
การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 2: หน่วยงานด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

โครงการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
(Digital Government Development Plan Phase II) 

5 ตุลาคม 2559



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda

2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



กรอบแนวคิดการศึกษา

การประชุมรบัฟังความ
คิดเห็นและการเผยแพร่

ผลการศึกษา

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งการปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 ทบทวนความครบถ้วนของเนื้อหา แผนฯ
ระยะที่ 1 ทั้งหมด 18 ขีดความสามารถ พร้อม
เพิ่มเติมเนื้อหาในรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับระยะที่ 2
 ศึกษาผลการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสากล
 ศึกษาผลการศึกษา โครงการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และข้อมูลอื่นๆ 
 ระบปุัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ขับเคลื่ อนรั ฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของทั้ง 8 บริการ
 การศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 การวิเคราะห์ และประเมินขีดความสามารถ 
และความพร้อมเชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในเชิง
กว้าง และเชิงลึก

 การสรุปผลการศึกษา โดยการน าผลการ
วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล กับผลจากการจัดประชุม
ระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง ช่องว่าง ความ
เป็นไปได้ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาในระยะเวลาต่างๆ

 การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

 การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสัมพันธ์
ของขีดความสามารถทั้ง 26 ขีดความสามารถ
ในรูปแบบแผนภาพพร้อมค าอธิบาย

 การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Development Plan) 

 การจัดงานประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความ
คิด เห็น  (Focus Group) ประ เด็นปัญหา 
ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะที่ 2  

 การเผยแพร่ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ขอ งปร ะ เท ศ ไทย  (Digital Government 
Development Plan) ฉบับเผยแพร่ พร้อม
บท ค ว า ม สั้ น ๆ  จ า น ว น  3  บ ท ค ว า ม 
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่ที่ สรอ. 
จะเห็นสมควร) ความยาวบทความละ 1-3 
หน้ากระดาษ A4

 การเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (ตามที่ สรอ. 
เห็นสมควรให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน) ใน
รู ป แ บ บ  Infographics ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

การรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง

กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะ และ
สรุปผลการศึกษา

กระบวนการศึกษา/
วิเคราะห์

1 2 3 4

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda

4

ความเป็นมาของการพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน 
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอืน่ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วางรากฐานให้เกิด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มูล 
ตลอดจน digital technology startup 
และคลัสเตอร์ดจิิทัลเริ่มมีบทบาทใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค และระดบั
โลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 
เชื่อมต่อภายในและระหวา่งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าประเทศไทย 
สู่ความม่ังคั่ง

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและบรกิารพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติผ่านดจิิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ 
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานที่เชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมลูข้ามหน่วยงาน

การท างานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล 
และให้ประชาชนมีสว่นรว่ม

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรฐั
และบริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ 
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ 
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เฉพาะด้านเพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเช่ือม่ัน รัฐบาลออกชุดกฎหมายดจิิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดลอ้มเอื้อตอ่การท า 
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ านวยความ 
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10-20 ปี10 ปีภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย

ยุท
ธศ

าส
ตร

์แผ
นพั

ฒ
นา

ดิจ
ิทัล

เพื่
อเ
ศร

ษฐ
กิจ

แล
ะส
ังค
ม 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (1)

7
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2)

8
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

10

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2



เป้าหมายสุดท้ายของการพฒันารฐับาลดิจิทัลทั้ง 26 ขีดความสามารถ

ความม่ันคงแห่งชาติ งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประสิทธิภาพภาครัฐ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤติ

การลงทุน ภาษีและรายได้ การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก) การให้ความช่วยเหลือ สาธารณสุข

การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรพัย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูลภาครฐั
เพื่อยกระดับบริการ

การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนกิส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ระบบหน่วยงาน 
รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) 
ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมือ่เข้ารบับรกิาร และ
ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ส าหรับท าธุรกจิภาครฐั

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ทุกข้อมูล
ผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ยกระดับประสทิธิภาพและการใช้
งานของศูนย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางท่ี
สามารถเชื่อมโยงเรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีสว่นรว่มและสง่เสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิ
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสามารถให้บริการเชิงรุกได้

บูรณาการข้อมูลตลาดแรงงานอย่าง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัดหางาน การ
พัฒนาทักษะ การทราบภาพรวมตลาด

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลท่ีตรงความ
ต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวใน
ยุคดิจิทัล (Digital Tourism)

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการน าเข้า / ส่งออกแบบ
ครบวงจร ให้ผู้ประกอบการสามารถท า
ธุรกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับการน าเข้ า
ส่งออกแบบครบวงจร

มีการบูรณาการขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัติโนมัติงานบริการดา้นภาษี

มีระบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล 
ความรู้ และค าปรึกษา เพื่อประกอบ
ธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว และภาครัฐสนับสนุนระบบ ICT

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง
ก่อนเกิดเหตุเพื่อบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ 

ขยายผลร ะบบพิ สู จน์ ตั วตนด้ ว ย
ลายนิ้ ว มื อ ใ ห้ค ร อบคลุ ม ทุ กด่ า น 
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ชาวต่างชาติท่ีมีการลงทะเบียน

ระบบวิ เคราะห์และคาดการณ์ ภัย
ธรรมชาติจากข้อมูล และระบบจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อติดตามและบริหาร
จัดการภัยรรมชาติ

บู รณาการข้อมูลจากหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องในการติดตามและบริหาร
จัดการวิกฤติ

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการศึกษาแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัตโนมัติงานบริการด้านการศึกษา

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบข้ามหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนนิงานด้านสาธารณสขุมี
ความรวดเร็วขึ้น

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้การให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
คมนาคม

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
การเ งินและการใช้จ่ ายใ ห้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น

มีระบบกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพื่อให้
สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใส 
และเพิ่มประสิทธิภาพได้
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10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลในระยะที่ 2

การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรพัย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดอืน การเงินและการใช้จ่าย

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA), 
Nectar (AUSTRALIA)
Current System: e-Education
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย
• ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
• ส านักงานกรมข้าราชการพลเรือน
• คุรุสภา

