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ซื้อฟลมจากรานขายฟลม
บรรจุฟลมลงในกลอง
ถายภาพแตยังไมทราบวาถายติด หรือ ชัด ไหม
นําฟลมออกจากกลองแลวนําไปยังรานถายภาพเพื่อลางฟลม
กลับไปรับภาพที่อัดแลว จากนั้นจึงเลือกภาพที่ตองการสงให
เพื่อน แลวสั่งอัดเพิ่ม
กลับไปรับภาพที่สั่งอัดเพิ่ม
นําภาพใสซองจดหมายแลวสงไปรษณียไปใหเพื่อน
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ใชกลองดิจิทล
ั ถายภาพทีต
่ องการ แลวเปดภาพดูไดทันที ถา
ไมดก
ี ็ถา
 ยใหมไดทันทีอีก
นํากลองเชือ
่ มตอกับเครือ
่ งพิมพ แลวสัง
่ พิมพเปนภาพได
ทันที ไมตอ
 งสงไปทีร
่ าน
ถาตองการสงใหเพื่อนก็บน
ั ทึกเขาเครือ
่ งคอมพิวเตอร ตอ
อินเทอรเน็ตแลวสงใหเพื่อนได
ปรับปรุงภาพในเครือ
่ งใหสวยงามมากขึน
้ ได

ปจจุบันนี้เราสามารถถายภาพดวยโทรศัพทมือถือ แลวสงไปใหเพื่อน
ดูทางเครื่องโทรศัพทของเขาไดทันที
ทานทราบไหมวาเทคโนโลยีนี้ทําใหธุรกิจ และ การทํางานในภาครัฐ
เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางไรบาง?

รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป




ในทางดานธุรกิจซึ่งตองหารายไดมาทําใหตนเองมีความยั่งยืนนั้น
รูปแบบของธุรกิจในยุคดิจิทัลไดเปลี่ยนไปมาก เกิดบริษัทที่ร่ํารวยเพราะ
ธุรกิจไอซีที, ธุรกิจที่ร่ํารวยเพราะใชไอซีทีเปนเครื่องมือ, ธุรกิจที่
ใหบริการไอซีที, ธุรกิจคาปลีกสินคาไอซีที, ธุรกิจที่ใชไอซีทีเพิ่มคุณคา
ใหแกสินคาและบริการ.
ตัวอยาง
 บริษัท Nokia ผลิตโทรศัพทมือถือขายจนทําใหประเทศฟน แลนดร่ํารวย
 บริษัท ไมโครซอฟตร่ํารวยจากการขายซอฟตแวรที่จับตองไมได
 บริษัทกูเกิลมีรายไดจากการขายโฆษณาไปทั่วโลก
 โทรทัศนผานดาวเทียมอยางเชน CNN, Discovery, HBO, ลวนเติบโต
ไดเพราะใชไอซีทีในการทําธุรกิจ
 บริษัทขามชาติตองอาศัยไอซีทีชวยในการกํากับดูแลกิจการจํานวน
มหาศาลที่ตั้งอยูในหลายรอยประเทศทั่วโลก
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รูปแบบการบริหารประเทศที่เปลี่ยนไป






ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารจากทั่วโลกไดรวดเร็ว
ไมมีใครปกปดขาวสารได แตอาจจะปลอมแปลง
ขาวสารไดงาย (Information warfare)
บริการของรัฐจํานวนมากใชไอซีทีเปนเครื่องมือ เชน
การเสียภาษีเงินไดผานอินเทอรเน็ต, การขับรถไปเสีย
ภาษีรถยนตประจําปที่กรมการขนสงทางบก (drive
in), การทําหนังสือเดินทางไดในวันเดียว, การประกาศ
ผลการสอบตาง ๆ, การสมัครงาน, การประชาสัมพันธ
ขาวตาง ๆ ฯลฯ
หนวยงานรัฐทุกแหงตองปรับเปลี่ยนตัวเองเขาสูยุค
เศรษฐฏิจดิจิทัลใหทัน

รูปแบบการทําธุรกิจในยุคใหม










ระบุราคาที่ตองการได บริษัทยอมใหลูกคาตอรองการ
ซื้อสินคาได
การประมูลซื้อพัสดุครุภัณฑที่ตองการ จากผูขาย
สินคาหลายราย
การประชาสัมพันธสินคาไปยังกลุมเปาหมายผานระบบ
อินเทอรเน็ต
การจัดทําตลาดแบบ E-Marketplaces และการ
แลกเปลี่ยนสินคา
การรวมกลุมบริการเขาดวยกัน เชน การใหบริการแก
นักทองเที่ยวผานหนาเว็บเดียว
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รูปแบบบริการรัฐในยุคใหม









