนั



Foundation for Execution

• ออกแบบและอ านวยการ
ปฏิบติังานในกลุ่ม 
company’s core 
capabilities with

• IT infrastructure
• Digitized business 

processes
(Applications)



ก าหนดรูปแบบการด าเนินการ (Operating model)

• ในบริบทของ Digital Transformation 
ตอ้งใหค้วามส าคญักบั

• Standardization (การก าหนด
มาตรฐานกระบวนการ
ท างาน Standard business 
processes)

• Integration (การก าหนดการ
กระบวนการท างานอยา่ง
บูรณาการดว้ยการเช่ือมโยง
ขอ้มูล)

Organization



Framework and Methodology

• Government Digital Services เป็นบริการท่ีใช ้e-Transaction แต่
ใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสุด (Paperless/Less paper)

• การบริการดว้ย e-Transaction ตอ้งค านึงถึง Inter-operability 
มากกวา่การบริการท่ีใชก้ระดาษ (Paper base)
– รวมทั้งค  านึงถึง Standards และ Common Services

• การ Digitize Government Services จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั Framework และ 
Methodology ท่ีรู้จกัในช่ือวา่ Enterprise Architecture (EA) หรือ 
“สถาปัตยกรรมองคก์ร”



สถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture)

• EA ถือไดว้า่เป็น Organizing logic 
หรือแนวทางรวบรวมและจดัระเบียบ
ในเร่ืองการท างานขององคก์รกบัการ
ใช ้ICT เพื่อตอบโจทยข์อง Operating 
model รองรับยทุธศาสตร์ขององคก์ร

• EA มีบทบาทส าคญัในการก าหนด 
Business processes, Data, และ ICT 
สนบัสนุนการท างานของบุคลากรทุก
กลุ่มภายในกรอบของ Operating 
model เพ่ือบงัเกิดผลตามวสิัยทศัน์
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คุณสมบติัของ CIO ในยคุ Digital Transformation

• เป็นผูน้ าในการท า Digital Transformation
– Digital Transformation เปิดโอกาสให ้Chief Information Officer (CIO) 

พฒันาเป็น Chief Digital Officer (CDO)
• CDO is an individual who helps a company, a government organization drive growth 

by converting traditional "analog" businesses to digital ones (Wikipedia)

• เป็นส่วนหน่ึงของคณะบริหารท่ีสร้างยทุธศาสตร์เพื่อ Digital 
Transformation
– CIO ท่ีมีทกัษะดา้น Digital Technology จะสามารถเล่นบทบาทท่ีส าคญัได้



คุณสมบติัของ CIO ในยคุ Digital Transformation

• CIO ในยคุ Digital Transformation เป็นผูท่ี้มีความรู้แบบสห
วทิยาการ (Multi-disciplinary) 
– พ้ืนฐานการศึกษาอาจมาจากสาขาบริหารธุรกิจ วศิวกรรม วทิยาศาสตร์ ฯลฯ
– องคค์วามรู้ดา้นอ่ืน ๆ สะสมจากประสบการณ์

• CIO ในยคุ Digital Transformation ตอ้งเป็นแบบ Digital-ready CIO
– Digital technology capability (Customer experience, processes, business 

model)
– Leadership capability (Vision, engage people, Digital governance, 

IT/business alignment and synergy)



หวัขอ้

• Digital Transformation ในภาครัฐ
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ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของ CIO

• Digital Technology Capability เป็นความสามารถเขา้ใจเทคโนโลยท่ีี
น าไปสู่การลงทุนดา้นเทคโนโลยท่ีีสามารถ (ในกรณีของภาครัฐ) 
– บริการประชาชนในรูปแบบ Digital services
– ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ (Business processes) ท่ีมีความคล่องตวัต่อ

การปรับเปล่ียน (Agile processes) และท างานแบบ Event driven น าไปสู่การ
บริการท่ีรวดเร็วและทนัสมยั

– ปรับเปล่ียนรูปแบบ (Business model) ท่ีสามารถตอบโจทยข์องประชาชนและ
ยทุธศาสตร์ของประเทศได้



ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของ CIO

• Leadership Capability หมายถึงความเป็นผูน้ าในการก าหนด
– วสิัยทศัน์ท่ีเก่ียวกบั Digital Transformation
– ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจในเร่ือง Digital Transformation และสามารถจูงใจให้

เขา้มามีส่วนร่วม
– สามารถก าหนดมาตรการขจดัความเส่ียง ก าหนดมาตรฐานขจดัความสูญเสีย

และไม่ลงทุนซ ้ าซอ้น ฯลฯ
– สามารถเสนอโครงการท่ีมีความสมดุลและความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง

ยทุธศาสตร์ดา้นดิจิทลักบัดา้นธุรกิจ (งานทัว่ไปของทางราชการ)



Leadership Capability หมายถึง……
source: หนงัส่ือเร่ือง “Leading Digital”

• Creating a transformative vision of how your 
firm will be different in the digital world.

• Engaging employees in making the vision a 
reality.

• Channeling an organization’s energy through 
digital governance.

• Breaking down silos at the leadership level to 
drive digital transformation together