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI
Current System: สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 
Stakeholders
• กรมแผนที่ทหาร
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
• หน่วยงาน/ ส านักงานของแต่ละจังหวัด
• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็นของตนเอง เช่น การไฟฟ้า 

การประปา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้ า

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System 
(eHRSS)
Current System: ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS): 
Stakeholders
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการ

สื่อสาร
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

Best Practice: Intelligent Transportation System (KOREA)
Current System: Thailand Intelligent Transportation System
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
• กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
• กรมทางหลวง (ทล.)
• กรมทางหลวงชนบท (ทข.)
• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS
(KOREA)
Current System: e-Government Procurement
Stakeholders
• หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)

• กรมบัญชีกลาง
• กระทรวงพาณิชย์
• ส านักงบประมาณ
• กระทรวงการคลัง

• ซัพพลายเออร์ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

Best Practice:
• GovHRMS (HONG KONG) 
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
Current System: 
• ระบบ DPIS 
• ระบบ GMIS
• ระบบ HRD e-Learning
• Job.ocsc.go.th
Stakeholders
• ส านักงาน กพ.
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: DBAS’ Asset Management System
Current System: 
• GFMIS (ระบบบริหารเงินสด)
• GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
• PFMS-SOE
• GFMIS-SOE
• e-State Property: ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
• GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรมธนารักษ์ 

Best Practice: 
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer 

(EFT) System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Budget Management System
Current System: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS 
(Government Fiscal Management System)
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM) / Current System: Government Shared Infrastructure 
Stakeholders: 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Current System: e-Government Academy  
Stakeholders: 
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
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เงินสด
สินทรัพย์
ถาวร

พัสดุ หลักทรัพย์
อสังหา
ริมทรัพย์

Network Internet IPv6 Domain Name Software License Security Privacy



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

การเงินและการใช้จ่าย

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ GAP

การศึกษาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัทั้ง 10 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).



ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015).



Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between 
government and citizen such as downloadable forms  

Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens, 
including requesting and receiving inputs on government policies  

Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They 
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web 
2.0 and other interactive tools

Stage I: Emerging

Stage II: Enhanced

Stage III: 
Transactional

Stage IV: Connected

ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย United Nations 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก United Nations (e-Government Survey 2012)
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะที ่2
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1) น าเสนอที่มาและวัตถุประสคง์ของโครงการ และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

2) ระดมความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

 สถานะปัจจุบัน และความคืบหนา้การพฒันารัฐบาลดจิิทัลของหนว่ยงานของท่าน 

 ความคาดหวังในอนาคตด้านการพฒันารัฐบาลดิจิทัลของหนว่ยงานของท่าน

 ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

 ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 
(Best Practice) มาประยุกต์หรือปรับใช้กับหนว่ยงานของท่าน 

 ประเด็นระดมสมองอื่นๆ



ประเด็นระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2

1) รายละเอียด สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของหน่วยงานและ
หน่วยงานใต้สังกัดของท่าน หรือโครงการร่วมของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งโครงการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมสมัยใหม่

2) นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพัฒนา พร้อมทั้งความคาดหวังในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

3) ความร่วมมือหรือทรัพยากรที่ต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ต่อการด าเนินงานในการพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ส าหรับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

4) ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

5) ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการด าเนินงานของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practice)
มาประยุกต์หรือปรับใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาในด้านรัฐบาลดิจิทัล

6) ขีดความสามารถเชิงรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานและหน่วยงานใต้สังกัดของท่าน ณ ปัจจุบัน ที่ท่านประเมินไว้
จากการพิจารณา Maturity Model ของรัฐบาลดิจิทัลที่น าเสนอมาในครั้งนี้
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
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อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครฐัของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



e-Government Academy 



ความท้าทายที่ส าคัญของด้านศักยภาพบคุลากรภาครัฐ

• ปริมาณบุคลากร IT
จ านวนมากแต่ขาด
คุณภาพ

ทัศนคติ การศึกษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในสาขา 
ICT มีน้อยลงเรื่อยๆ เพราะ
ค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
งานทางนีน้้อยลงเนื่องจากเห็น
เป็นเรื่องยากและได้รายได้ไม่สูง
มากในระยะแรก

• บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถท างาน
ด้าน IT ได้มีจ านวนจ ากัด และมี
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยน
งานบ่อยและขาดความอดทน

• ค่านิยมของคนรุ่นใหม่นิยมที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระ และท า 
Startup

• บัณฑิตด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศส่วน
ใหญ่จะมาจากสาขา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะท่ี
บัณฑิตด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจะ
พัฒนาซอฟต์แวร์และเข้าสู่
อุตสาหกรรม IT ได้มีจ านวน
น้อยกว่ามาก

• นักศึกษารุ่นใหม่ไม่นิยมเรียน
ด้าน Computer Science หรือ 
Computer Engineer เพราะ
เป็นสาขาที่ยาก

• ประเทศไทยขาดแคลน
แรงงานท่ีมีทักษะด้านเทคนิค 
(Technical Skill) แรงงาน
ของไทยกว่าร้อยละ 50 มี
การศึกษาเพียงระดับประถม

• จ านวนบุคลากร IT ทีมี่
คุณภาพมีจ ากัด เกิดการ
แย่งตัวกัน ท าให้เงินเดือน
ค่อนข้างสูง

• บัณฑิตด้าน IT จ านวนมาก
ไม่สามารถหางานตรงกับ
สาขาที่เรียนมาได้ 
เนื่องจากจบมาไม่ตรงกับ
ความต้องการ

1 2 3

4

5

6
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การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน IT เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล



อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

ก าลังคน
• ขาดก าลังบุคลากรด้าน IT และบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีจ านวนจ ากัด ท าให้เกิดการแย่งตัวกับภาคเอกชน
• บุคลากรภาครัฐที่มีอยู่บางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้าน IT ที่จ าเป็นในการท างานเพื่อตอบรับการมุ่งสู่รัฐบาล

ดิจิทัล
• ดังนั้น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ควรร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน IT ให้มีคุณภาพและให้สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ สรอ.ควรร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสรรหาบุคลากรด้าน IT ที่มีความรู้ความสามารถและสมัครใจรับราชการ