การซื้อพัสดุครุภัณฑผาน e-auction
การเชื่อมโยงขอมูลประชาชนโดยใชเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก และใชฐานขอมูลของสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง
การใหบริการสอบถาม และ รองเรียน ผานระบบ คอลล
เซ็นเตอรภาครัฐ
การใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานผานระบบ
อินเทอรเน็ต ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ
การใหบริการการศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ต ในแบบ
ที่เรียกวา e-learning

แรงผลักดันใหตองเปลี่ยนแปลง




ในทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจที่เปลีย
่ นไป, แรงบีบ
คั้นทางดานเศรษฐกิจ, ทรัพยากรถูกผลาญ,
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย, ผูใชเรียกรองคุณภาพ,
ความสะอาด และ ความรับผิดชอบตอสังคม,
การแขงขันทั้งภายในและจากตางประเทศ
ในทางราชการ สังคมขาวสาร, แรงบีบคัน
้ จาก
ตางประเทศ, เทคโนโลยีทําใหประชาชนตื่นตัว,
สื่อทั้งในและตางประเทศ, แรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจระดับโลก, การกอการราย, ความ
จําเปนตองรับมือกับภัยธรรมชาติ, ฯลฯ
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การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ








การเปดเผยขอมูลภาครัฐ
หนวยงานตองยินยอมใหประชาชนเขาตรวจดู
เอกสารราชการได ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ
จัดขอมูลลงในราชกิจจานุเบกษา
จัดหาขอมูลสําคัญมาใหประชาชนตรวจดู
จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารในความครอบครอง
นําขอมูลหนวยงานลงเว็บ และ นําขอมูลการซื้อ
วัสดุครุภัณฑประจําเดือนลงในเว็บไวอยางนอย
หนึ่งปเพื่อความโปรงใส

การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ








การใชคอมพิวเตอรในงานหลักของหนวยงาน
การตอใบอนุญาตรถยนตของกรมการขนสง
ทางบก – ไปถึงขั้น Drive in register
การยื่นแบบภาษีเงินไดของกรมสรรพากร
การบันทึกการชําระเงินคาประกันตน และ เงิน
สมทบ ของ ส.ประกันสังคม ตลอดจนการ
อนุมัติการเบิกเงินคารักษาพยาบาล
การควบคุมการระบายน้ําฝนในคลองของกทม.
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การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ








การใชคอมพิวเตอรในงานสนับสนุน
ระบบ DPIS เพื่อบริหารงานบุคคล ของ กพ.
การบันทึกคําขอ งปม. วิจัย ลงสูระบบ NRPM
ของสภาวิจัย เพื่อประเมิน และ สงให ส.งปม.
พิจารณาอนุมัติ
ระบบ GFMIS เพื่อการบริหารการเบิกจายงปม.
ในภาครัฐ
ระบบ PMOC, MOC, DOC และ POC ยังคง
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง




การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไดรวดเร็ว เชน ทุกวัน
สทอภ. จะรับสัญญาณภาพถายจากดาวเทียม
NOAA, วิเคราะหภาพถาย ตรวจปริมาณเมฆ
แลวสงขอมูลใหทาง หนวยฝนหลวง เพื่อสง
เครื่องบินไปทําฝนเทียม
การบันทึกขอมูลปริมาณมาก เชน ขอมูล
ประชาชน, ขอมูลอุตุนิยม, ขอมูลการเดิน
ทางเขาออกราชอาณาจักร, ขอมูลการนําเขา
สินคาและสงออก
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง


การวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็ว เมื่อมีขอมูลที่เก็บ
ไวสมบูรณเราอาจวิเคราะหใหเห็นภาพของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปตัดสินใจได เชน
ขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณน้ําฝน, น้ําทา และ อุตุ
นิยมอื่น ๆ ทําใหสามารถวิเคราะหและกําหนด
บริเวณที่จะเกิดน้ําทวม หรือ น้ําแลง ไดแมนยํา
เมื่อผนวกกับขอมูลประชากร และ การทํา
การเกษตรในพื้นที่ ก็สามารถวางแผนการ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิผล และประหยัด

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง




การใชในการเตือน ที่เราใชอยูเปนธรรมดา คือ
โทรศัพทสงเสียงเตือน แตเราตองการมากกวานี้
การเตือนวาเราตองทําอะไรบางในแตละวัน ตองเริ่ม
ดวยการวางแผนวามีกิจกรรมอะไรบาง







