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หวัขอ้
• การบริหารงานดา้น IT Infrastructure ในยคุ Digital 

Government
• บทบาทของหน่วยงานภาครัฐภายใต ้Digital Economy
• ระบบนิเวศเพื่อการบริการ (Service Ecosystem)
• บทบาทของ CIO ในยคุ Digital Economy



การเปล่ียนแปลงของ ICT Infrastructure ในรอบ 40 ปี
แหล่งท่ีมา: USA Federal Enterprise Architecture



ICT Infrastructure ภายใต ้Digital Government
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แนวทางการบริหาร Infrastructure

• ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการท างานร่วมกนั (Interoperable) และ
ท างานท่ีสอดคลอ้งจนเป็นผลให้
– ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
– หลีกเล่ียงการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีความหลากหลายสามารถช่วยลดตน้ทุน
– สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยรวมได้

• เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์รและ
ผูใ้ชบ้ริการ และสามารถปรับเปล่ียนตามความตอ้งการไดอ้ยา่งยดืหยุน่



Domain 1: Service Access and Delivery
การใหบ้ริการและการจดัส่งผล

• Access channel
– Web browser, Mobile 

devices, etc.

• Delivery channel
– Internet, extranet, etc.

• Service requirement
– Authentication, single 

sign-on, hosting, etc.

• Service transport
– TCP/IP, IMAP/POPS, 

other protocols



Domain 2: Platform (เทคโนโลยฐีานต่าง ๆ ของ ICT)

• แพลตฟอร์มหมายถึงกลุ่ม
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ี
ร่วมกนัสนบัสนุนใหร้ะบบ 
Application สามารถท างาน
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้



Software (Service) Platforms

• Wireless/Mobile เช่น J2ME
• Middleware เช่น Process 

server, Application server, 
Web server, etc.

• Operating systems
–Windows 2000, Linux, 

Solaris, etc.



Hardware Infrastructure

• Delivery servers เช่น Web 

server, Application 
server, Portal server, 
Content server, etc.

• Database/Storage

• Computers, peripherals, 
network devices, WAN. 
LAN, Video conferences, 
etc.



Component Framework

• Security (Digital 
signature, secured 
Internet, etc.)

• Presentation/Interface 
(HTML, JSP, WML, etc.)

• Business logics (EJB, Web 
services, etc.)

• Data interchange (SOAP, 
Restful Web Service, 
ebXML, etc.)

• Data management (JDBC, 
ODBC, etc.)



Domain 3: Service Interface and 
Integration

• Integration

– Remote procure calls, 
Message Oriented 
Middleware, BPM, etc.

• Interoperability

– XML, EDI, ebXML, etc.

• Interface

– Service discovery (UDDI), 
WSDL, API/Protocol, etc.



Domain 4: Facility และส่ิงอ านวยความสะดวก

• Data center (Type)
– Tier 1 Basic data center (SLA 

99.671% ประมาณ 29 hours 
downtime per year)

– Tier 2 Redundant capacity 
(99.741% ประมาณ 23 hours per 
year)

– Tier 3 Concurrently 
maintainable, multiple 
independent distribution 
paths (99.982% or 1.5 hours 
per year)

– Tier 4 Fault tolerant, 
physically isolated (99.995% 
or 0,5 hours per year)



Facility และส่ิงอ านวยความสะดวก

• Geographic location (สถานท่ีติดตั้ง) 
ในสถานท่ี นอกสถานท่ี ในประเทศ
ต่างประเทศ ของหน่วยงาน หรือของ
บุคคลภายนอก ฯลฯ

• Operational control (ความเป็น
เจา้ของ  ใชร่้วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่า
ใช ้ฯลฯ)

• Acquisition method (Cloud services 
ฯลฯ)

• เร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยั
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Analog Government vs Digital Citizen

Analog Government

Digital Citizen
Digital Businesses

ช่องว่าง
จะห่างออก
มากขึ้น
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B2B
กระบวนการน าเข้าส่งออก

พิธีการศุลกากรกับ 36 หน่วยงาน
เพิ่มช่องทางการค้าด้วย 

E-Commerce/E-Marketplace

National Payment Systems 
ช าระค่าสินค้าด้วย ePayment

ข้ามธนาคาร
ได้

ส่งใบก ากับภาษ/ีใบรับ
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

E-Tax Invoice/
E-Receive

เชื่อมโยงกับกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์

Government Digital
Business Services

การเชื่อมโยงบริการ
ภาครัฐกับกระบวนการธุรกิจ

Digital Business 
Ecosystem



Doing Digital Business in 2 Worlds Not 1!



