
เทคนิคการบริหารกระบวนงานภายใต้องค์กรดิจิทัล



หลักการการบูรณาการกระบวนการท างานอัตโนมัติกับหน่วยงาน            
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Complex Problem Solving VUCA)
• ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหา

- ชี้ประเด็นปัญหาจากข้อมูล

- อธิบายความสัมพันธ์ประเด็นปัญหาและผลกระทบได้อย่างมีเหตุผล

• วิเคราะห์สาเหตุปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้สื่อดิจิทัล

- วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อภาครัฐและสาธารณะ

- แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เกี่ยวข้องด้วยการน าสมมติฐานของแต่ละฝ่ายมาคุยกันอย่าง 

เปิดเผยโดยใช้ช่องทางดิจิทัล



การแก้ปัญหาเชิงซ้อนโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Complex Problem Solving VUCA)

• วางแผนแก้ไขปัญหาในการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหาที่ถูกแก้ไขแล้วไม่ควรเกิดอีก  

- วางแผนสร้างจิตส านึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของทีม องค์การ ความเป็นเจ้าของ

- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ และป้องกันในอนาคต

- ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามอย่างทันการณ์ ตรวจสอบ ประเมินผลการแก้ปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นและการตอบรับย้อนกลับ และคาดการณ์ สถานการณ์หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



การวิเคราะห์ปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานแบบ
บูรณาการ 

• ก าหนดเป้าหมายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างกระบวนการท างานแบบอัตโนมัติ

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานของภาครัฐแบบแยกส่วน 

2. เสนอแนวทางการปรับตัว และปรับกลยุทธ์และแผนด าเนินงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มี
การท างานแบบบูรณาการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 

3. อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรและสามารถน าไปปรับใช้กับงานของตนเองใน
อนาคตโดยใช้ช่องทางดิจิทัล 



การวิเคราะห์ปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานแบบ
บูรณาการ 

• คิดหาวิธีการกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรภาครัฐปรับวัฒนธรรมการท างานแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการ
ตามความคาดหวังของประชาชน (User Experience)

• วางแผนจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อด าเนินการพัฒนาองค์กรดิจิทัลได้อย่างเต็มท่ีและ
ต่อเนื่อง ส าหรับโครงการริเริ่มเพื่อให้ได้ต้นแบบ แห่งความส าเร็จและการเรียนรู้

• อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงกระบวนการเริ่มต้นของการลดกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล

• อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาของการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน

• อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน อื่นๆ

• ก าหนดกรอบหรือมาตรฐานใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนและจัดเป็นระบบขึ้น



การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
สู่กระบวนงานการท างานแบบบูรณา การอย่างอัตโนมัติ

ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross Functional 

Management System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมท้ังก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความ
รับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน 
(Joint KPIs)

การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ 
เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ต้องอาศัย การ
ด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม

ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก 
เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ



การออกแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล กระบวนงานย่อย 
ให้เกิดการบูรณาการข้ามหน่วยงานอย่างมี เกิดประสิทธิภาพ 

ตัวอย่าง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตามงาน โครงการงานประจ า และการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณของแต่ละโครงการ

ผลลัพธ์  ระบบสามารถสร้างห้องสนทนา รับส่งข้อความ ประสานงาน ระดมความคิด ประชุม
ทางไกล และพูดคุยด้วยการโทรผ่านแอปหรือวิดีโอคอลล์ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ระดับสากล มีการจัดการผู้ใช้ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน มีความเป็นส่วนตัว และมีความปลอดภัย 
ของข้อมูล ปรับกระบวนการท างานราชการสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล



การออกแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล กระบวนงานย่อย 
ให้เกิดการบูรณาการข้ามหน่วยงานอย่างมี เกิดประสิทธิภาพ 

ตัวอย่าง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี แบบฟอร์มเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ส ารวจความต้องการ 2. ก าหนดแบบฟอร์ม และขออนุมัติ 

3.พัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  4. ส่งมอบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดไว้ 

5 จัดท าคู่มือการใช้งาน  6. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ พร้อมเอกสารการฝึกอบรม  

7. การน าไปใช้  8. ตรวจรับงาน 9. ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ 

และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 

10. ติดตามผลการใช้งานและปรับปรุงให้เหมาะสม ตลอดอายุการรับประกัน 



การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการบริหารส านักงานอัติโนมัติของ
องค์กรดิจิทัล 