การเตือนการนัดหมายประจําวัน
ตองตรวจสอบอะไรในวันนี้หรือสัปดาหนี้
ตองจัดทํารายงานอะไร
ตองสงสิ่งใดใหแกใคร

การเตือนในเรื่องความเสี่ยง, ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม
น้ําแลง, โรคระบาด, อุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง


การคนหาขอมูลและสารสนเทศ ขอมูลที่จัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอรทั่วโลกที่ตอเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ตได
จะทําใหเราคนหาขอมูล และขาวสารที่ตองการนํามาใช
งานไดตลอดเวลา ทําใหเวลานี้ผูมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตสามารถทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบโลก
และสามารถเรียนรูเรื่องตาง ๆ ไดตลอดเวลาที่ตองการ
การที่จังหวัดมีเว็บไซตจึงเปนการดี เพราะทําใหคนทั่ว
โลกสามารถคนหาขอมูลของจังหวัดได แตขอมูลนั้น
จะตองถูกตอง เปนปจจุบัน และไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง


การปฏิบัติงานที่ยุงยากแทน
คน ขณะนี้มีผูพัฒนาหุน
 ยนต
ที่เดินสองขาไดเหมือนคน
แลว และกําลังพัฒนาใหมี
สมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ไอซีที
สามารถชวยทํางานตาง ๆ ใน
โรงงาน, โรงพยาบาล, และ
สถานประกอบการตาง ๆ ได
โดยอัตโนมัติ ปจจุบันนีม
้ ี
ผูทําระบบอัตโนมัติออกมา
มากมาย
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง


การวิเคราะหขอมูล
ปจจุบันและขอมูลเดิม
เพื่อใหเห็นแนวโนม และ
นํามาพยากรณ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นได
โดยการจัดทํา
แบบจําลองแสดง
เหตุการณ แลวให
คอมพิวเตอรคํานวณหา
คาตาง ๆ ในทาง
หลักการพยากรณ

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง




ชวยใหเกิดการสื่อสารสงขาวที่
รวดเร็ว โทรศัพทมือถือเปน
อุปกรณไอซีทีอยางหนึ่ง ซึ่ง
ทุกวันนี้กลายเปนคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กไปแลว โทรศัพท
กาวหนาเพราะคอมพิวเตอร
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ต
เปนความจําเปนของยุคใหม
ทั้งการใชอีเมล และ การใชเว็บ
ทําใหเราไดรับทราบขาวสาร
รวดเร็ว
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ไอซีทีมีประโยชนในงานทุกงาน






ดานการแพทย
ดานการขนสง
ดานการศึกษา
ดานการทหาร
ดานการเกษตร

ไอซีทีกับปญหาทั่วโลก







มีแลวใชไมเปน => พยายามศึกษาวิธีใช
เก็บขอมูลไมครบถวน, ไมเปนปจจุบัน ทําใหนํา
ขอมูลไปวิเคราะหและใชไมได => ปรับปรุง
ขอมูลและระบบถูกทําลาย และ กอกวน โดย
กลุมแฮคเกอร => ติดตั้งระบบรักษาความ
มั่นคง และ ควบคุมการใชงาน
การใชคอมพิวเตอรหลอกลวง => สราง
ภูมิคุมกันใหตนเองและครอบครัว
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ไอซีทีกับการปฏิบัติตามกฎหมาย






เราตองดูแลใหหนวยงานดําเนินงานอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
พรบ.ลิขสิทธิ์ พยายามตั้ง งปม.ซื้อ SW ที่มี
ลิขสิทธิ์ถก
ู ตองมาใช อยา download
โปรแกรมที่ไมจําเปนมาติดตั้งในหนวยงาน
พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พิจารณาจัด
นําขอมูลที่ทางรัฐกําหนดมานําลงเว็บ และ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ

ไอซีทีกับการปฏิบัติตามกฎหมาย




พิจารณาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล วาได
ดําเนินการถูกตองหรือไม, มีการเก็บรักษา
ขอมูลอยางมั่นคงหรือไม, และ นําไปใชงาน
ตามหนาที่หรือไม (พรบ. ขอมูลขาวสารฯ)
ตรวจสอบวาเราไดดําเนินงานตาม พรบ. วา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ครบถวนหรือไม เชน การปองกันไมใหมีการ
สงภาพลามกอนาจาร, การจัดเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร ฯลฯ