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT
• มีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด ขาดงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา
• ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ร่วมกันระหว่าง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดอบรมบุคลากรภาครัฐ.
ให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ IT เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาบุคลากร ICT 
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลต่อไป



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda

25

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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1. บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรองรับรัฐบาลดิจิทัล
2. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy
3. สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการ มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)

ขับเคลื่อนความ
เชื่อมโยงภาครัฐสู่
บริการที่ดแีก่
ประชาชนและ
สังคมไทย

o พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนท่ีเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
o ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางมาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
o ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
o ส่งเสริมสนับสนุนและจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

o ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการบรูณาการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
o พัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัล ภาครัฐส าหรับประชาชน
o รวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ
o ยกระดับช่องทางการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ ประชาชน
o ก าหนดทิศทางและผลักดันเชิงนโยบายไปสู่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพฒันารฐับาลดิจิทัลไปพรอ้มกัน 
o ยกระดับและปรับเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมท้ังแนวคิดของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่พัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีสมบูรณ์แบบ 
o พัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบท่ีสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเร่งผลักดันให้ เกิดในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ แผนงาน



สถานการณ์ปัจจุบัน: ศักยภาพบุคลากรภาครฐั: Thailand Digital Academy

วัตถุประสงค์
• ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านบุคลากร ICT ภาครัฐ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
• จัดท าแนวทางการบริหารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ
• ส่งเสริมวิสัยทัศน์และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ
• พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดท าโครงการยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ หรือ e-
Government Academy เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

หลักสูตรอบรม
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

• ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัด อธิบดี หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า โดยมีเน้ือหาเน้นทางด้านกรอบนโยบายการบริหารงานหน่วยงานใน
รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพฒันาประเทศของรัฐบาล

• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• ส าหรับผู้บริหารระดับรองปลัด รองอธิบดี หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า โดยมีเน้ือหาเน้นทางด้านปัจจัยการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อ

ท างานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับต้น โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพฒันาประเทศของรัฐบาล
• หลักสูตรการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

• ส าหรับผู้บริหารทุกระดับ โดยมีเน้ือหาเน้นทางด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจาะจงแต่ละภารกิจหลักของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาหน่วยงานใหส้อดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
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• Thailand Digital Academy ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมบุคลากรในวงกว้างขึ้น และในระดับงาน
ต่างๆ ต่อไป 

• การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด จากการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา

• บุคลากรภาครัฐที่มีอยู่บางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้าน 
IT ที่จ าเป็นในการท างานเพื่อตอบรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล

• แผน Digital Economy และแผน Digital Government กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

• การร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น สรอ. ส านักงาน ก.พ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ จะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ขาดก าลังบุคลากรด้าน IT และบุคลากรที่มีคุณภาพมีจ านวน
จ ากัด

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครฐั และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



Best Practice ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: Korean’s Efforts for e-Government

การด าเนินงาน: 

• พัฒนา IT ที่เกี่ยวกับ HR  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ IT เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประถมและมัธยม รวมทั้งเครือข่าย
การศึกษาระดับชาติส าหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์, หลักฐานการศึกษา และงานทะเบียนการศึกษา

กิจกรรม
• ฐานข้อมูลงานทะเบียน: เครือข่าย E1-level-communication ส าหรับโรงเรียนประถมและมัธยม (100%), 1 คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 5 คน
• E-Learning: เน้ือหาการศึกษากว่า 8,000 ประเภท (เช่น Edunet) ส าหรับประชาชน,  e-learning ที่โรงเรียน
• งานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ: การด าเนินงานออนไลน์ของงานที่เก่ียวกับการศึกษา, การแจกเอกสารออนไลน์ (เช่น ประกาศนียบัตร)

• การเปล่ียนวัฒนธรรมของข้าราชการ โดยการเปล่ียนวัฒนธรรมขององค์กรและการปรับโครงสร้างกระบวนการ เกิดจากทั้งการปฏิรูปภาครัฐและ e-Government
• ปรับโครงสร้างการกระตุ้นและแรงจูงใจของข้าราชการ
• จัดตั้งระบบแรงจูงใจ (incentive compatible system)
• ปฏิรูปพฤติกรรมที่มีมานานให้เป็นทางการมากขึ้น (การเก็บความลับ การท างานแบบส่วนย่อย และการปกป้องตนเอง)

• การ Outsource งานบางอย่างให้ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยอาศัยการสนับสนุนจากประธานาธิบดีเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านจาก
ข้าราชการ โดยประธานาธิบดีมีบทบาทใน e-Government Committee

• การอบรมและการศึกษาด้าน IT ให้แก่ข้าราชการ โดยเน้นที่การอบรมและการพัฒนาอาชีพของข้าราชการ มีการจัดตั้งสถาบันและโปรแกรมการอบรมหลายแห่ง เช่น National 
Computer Center ซึ่งให้การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ e-Government ส าหรับข้าราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐส าหรับ e-Government 

• ในปี 2015 หน่วยงาน Smart Training ของ Central Official Training Institute จัดให้มีการศึกษาด้าน IT ส าหรับข้าราชการ เพื่อสะท้อนอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส าหรับ 
cyber-education และ e-learning โดยใช้ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ท
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กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: ศักยภาพบุคลากรภาครฐั

ระบบบริการแบบใช้เอกสาร

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

Thailand Digital Academy 
• พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการยกระดับบุคลากรภาครัฐในด้านดิจิทัลของข้าราชการพลเรือนกว่า 3 แสนคน
• สรอ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ. เพื่อ

• ศึกษาวิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่ละระดับควรมีทักษะด้านดิจิทัลหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
• ออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในแต่ละระดับ
• ส านักงาน ก.พ. ก าหนดแนวทางการประเมินผลทักษะด้านดิจิทัล ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน

• การอบรมและการศึกษาด้าน IT ให้แก่ข้าราชการ โดยเน้นที่การอบรมและการพัฒนาอาชีพของข้าราชการ และให้การอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์ และ e-Government ส าหรับข้าราชการในทุกระดับที่ต้องการทักษะด้านดิจิทัล ไม่เฉพาะแต่ผู้บริหาร