ตัวอย่าง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพ มีเปิด BDMS Wellness Clinic เพื่อดูแล
สุขภาพก่อนที่จะป่วย และเพิ่งเปิดใช้งาน mobile health passport app เป็นโปรแกรมตรวจวัด
ไขมันในเลือด ดัชนีมวลกาย ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เป็นส่วนหนึ่งของการเขย่าโมเดลธุรกิจ 
โดยแทนที่คนไข้จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจเช็ค ก็ยกการบริการพื้นฐานทั้งหมดมาไว้บน
มือถือ ส่งมอบการบริการถึงที่บ้าน เป็นการเร่งสปีดเพื่อให้แข่งขันได้ในสงคราม red ocean



ตัวอย่างกรณีศึกษา  กระบวนงานและเข้าใจองค์กรดิจิทัล
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ECM

Enterprise Content Management

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากหน่วยงาน มีเอกสารเป็นจ านวนมากท าให้การท างานในการจัดการเอกสารมี
ความยุ่งยาก ล่าช้าในการจัดเก็บ การสืบค้น รวมไปถึงการสูญหายหรือเสื่อมสภาพของ
เอกสาร และสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ



ระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ของหน่วยงานดิจิทลัระดับกอง 

2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลเอกสารที่ใช้งานภายใน หน่วยงาน
2. เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและลดพ้ืนที่การจัดเก็บ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเอกสารและการสืบค้น

3. เป้าหมาย
1. ระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานได้ ไม่น้อยกว่า 1,600,000 หน้า  
2. มีการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของหน่วยงาน ด้วย API
3. พัฒนาระบบบริการห้องเก็บเอกสาร
4. พัฒนาระบบ Work Flow System
5. มีเทคโนโลยี OCR / หรือเทียบเท่า



วิเคราะห์ปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานแบบบรูณาการ 

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 
เพื่อจัดเก็บและบริหารเอกสารในรูปแบบไฟล์ที่สามารถ แยกประเภท รวบรวม และจัดการ
หมวดหมู่ได้อย่างเหมาะสมและง่ายต่อการสืบค้นและส่งเวียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการ
ส ารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย จากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย เพื่อท่ีจะมี
ระบบในการรองรับการเก็บส าเนาเอกสารและหลักฐานเก่าทั้งหมด และเอกสารใหม่ที่เป็น
ดิจิตอลไฟล์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และลดพื้นที่การจัดเก็บรวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงระบบการท างานด้านต่างๆ สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามนโยบาย Thailand 4.0



ตัวอย่างการ ออกแบบกลยุทธ์ส าหรับการเชื่อมโยงกระบวนงานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน สู่กระบวนงานการท างานแบบบูรณา การอย่าง

อัตโนมัติ 



วตัถปุระสงคข์องโครงการ

 เพ่ือสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ
จัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมควบคุมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา

 เพ่ือการตั้งค่าของเอกสารให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก พร้อมการตั้งค่าเพื่อจ ากัด
การเข้าใช้งานของแต่ละบุคคล

 เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้ลดการใช้กระดาษ ประหยัดงบองค์กร ประหยัดเวลา
ในการค้นหาเอกสาร โดยสแกนและจัดเก็บลงคอมพิวเตอร์  ให้จัดการเรื่อง
เอกสาร องค์กรต่างๆ ให้การจัดการง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น เช่น เอกสารส าคัญ  ,
เอกสารบัญชี เอกสารลับ เอกสารทางราชการ และเอกสารทุกชนิด 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั

 ประหยัดเวลาในการจัดการเอกสาร

 เพ่ือเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับออฟฟิศ

 สามารถแบ่งปันและท างานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

 สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที

 ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยพิบัติต่างๆ

 ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

 ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั

 องค์กรท างานคล่องตัวขึ้น ด้วยระบบที่ช่วยลดปริมาณกระดาษให้กับองค์กรได้
อย่างมหาศาล

 ช่วยลดค่าจัดเก็บเอกสารต่อปีที่เกินความจ าเป็น
 ช่วยแก้ปัญหาเอกสารสูญหาย เอกสารเก่าข้อมูลสูญหาย และเอกสารช ารุดเสียหาย
 ลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนผิดพลาดบ่อย และปัญหาการท างานด้านเอกสาร
 ลดจ านวนพนักงานในการดูแลเอกสาร ท าให้ช่วยค่าใช้จ่ายในองค์กร 