12

IT Audit





มีสองความหมาย
การตรวจสอบงานตาง ๆ ของหนวยงานดวย
ระบบไอที หรือใชไอซีทีเปนเครื่องมือ
ความหมายนี้ไมคอยลึกซึง
้ เทาใด
การตรวจสอบงานไอซีที วาดําเนินการไปอยาง
ถูกตอง, มีการควบคุมที่เหมาะสม, ระบบมี
ความมั่นคง และมีการควบคุมไมใหมีผูแอบใช
ระบบในการกอการราย, การหลอกลวง และ
การโจรกรรมขอมูล

ตัวอยางงาน IT Audit


หนวยงานมีการใชไอซีทีเพื่อการใหบริการ
ประชาชน และ จัดเก็บขอมูลธุรกรรมหรือไม






ขอมูลไดรับการจัดเก็บถูกตองหรือไม
มีการสํารองขอมูลไวครบถวนหรือไม
สามารถกูขอมูลกลับคืนเมื่อเกิดปญหาไดหรือไม

หนวยงานมีแผนแมบทไอซีที และ แผนจัดการ
ความเสี่ยงเกีย
่ วกับอุปกรณและระบบไอซีที
หรือไม
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ICT กับครอบครัว










ขาราชการและพนักงานที่มีบุตรหลานปจจุบันยอม
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองซื้อคอมพิวเตอรและเชาบริการ
สื่อสารความเร็วสูง
เราเองตองเรียนรูประโยชนและโทษ และใชไอซีทีให
เปน เพื่อแนะนําการใชงานแกบุตรหลาน
พยายามใหคอมพิวเตอรที่ซื้อนั้นเปนของกลางที่ทุกคน
ใชรวมกัน เพื่อที่บุตรหลานจะไดไมสามารถใชอยาง
หลบซอนได
กําหนดเวลาการใชงาน (โดยเฉพาะการเลนเกม) เพื่อ
ไมใหเกิดการหมกมุนเกินไป
ติดตามสนทนาความกาวหนาดานไอซีทีกับบุตรหลาน
เสมอ เพื่อจะไดทราบวาขณะนี้เขาใชอะไรอยู

เราควรทําอยางไรกับไอทีของ
หนวยงาน










ศึกษาทําความเขาใจการใชงานไอซีทีในหนวยงานตาง ๆ และ
พิจารณาโอกาสที่จะนํามาใชในงานของเรา
พวกเราโชครายที่ผูบริหารประเทศยังไมสนใจในการใชไอซีทีอยาง
จริงจัง สนใจแตการซื้อแจกครั้งละมาก ๆ ไมใหงบประมาณจัดทํา
ระบบ เราไมควรทอถอย ควรเรียนรูที่จะสรางงานเทาที่จะทําได
เราควรพิจารณาวาการใชดานใดจะทําใหหนวยงานมีขอมูลที่สําคัญ
ครบถวน และ จะเกิดผลดีระยะยาว
ควรตรวจสอบวา หนวยงานมีระบบอะไรบาง ระบบที่จําเปนมีครบถวน
หรือไม ขาดแคลนดานใด แลวหาทางของบประมาณมาผลักดันการ
จัดทําระบบนั้นใหสําเร็จกอน
พยายามใชอุปกรณที่มีอยูใหคุมคา
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การตรวจสอบเว็บ


เว็บไซตของจังหวัด – และหนวยงาน คือหนาตาของ
เรา









เราตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่มีอยูในปจจุบันให
แนใจวาถูกตอง ไมวาขอมูลนั้นอยูในเว็บหรือฐานขอมูลของ
เราเอง หรือ ของผูอื่น
เราตองบันทึกขอมูลขาวสารใหมเปนประจําทุกวัน แตกอน
บันทึกตองตรวจสอบวาถูกตอง
พยายามตอบขอหารือของประชาชนเปนประจํา
นําประเด็นขอบกพรองที่ไดรับแจงไปแกไข
นําขอมูลการจัดซื้อลงเว็บ
พิจารณา link เชื่อมโยงวาทํางานถูกตองทุก link

สรุป






ไอซีทีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในภาครัฐ
มากไมแพภาคเอกชน
จําเปนอยางยิง
่ ที่เราจะตองขวนขวายศึกษาและ
พัฒนาการใชไอซีทีในหนวยงานใหมี
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานขอมูล
การขาดแคลน งปม. เปนเรื่องจริง แตไมควร
นํามาใชเปนอุปสรรคในการคิดปรับปรุง
หนวยงานใหกาวหนา
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ขอบคุณที่สนใจเรื่องนี้
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