การร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
• การร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาครัฐกับสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลต่างๆ

วัฒนธรรมองค์กร
• การสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการให้เห็นประโยชน์จากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารและแนวนโยบาย
• ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อก าหนดทิศทาง แนวทางและนโยบายในการพัฒนาด้านดิจิทัลได้อย่างชัดเจน
• ความต่อเนื่องของทิศทาง แนวทางและนโยบายในการพัฒนาด้านดิจิทัลของผู้บริหารแต่ละสมัย ท าให้สามารถพัฒนาโครงการด้าน

ดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง 
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Maturity Model ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านศักยภาพบคุลากรภาครัฐ

Initial
1

Developing
2

Defined

3

Managed

4

Optimizing
5

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015)

หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลพัฒนาระบบอัจฉริยะที่บริหารการจัดการข้อมลูด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการวางแผนงานต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองกับระบบของหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องการใชข้้อมลูนี้ รวมทั้งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการฝึกอบรม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านดิจิทัลแก่พนักงานแบบ Real-Time เช่น สมาร์ทโฟน แอป
พลิเคชัน เพื่อให้การใหข้่าวสารและการฝึกอบรมด้านดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เป็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบูรณาการข้อมูลต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน ในการจัดท าการประเมินเพื่อก าหนดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ลักษณะงานภาครัฐแต่ละ
ประเภท และแต่ละระดับจ าเป็นต้องม ีและก าหนดวิธีการประเมนิความรู้และทักษะดังกล่าวใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน
ของพนักงาน รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมพฒันาความรู้และทักษะนั้นๆแก่พนักงานที่มจี าเป็นต้องใชอ้ย่างทั่วถึง โดยมีการบูรณาการ
ข้อมูลในทุกขั้นตอนในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถดูข้อมลู Real-
Time ได้เป็นรายพนักงาน และน าไปวิเคราะห์เพือ่พฒันาการบริหารจัดการและแนวนโยบายต่างๆ

หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลจัดท าการส ารวจเพือ่ระบุความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองคก์รด้านการศึกษาด้านดิจิทัลทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อก าหนดและพัฒนาแผนแมบ่ทหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดิจิทัลแก่พนักงานภาครัฐ โดยมีหลักสูตรที่ซับซ้อนขึ้นและ
หลากหลาย, ตอบโจทย์การพัฒนาความพร้อมด้านดิจทิัลของรัฐบาล, สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและความจ าเป็นของ
บุคลากร และมีการฝึกอบรมที่เน้นการใชร้ะบบสารสนเทศและ/หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ในระดับที่สอง มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานนี้มีการพฒันา
แผนการฝึกอบรมพนักงานด้านดิจิทัลในระดับเบื้องต้น เช่น หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือหลักสูตรการใชอ้ินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้พนักงานมคีวามรู้พื้นฐานส าหรับปฏิบัติงาน แต่การฝึกอบรมยังจ ากัดอยู่แค่พนักงานบางกลุ่มเน่ืองจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และเวลา 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนี้ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานจัดการกันเอง และ
เป็นการให้บริการขั้นพื้นฐาน เช่น เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อควรรู้ เกี่ยวกับความรู้ต่างๆด้านดิจิทัลเพือ่ใหพ้นักงานพฒันาตนเอง 
โดยหน่วยงานท าการรวบรวมข้อมลูและน ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือของหน่วยงาน แต่ไม่มีการน าข้อมลูดังกล่าวมาจัดท า
ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงานอย่างมนีัยยะส าคัญ



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



HUMAN RESOURCES



ความท้าทายที่ส าคัญของระบบทรพัยากรมนุษย์และการจา่ยเงินเดือน

ที่มา: สภาปฎิรูปแห่งชาติ

การฝึกอบรม การศึกษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• เน้นการพัฒนาก าลังคน
เฉพาะมิติด้านทักษะฝีมือ 
ขาดการพัฒนาในมิติอื่นๆ 
(เช่น ทักษะการเป็นผู้น า, 
การจัดการ, การใช้ภาษา, 
การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 
Soft Skills ต่างๆ)

• การผลิตก าลังคนจากภาคการศึกษา
ยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการ
เท่าท่ีควร ซึ่งเป็นการสูญเสียการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐ

• ขาดระบบแนะแนวการศึกษาที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับภาคความ
ต้องการใช้แรงงานและก าลังคน

• ยังไม่สามารถพัฒนาระบบการเทียบ
โอนทางการศึกษาเพื่อตอบสนอง
แรงงานและก าลังคนที่ต้องการต่อยอด
ทางการศึกษาได้

• ขาดสมรรถนะของก าลังคน
ทั้งในเรื่องปริมาณและ
คุณภาพในหลายภาคส่วน

• แนวโน้มการขาดแคลน
ก าลังคนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ซึ่งต้องมีการ
เตรียมการรองรับแรงงาน
สูงอายุ

• ค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับ
ทักษะฝีมือ

• ขาดเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 
ก าลังคนไม่สามารถพัฒนา
ตนเองได้

1 2 3

4

5

6
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ประเทศไทยมีการพัฒนาก าลังคนทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังภาคการผลิตและบริการ แต่ยังขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการน าความต้องการก าลังคนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆ มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบ



อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
• งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้รับในโครงการดิจิทัลเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินโครงการไม่ราบเรียบ 
• การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เคร่งครัดหากมีการใช้ผู้ค้าเจ้าเดียวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งขัดกับการพัฒนาโครงการ

ดิจิทัลที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้ข้อมูลเชิงลึกของโครงการดิจิทัลโดยเฉพาะโครงการที่มีความต่อเนื่องต่อส านักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และชี้ให้เห็นความส าคัญของโครงการเพื่อท าให้การของบประมาณเป็นไปอย่างราบเรียบขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการชี้แจง
ต่อส านักการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของโครงการดิจิทัลที่จ าเป็นต้องใช้คู่ค้าเจ้าเดียวเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากการส่ังสม
ประสบการณ์หรือการผูกขาดด้านเทคโนโลยี เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

