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ในการก ากับดูแลองค์การมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย



หน่วยงานของรัฐบาลแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales Government)

ส านักงานการให้บริการแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
(Service New South Wales)

กระทรวงการเงิน การบริการ และนวัตกรรม 
(Department of Finance, Services and Innovation)

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์
(New South Wales Data Analytics Centre)

กระทรวงการเงิน การบริการ และนวัตกรรม 
(Department of Finance, Services and Innovation)

หน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Federal Government )ของประเทศออสเตรเลีย 

ส านักงานการพาณิชย์และการ
ลงทุนออสเตรเลีย (Australian 

Trade and Investment 
Commission – Austrade) 

สังกัดกระทรวง                       
การต่างประเทศและการค้า 
(Department of Foreign 

Affairs and Trade – DFAT)

ส านักงานการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
(Digital Transformation Office -DTO) 
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

(Department of the Prime Minister and Cabinet)

ส านักงานภาษีแห่งออสเตรเลีย 
(Australian Taxation Office – ATO)

สังกัดกระทรวงการคลัง (Treasury)

กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์
(Department of Industry, Innovation and Science)

หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม

บริษัท การ์ทเนอร์
(Gartner, Inc.) 
ส านักงาน
ออสเตรเลีย



ท าหน้าที่รวบรวม แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานของรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป็นศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ มี
วิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรชั้นน าในการ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบที่ง่าย ด้วยราคาท่ี
เหมาะสม

หน่วยงานของรัฐบาลแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales Government)

ส านักงานการให้บริการแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
(Service New South Wales)

กระทรวงการเงิน การบริการ และนวัตกรรม 
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มีภารกิจส าคัญในการขยายตลาดสนิค้าและบริการของ
ออสเตรเลียในต่างประเทศ รวมทั้งดึงดูดการลงทน การ
ท่องเที่ยว และนักศึกษาจากต่างประเทศมายังออสเตรเลีย 

มีหน้าที่ในการส่งเสริมภาคธุรกิจของออสเตรเลียให้
สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลกบนพื้นฐานของนวัตกรรม
และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งดูแลกิจการพลงังาน เหมืองแร่ 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการดจิิทัลของหน่วยงานของรัฐ 
และท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างาน และ/หรือ การให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบ
ดิจิทัล หน่วยงานนี้มีลักษณะ และภารกิจคล้ายกับ สรอ. แต่
หน่วยงานต้นสังกัดต่างกนัเท่านัน้ 

เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าทีจั่ดเก็บภาษีส าหรับรัฐบาลกลางของ
ออสเตรเลีย
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บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส านักงานในหลายประเทศทั่วโลก 
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล 
สหราชอาณาจักร เยอรมนี 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย 
คูเวต ตุรกี แอฟริกาใต้ เป็นต้น  
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(Gartner, Inc.)
ส านักงานออสเตรเลีย



สวัสดี