Innovation
source: Business Innovation in the Cloud

Man
Science 

&Technology
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Shape



Innovation Cycle of Software 
Technologies
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ยคุ Digital Economy เป็นยคุ Cloud Computing

• เลือกใชบ้ริการคลาวด์
เม่ือใดกต็ามท่ีการบริการ
นั้นมีความปลอดภยั
เช่ือถือได ้และมีค่าใชจ่้าย
ท่ีเหมาะสม (Cost-
effective) 





Service Ecosystem



e-Government vs 

Digital Government
• รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ใชไ้อซีทีเพื่อสร้าง

ระบบ Systems of records จดั
กระบวนการท างานของภาครัฐใหพ้ร้อม
บริการประชาชน ตามความตอ้งการของ
ประชาชนและธุรกิจท่ีภาครัฐเป็นผู้
ก าหนด (Government’s anticipating 
citizen-centric)

• รัฐบาลดิจิทลัอาศยัเทคโนโลยดิีจิทลั
สร้างระบบ Systems of engagement 
พร้อมใหเ้กิดความร่วมมือกบัทุกภาค
ส่วนเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ประชาชนและธุรกิจท่ีแทจ้ริง (Citizen-
driven approaches)



ตวัอยา่งของ Systems of Engagement

• ตวัอยา่งของ Citizen-driven 
approaches คือการปรับปรุงการ
บริการประชาชนกวา่ 3000 เร่ือง
– รวดเร็วตามความตอ้งการของ

ประชาชน
– ยกเลิกเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรค์

และไม่เกิดประโยชน์ สร้างภาระ 
และส้ินเปลืองงบประมาณ

– บริการท่ีลา้สมยั ไม่ตอบโจทย์
ตามความตอ้งการของประชาชน
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บทบาทของ CIO ในยคุ Digital Economy

• บทบาทของ CIO มีไดห้ลาย
มิติดงัน้ี
– ยงัคงเป็นผูจ้ดัการหน่วยงาน

ไอที เพื่อบริหารทรัพยากรไอ
ทีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Resource optimizer)

– IT Executive leadership
– Technology architect
– Change catalyst



บทบาทของ CIO ในยคุ Digital Economy

• เปล่ียนจากเนน้บริหาร IS เพือ่
บริการภายใน เป็นการจดัการ
IT ท่ีทนัสมยั เพื่อบริการ
ภายในและภายนอก 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ
องคก์ร

• ปรับยทุธศาสตร์ไอทีใหท้นั
กบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ยทุธศาสตร์ธุรกิจท่ีมีพลวตัสูง
มาก



ความทา้ทายในการพฒันาระบบ Digital Government

• บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน ภายใต้
ความคิดการ Modernization 
ระบบงานต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ
ท างานเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวได้

• ปรับกระบวนการท างานใหม่ 
(Business processes) 

• ออกแบบรูปแบบการท างานใหม่ 
(Operation  Model)

• สร้าง Frameworks ต่าง ๆ เพ่ือ
สนบัสนุนการปรับเปล่ียน



บทบาทของ CIO ในยคุ Digital Economy

• CIO ในยคุ Digital Economy ตอ้ง
เพิ่มบทบาทใหม่ ๆ อีกหลายดา้น
– เป็น Digital Officer ท าหนา้ท่ี
เป็น Digital change agent

– ประสานงานกบัคนรอบดา้น
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
สร้าง Information Ecosystem 
ใหม่ ๆ 



CIO จะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย

• อุปสรรคจ์ากกฎหมายท่ีลา้สมยั
จ านวนมาก

• การพฒันา Technology capability 
and leadership capability

• Digital capability building ใหท้นัใช้
• ความทา้ทายท่ีบงัคบัใช ้Government 

Enterprise Architecture
• ความทา้ทายในการบริหารการ

เปล่ียนแปลงทั้งระบบ (Change 
management)