กฎระเบียบราชการ
• กฎระเบียบราชการมีส่วนท าใหก้ารด าเนินโครงการดิจิทัลเป็นไปอย่างล่าชา้ เช่น การพัฒนาระบบ e-Exam ระยะที่ 2 ไม่สามารถให้

เอกชนมาลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อลดเงนิลงทุนของภาครัฐ โดยเอกชนจะได้รับค่าด าเนินการเป็นรายหัวได้ เพราะขัดกับ
กฎระเบียบที่มี 

• ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ (ปปป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบหรือผ่อนผันโครงการดิจิทัลบางโครงการ ที่หากมีการร่วมลงทุนกับเอกชนแล้วจะส่งผลประโยชน์
โดยรวมกับภาครัฐ

ฐานข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมลูเป็นไปได้ยากล าบาก และ

ต้องใช้เวลาและก าลังคนจ านวนมากในการท า data cleansing เพื่อให้ฐานข้อมูลเชือ่มโยงกันได้
• ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรก าหนดมาตรฐานกลางของข้อมลู และมีแผนการ cleansing data เพื่อเป็นมาตรฐาน

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และให้ฐานข้อมูลสามารถเชือ่มโยงกันได้ผ่านระบบต่างๆ รองรับการก้าวไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: ส านักงาน ก.พ.
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1. การวางแผนบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategic Workforce Planning and Management)
2. การพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Develop Workforce Strategic Readiness)
3. การดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain Competent Workforce)

มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครฐั (พ.ศ. 2557 - 2561)

เป็นผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ใน
การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ บนหลักของ

ระบบคุณธรรม เพื่อ
ประสิทธิผลของราชการ

o พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
o สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชน
o พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น

ประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

o การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน
o การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาราชการ การบริหารก าลังคนคุณภาพ และการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
o การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารผลงานและคุณภาพชีวิต การปรับปรุงภาพลักษณ์ของส่วนราชการเพื่อดึงดูดก าลังคนรุ่นใหม่

แนวทางการด าเนินงาน



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: กรมบญัชีกลาง
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1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย(Fiscal Stimulus)
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ก ากับดูแลและ
บริหารการใช้

จ่ายเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

o ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ
ตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

o บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
o สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
o พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
o เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปรับภาวการณ์คลังให้เข้าสู่สมดุล ด้านท่ี 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โครงการ ได้แก่
o 1.1 โครงการก าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ 
o 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
o 2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-Pension) เพื่อการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

พ.ศ. 2494

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ



สถานการณ์ปัจจุบัน: ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (1/2)

HRD: e-Learning
• มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักคือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสให้
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทั่วถงึและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

• หลักสูตร: เสริมทักษะด้านอาเซียน, กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ, เสริมทักษะด้านภาษา, เสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, 
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย, การพัฒนากระบวนทัศน์ 
และคุณลักษณะข้าราชการ, การเขียนหนังสือราชการ, การ
บริหาร เป็นต้น

ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ Department Personnel Information System (DPIS) 
• เครื่องมือในการบริหารจัดการกระบวนงานการบรหิารทรพัยากร

บุคคลเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว ในระดับกรม

• วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันของกรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่; เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ใชเ้ป็นฐานในการวางแผนและการ
บริหารทรัพยากรบคุคล; เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรพัยากร
บุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน

• ระบบ DPIS สามารถผลิตสารสนเทศส าเร็จรูปได้ดังนี้: โครงสร้าง
และต าแหน่ง, โครงสร้างส่วนราชการ, โครงสร้างตามกฎหมาย/
โครงสร้างตามมอบหมายงาน, โครงสร้างการแบ่งงานตามค าสั่ง
มอบหมายงาน, ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ

• ปัจจุบันใช้ DPIS เวอร์ชั่น 5 โดย ส านักงาน ก.พ.แจกจ่ายทั้ง 
server และ user ให้หน่วยงานต่างๆ และแต่ละกรมมีหน้าที่
อัพเดทข้อมูลใน DPIS และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ปีละครั้ง เพื่อสรุป
ภาพรวม

• ในปี 2560 จะมีการบูรณาการและพัฒนาโปรแกรมกลางเพื่อเชื่อม
ข้อมูลของส่วนตา่งๆ และท าการ cleansing รหัสที่ปัจจุบันยังไม่
เหมือนกันของราชการทั้งหมด

• ในปี 2561 จะใช้ DPIS เวอร์ชั่น 6 ที่เป็นระบบรวมศูนย์ 
(Centralized) ที่ส านักงาน ก.พ. โดยหน่วยงานต่างๆสามารถ
อัพเดทข้อมูลออนไลน์ ท าให้ข้อมูลทันสมัยมากขึน้

• DPIS เวอร์ชั่น 6 จะเชื่อมข้อมูลกับกรมการปกครอง โดย DPIS จะ
สามารถเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ท าให้ตรวจสอบผู้สมัครงานได้ 
เช่น มีสัญชาติไทยไหม (ปัจจุบันต้องท าการป้อนรหัส ID เข้าระบบ
ทะเบียนราษฎร์)

• นอกจากนี้ จะมีการพัฒนา Career Path และลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลระหวา่งกรมกบัจังหวัด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงาน ก.พ.