ลดปัญหางานไม่มีประสิทธิภาพ
 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมการค้นหาเอกสารได้อย่างละเอียด



 รองรับการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งไฟล์วีดีโอ 
เพลง และ ไฟล์ดิจิตอลอื่นๆ
 มีระบบสืบค้นหรือค้นหาจากชื่อเอกสาร ชื่อแฟ้มที่จัดเก็บ เนื้อหาในเอกสาร 
หรือตามหมวดหมู่ที่จัดเก็บ (Indexing)
 สามารถก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานถึงระดับไฟล์เอกสาร หรือแฟ้มเอกสารได้ 
(Permission for file level/folder level)
 รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
 มีรายงานการใช้งานแบบธุรกิจ และรายงานการเข้าใช้งาน (Event Log)
 โปรแกรมใช้งานในรูปแบบ web-base ผ่านเบราเซอร์



ตัวอย่าง ออกแบบกระบวนงานสูก่ระบวนงาน
การท างานแบบบูรณาการอย่างอัตโนมัติ



รปูแบบการจดัท าข้อมูล



รปูแบบการจดัท าข้อมูล



รปูแบบการจดัท าข้อมูล



รปูแบบการจดัท าข้อมูล



Document Management System

Enterprise online document management

ระบบ Smart E-Document



Kanban View

Tree path, parent and child, description and color

ระบบ Smart E-Document



ระบบ Smart E-Document
List View

Document details, sorting and grouping, batch operation



ระบบ Smart E-Document



ระบบ Smart E-Document

Discuss Panel

Everyone can participate



ระบบ Smart E-Document

Access Rights

General users can read, manage users can write



ตัวอย่าง การระบุปัจจัยความส าเร็จของการ
ออกแบบกระบวนงานส าหรับองค์กรดิจิทัลระดับกอง 



ประเภทของข้อมูลกรณเีลอืกอืน่ๆ โปรดระบุ
เฉพาะ

บุคคล
ทุกคน

กบท. ขอ้มูลรายงานการใหบ้ริการของ Call Center 
รายเดือน

ระบบ สารบรรณ Word P นอ้ย 1 ไฟล์ รายเดือน 5 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลรายงานผลการปฏิบติังาน 1129 PEA Call Intranet PowerPoint P นอ้ย 1 ไฟล์ รายเดือน 5 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
1129 รายไตรมาส (Third Party)

Intranet อ่ืนๆ  ระบุ PDF P นอ้ย 1 ไฟล์ ไตรมาส 5 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลผลส ารวจความพึงพอใจ KAM Intranet Excel P นอ้ย 12 ไฟล์ รายปี 3 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลผลส ารวจความพึงพอใจเร่ืองร้องเรียน Intranet Excel P นอ้ย 1 ไฟล์ ไตรมาส 3 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลแผนการอบรมเจ้าหนา้ท่ีรับสาย (Agent) Intranet, ระบบ 
สารบรรณ

อ่ืนๆ  ระบุ PDF P นอ้ย 12 ไฟล์ รายเดือน 5 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลผลการตรวจสอบเจ้าหนา้ท่ีรับสาย 
(Agent) รายบุคคล

Intranet, ระบบ 
สารบรรณ

อ่ืนๆ  ระบุ PDF P นอ้ย 12 ไฟล์ รายเดือน 5 ปี ผศฟ. กบท.

กบท. ขอ้มูลประวติัการส่งขอ้ความสั้น (SMS) ทุกเดือน

ระบบ SMS ท่ี
พฒันาโดย

คู่สญัญา
อ่ืนๆ  ระบุ Excel, Text P มาก 5 file รายเดือน 3 ปี ผวพ. กบท.

ไฟล์ขอ้มูล 
(Excel/Text) มี

ขนาดไฟล์ใหญ่

แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ใช้ในปัจจุบันของสายงาน

ระยะเวลา

ต้องการ

จัดเกบ็ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ 

 ในการ

รวบรวม

ระดับ

ความ

ปลอดภยั

ความถี่ใน

การใช้ข้อมูลระบบ IT
ระบบ Non IT

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล

หน่วยงาน รายละเอยีดของงาน
สิทธ์ิในการเข้าถึง ปริมาณ

ข้อมูล 

(จ านวน)

สายงานที่เกีย่วข้อง : สายงาน.....................................................

หมายเหตุ