Government Manpower Information System 
(GMIS)
• ประมวลผลข้อมูลกรมทั้งหมดจาก DPIS มาสรุป

เป็นภาพรวมของทุกกรมในรายงานประจ าปี ใน
รูปแบบข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ข้าราชการพลเรือนDPIS

1. การสรรหา
- การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์
- การวิเคราะห์งาน
- การสรรหา
- การคัดเลือก
- การแต่งตั้ง (บรรจุ 

โอน ย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง รักษา
ราชการแทน) 

2. การพัฒนา
- การฝึกอบรม
- การศึกษา
- การวางแผนและ

พัฒนาอาชีพ
- ประสบการณ์การ

ท างาน
- การพัฒนาองค์กร Job.ocsc.go.th

• เว็บไซต์ที่รวมต าแหน่งงานราชการของทุก
หน่วยงาน โดยประชาชนสามารถสมคัรงานได้

3. การรักษาไว้
- การเลื่อนต าแหน่ง
- การเลื่อนเงินเดือน
- ค่าตอบแทน
- การย้าย
- การจูงใจ
- ระบบแรงงานสัมพันธ์
- สภาพการท างาน
- การด าเนินการทาง

วินัยการบริหารงาน
บุคคล

4. การใช้ประโยชน์
- การปฏิบัติราชการ

ตามเป้าหมาย
- การประเมินผลงาน

การปฏิบัติงาน



สถานการณ์ปัจจุบัน: ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (2/2)

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) 
• ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯจะด าเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถท าการ
ตรวจสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

• Token Key เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ในการเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผ่านเครือข่าย 
อุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive และใช้หลักการ พิสูจน์ตัวตนคล้ายกับที่ธนาคารตรวจสอบผู้ใช้งานบัตร 
ATM ของธนาคาร 

• ผู้ใช้ต้องท าการลงทะเบียน และ ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อขอ รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Token key ส าหรับเข้าใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯของ
กรมบัญชีกลาง โดยสามารถท าการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่หน้า Web-site ในส่วนของ การลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ท าการลงทะเบียน
แล้ว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติแล้ว ระบบจะจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน /รหัสผ่านพร้อม Token key ที่ใช้ส าหรับเข้าสู่
ระบบให้ต่อไป 

• ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ได้แก่ ระบบข้อมูลพื้นฐาน, ระบบทะเบียนประวัติ, ระบบถือจ่าย, ระบบการจ่ายเงินเดือนฯ, ระบบงาน
สารสนเทศบุคลากรภาครัฐ, ระบบลงทะเบียน, ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน, ระบบบริการข้อมูล และระบบรักษาความ
ปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กรมบัญชีกลาง
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ระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-Pension) 
• การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2559 ส าหรับส่วนราชการที่เข้าสู่ระบบเงินเดือนค่าจ้าง

จ่ายตรง (e-Payroll) แล้ว
• เพื่อจูงใจให้ส่วนราชการน าเข้าข้อมูลในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้าง  ลดขั้นตอน/ลดภาระงาน/ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
• ประเภทเงิน ได้แก่ เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ บ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการ เงินก้อน กบข. บ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือน

ของลูกจ้างประจ า การพ้นจากราชการทุกกรณี ลาออก ให้ออก ปลดออก เกษียณอายุ

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
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• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง DPIS ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก าลัง
พัฒนาเป็นระบบรวมศูนย์ (Centralized) ท่ีส านักงาน ก.พ. โดย
หน่วยงานต่างๆสามารถอัพเดทข้อมูลออนไลน์ ท าให้ข้อมูลทันสมัย
มากขึ้น

• ระบบดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ระบบงบประมาณ ได้
เริ่มพัฒนาใช้งานมาหลายทศวรรษท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์
และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นไปได้
ยากล าบาก และต้องใช้เวลาและก าลังคนจ านวนมากในการท า 
data cleansing เพื่อให้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้

• การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด จากการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา

• แผน Digital Economy และแผน Digital Government กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

• การเชื่อมโยงระบบและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้าน
การเงินและการใช้จ่ายต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานรัฐอื่นๆ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ 

• งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้รับในโครงการดิจิทัล
เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินโครงการไม่ราบเรียบ 

• กฎระเบียบราชการมีส่วนท าให้การด าเนินโครงการดิจิทัล
เป็นไปอย่างล่าช้า

• แนวนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ระบบ
งบประมาณ ที่ยังไม่น่ิงท าให้การริเริ่มหรือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบวิเคราะห์เดิมไม่สามารถท าได้

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



Best Practice ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: US (1/2)

e-Training

• One-stop access ส าหรับ e-Training
• ยกระดับความสามารถของรัฐบาลกลางในการดึงดูด รักษา 

บริหาร และให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่แรงงานที่มีทักษะ
สูงส าหรับแรงงานภาครัฐ

• ผลิตภัณฑ์และบริการ e-Training ที่หลากหลาย และระบบ
การบริหารการเรียนรู้แบบ customized แบบมีส่วนลดราคา

• บริการ
• USALearning ให้การอบรมออนไลน์แพนักงาน

รัฐ ผู้รับเหมา และกองทัพ
• ช่วยหน่วยงานพัฒนาขั้นตอนการแบ่งปันความรู้

ผ่านองค์กร โดยการจัดตั้งและบริหารฐานข้อมูล
ส่วนกลางส าหรับเข้าใช้ Government Off the 
Shelf อย่างปลอดภัย

• ร ะ บ บ  Learning Management ใ ห้ ร ะ บ บ 
Commercial Off the Shelf ผ่านคู่ข้า ซึ่ง
ให้บริ การแก่ ลู กค้ าของรั ฐบาลกลางผ่ าน 
Interagency Agreements

• Award: BrandonHall Excellence Award แก่ Knowledge 
Portal Program Office ส าหรับหลักสูตร Role-Based IT 
Security ออนไลน์

ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

Recruitment One-Stop

• บริการหางานออนไลน์ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานกับ
รัฐบาลกลางในอเมริกาและทั่วโลก รวมถึง การประกาศ
งานออนไลน์ ระบบการหางานที่ใช้งานง่าย การเก็บ 
Resume การยื่นใบสมัครออนไลน์ ผลความเหมาะสมและ
สถานะตอบกลับอัตโนมัติ การหาข้อมูลผู้สมัคร และการ
เชื่อมโยงเครื่องมือประเมินอัตโนมัติ

• กว่า 500 หน่วยงานประกาศงาน โดย USAJOBS มีบัญชี
ผู้หางานสะสมกว่า 11.385 ล้านบัญชี  มีงานประกาศ
มากกว่า 145 ประเทศ และมีประกาศงาน 360,422 งาน 
ในปี 2015

• Web Site: www.usajobs.gov

Enterprise HR Integration 

• Enterprise Human Resources Integration (EHRI) รับผิดชอบ 
Electronic Official Personnel Folder (eOPF) ซึ่งปกป้องข้อมูล
สิทธิ ผลประโยชน์ และความเป็นเจ้าของของลูกจ้างรัฐบาลกลาง 
โดยให้ข้อมูล HR ที่เป็นทางการของรัฐ และให้เทคโนโลยีสนับสนนุ
วงจรชีวิตของลูกจ้างผ่านการตัดสินใจที่มีเหตุผล

• ท าให้เจ้าหน้าที่ HR และลูกจ้างเข้าถึงข้อมูล Personal Folder 
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

• สามารถโอน eOPF ออนไลน์ระหว่างหน่วยงานในกรณีลูกจ้างย้าย
หน่วยงาน 

• เครื่องมือวิเคราะห์ EHRI และ Data Warehouse ให้รายงานลูกค้า
แบบ on demand เพื่อใช้วางแผนและคาดการณ์ความต้องการ
บุคลากรของรัฐบาลกลาง

• One Stop Solution ส าหรับหน่วยงาน 
• EHRI ให้วิธีที่ได้มาตรฐานส าหรับการแปลงหลักฐาน 

HR, การเข้าถึงการจัดเก็บ, การแบ่งปันและการเก็บ
ข้อมูล โดยผลจะ customized ให้เหมาะกับความ
ต้องการขององค์กรขนาดต่างๆ

• ประโยชน์ 
• ก าจัดกว่า 2 ล้านหลักฐานลูกจ้างแบบกระดาษ 

ประหยัด $800 ล้านใน 10 ปี 
• การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวางนโยบาย
• ปรับปรุงกระบวนการทาง HR
• การเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเงินและผลประโยชน์ จาก

หน่วยงานด้านการจ่ายเงิน
• ท าให้เกิด economies of scale 

44



Best Practice ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: US (2/2)

e-Payroll

• E-Payroll สร้างมาตรฐานและรวมการให้บริการและขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน โดยท านโยบายและขั้นตอน HR/เงินเดือนให้ง่ายขึ้นและมีมาตรฐาน และการ
รวมฟังก์ชั่นเงินเดือน HR กับการเงิน 

• ประหยัดกว่า 1 พันล้านเหรียญ  และลดต้นทุน และรวม 26 ระบบเงินเดือนเป็น 5 ระบบ shared service ได้แก่ Defense Finance and Accounting 
Service (DOD – DFAS), National Finance Center (USDA – NFC), Interior Business Center (Interior – IBC), Department of State, และ General 
Services Administration (GSA โดยท้ัง 5 ระบบให้บริการลูกจ้าง 2.3 ล้านคนท่ัวโลก

• อย่างไรก็ตาม ระบบเงินเดือนทั้ง 5 ระบบถูกพัฒนาอย่างเป็นอิสระ จึงไม่สนับสนุนระบบสารสนเทศแบบ government-wide หรือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ในปี 2015 Chief Human Capital Officer Council และ Office of Personnel Management ได้ประกาศการลงทุนร่วมกันส าหรับ
ระบบทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนที่จะท าให้บรรลุ  Systems interoperability, Data sharing และ Common user experience for employees and 
managers

ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์
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Best Practice ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: Hong Kong

GovHRMS

• Shared IT service ส าหรับ Human resource management (HRM) ผ่าน cloud computing 
• ให้บริการด้าน IT  เพื่ออ านวยความสะดวก ต่อกิจกรรม HRM  ของลูกจ้าง ตั้งแต่การหางานถึงการจบของงาน รวมท้ังการวางแผนก าลังคน และการ

ตัดสินใจ HRM ในภาครัฐ 
• ช่วยลดความพยายาม เวลา และความเสี่ยงในการด าเนินระบบของแต่ละหน่วยงาน และช่วยให้ขั้นตอน HR และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เทียบเคียงกันได้ 

และอ านวยความสะดวกต่อการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
• ผู้ใช้ฟังก์ชั่น HRM (เจ้าหน้าที่ HR, ผู้จัดการ และลูกจ้าง) ด าเนิน ธุรกรรมทาง HR ที่หลากหลาย ในแต่ละข้ันของวงจรชีวิตของลูกจ้างจากการหางานถึงการ

จบของงาน 
• ขั้นตอนอัตโนมัติท าให้งานเอกสาร เวลาในการด าเนินการ และความผิดพลาดจาดบุคคลลดลง 
• ผู้ใช้งานสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาล และใช้ข้อมูลบุคลากรในการตัดสินใจและวางแผนต่างๆ

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (1/2)

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ระบบ DPIS
• พัฒนาโปรแกรมกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลของส่วนต่างๆ (ปี 2560) และพัฒนาระบบกลางเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ

รวมศูนย์ (Centralized) ที่ส านักงาน ก.พ. (ปี 2561) ท าให้หน่วยงานต่างๆสามารถอัพเดทข้อมูลออนไลน์แบบ Real-time และข้อมูลทันสมัยเพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
วางแผนนโยบาย

• ในอนาคตอาจมีการท าข้อมูล DPIS ซ้ า เก็บไว้ที่ G-Cloud เพื่อเป็นระบบส ารองในกรณีที่ระบบส่วนกลางมีปัญหา

DPIS เวอร์ชั้น 6

1. การสรรหา
- การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์
- การวิเคราะห์งาน
- การสรรหา
- การคัดเลือก
- การแต่งตั้ง (บรรจุ 

โอน ย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง รักษา
ราชการแทน) 

2. การพัฒนา
- การฝึกอบรม
- การศึกษา
- การวางแผนและ

พัฒนาอาชีพ
- ประสบการณ์การ

ท างาน
- การพัฒนาองค์กร

3. การรักษาไว้
- การเลื่อนต าแหน่ง
- การเลื่อนเงินเดือน
- ค่าตอบแทน
- การย้าย
- การจูงใจ
- ระบบแรงงานสัมพันธ์
- สภาพการท างาน
- การด าเนินการทาง

วินัยการบริหารงาน
บุคคล

4. การใช้ประโยชน์
- การปฏิบัติราชการ

ตามเป้าหมาย
- การประเมินผลงาน

การปฏิบัติงาน

ส านักงาน ก.พ.

หน่วยงาน
ภาครัฐ

Real 
Time



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (2/2)

ระบบสารสนเทศทุนรัฐบาล
• ย้ายการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทุน เช่น ประวัตินักเรียน การจ่ายเงิน จากเดิมที่เก็บข้อมูลที่ส านักงานผู้ดูแลต่างประเทศ 6 แห่ง มาเก็บที่ระบบกลาง และพัฒนาระบบการ

ติดตามนักเรียนหลังจากที่เรียนจบกลับมาแล้ว ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ระบบดิจิทัล

ระบบ e-Exam
• จัดสอบ Aptitude Test ส าหรับผู้ที่สนใจเข้ารับราชการเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรไปสมัครงานในหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถจัดสอบได้บ่อยขึ้น 

และสามารถเปิดสอบได้ทุกวัน จากเดิมที่มีการจัดสอบเพียงปีละครั้ง ท าให้มีผู้เข้าสอบครั้งละ 5-7 แสนคน และอาจมีการกระจายศูนย์สอบ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสม มี
ความต้องการเร่ิมงาน และสมัครใจรับราชการ และลดต้นทุนการจัดสอบข้อเขียน

ระบบการจัดสอบแบบใช้
เอกสาร

ระบบ e-Exam 
ที่ส านักงาน ก.พ.

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนทุน
ในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์

ระบบสารสนเทศทุนรัฐบาล

ระบบ e-Learning
• พัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับความต้องการของข้าราชการรุ่นใหม่ ใน OCSC Learning Space เช่น ลดระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรลง และปรับวิธีการเรียนรู้ให้เป็นแบบ user-

friendly มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



49

Maturity Model ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านทรพัยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Initial
1

Developing
2

Defined

3

Managed

4

Optimizing
5

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนพัฒนาระบบอัจฉริยะที่บริหารการจัดการข้อมลูด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน และการวางแผนงานต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งขยายการเชื่อมโยงระบบอื่นๆทั้งของภาครัฐและ
เอกชน เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา หน่วยงานที่ดูแลด้านแรงงาน เป็นต้น และสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนที่เน้นผลการด าเนินงาน โดยรวมนวัตกรรมที่ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกบัระบบ
บริหารการจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเสร็จสิ้น ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมลูด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยมีการบูรณาการข้อมูลในทุกขั้นตอนในระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ไวท้ี่ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถดูข้อมลู Real-Time และน าไปวิเคราะห์เพือ่พฒันาการ
บริหารจัดการและแนวนโยบายต่างๆ นอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอ่ืนๆเพือ่ใหส้ามารถแลกเปล่ียนข้อมลูที่เกี่ยวกับ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และน าข้อมูลนั้นมาใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือน เช่น การเชื่อมโยงข้อมลูท าเบียนราษฎร์เพื่อใชต้รวจสอบสัญชาติของผู้สมคัรงาน เป็นต้น

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือน 
เพื่อให้เกิดฐานข้อมลูกลางด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนภาครัฐแบบ Matrix และ Real-Time แต่เนื่องจากการขาด
มาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมลูไมร่าบรื่น

ในระดับที่สอง หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนพฒันาระบบสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้
ประโยชน์ รวมทั้งแจกจ่าย server และ user ให้หน่วยงานอื่นๆใชง้านอัพเดทข้อมลู ท ารายงาน แต่ระบบยังไม่สามารถอัพเดทข้อมลู
แบบ Real-Time ได้  นอกจากนี้หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนท าการก าหนดทิศทางและพฒันา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนอ่ืนๆ เช่น การจัดสอบเข้ารับราชการแบบออนไลน์  
การฝึกอบรมแบบออนไลน์ การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆแบบโอนเข้าบัญชพีนักงานโดยตรง เป็นต้น

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนในระดับน้ี แผนกทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงานจัดการกันเองโดย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนกลางของรัฐ มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
เบื้องต้นหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆเข้ามาใช ้และแต่ละหน่วยงานมรีะบบฐานข้อมูลแยกจากกัน ท าให้การแบ่งปันข้อมูลด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือนระหว่างหน่วยงานเสียเวลาในการรวมรวมข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบที่อีกหน่วยงานต้องการ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015)



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน



แนวโน้มส าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มีวาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนส าคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น และแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 
10 แนวโน้ม โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ท าให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒาตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัล
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติการให้บริการโดยภาครัฐ

Deloitte ได้ท าการวิเคราะห์รัฐบาลในอนาคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรัฐบาลในทุกสาขาบริการ อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีและรัฐบาลดิจิทัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องค์กรในระดับสากล



เทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงาน
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Internet of Things Big & Open Data

Smart Machine
and Artificial 
Intelligence

Blockchain

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเซนเซอร์
จะอยู่ในทุกที่เพ่ือช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

ภาครัฐอาจเร่ิมพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า
ไม่มีประสิทธิภาพ และเร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริการประชาชน 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการ
ท างานบางด้านของธุรกิจได้

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ 
ถูกสร้างขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือที่
เรียกว่า Blockchain

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภาพสูงมากใน
การน ามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งสองระบบ
สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
ผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่สมจริง 
(VR) และการซ้อนทับภาพและข้อมูลจากโลก
เสมือนลงในโลกจริง (AR)

Cloud Computing คือการใช้งาน
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการท างาน
ขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที 
อาทิ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งาน
มากๆ ในแต่ละวัน

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านแรงงานและการ
ประยุกต์ใช้

Big & Open Data Smart Machine and 
Artificial Intelligence

Blockchain Cloud Computing

ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อท า
การวิเคราะห์และพยากรณ์
โครงสร้างตลาดแรงงาน

 AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานที่
ไม่มีฝีมือในบางอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และยานยนต์
เป็นต้น 

แรงงานสามารถเรียน/อบรม
จากสถาบันใดก็ได้ เมื่อเรียนครบ
เวลาก าหนดจะได้ blockchain เพื่อ
สะสม credit เพื่อสมัครงาน

ฐานข้อมูลแรงงานสามารถ
ประมวลผลบน cloud เพื่อ
ประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับนายจ้างได้ดีขึ้น
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