
หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

กรุงเทพฯ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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สถานการณ์โลก
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สถานการณ์โลก
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Source: https://www.marketingoops.com/
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Digital Transformation



Digital Transformation
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ตัวอย่าง Digital Transformation ในภาครัฐ
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แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่
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การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมดิจิทัลน าไปสู่...
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ความคิดสร้างสรรค์-นวัตกรรม-เทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการคิดใหม่ - กระบวนการเรียนรู้ใหม่ –

กระบวนการท างานใหม่ - โมเดลธุรกิจใหม่ –
วิถีชีวิตใหม่

ประเทศไทย 1.0
สังคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย 2.0
สังคมอุตสาหกรรม

เบา

ประเทศไทย 3.0
สังคมอุตสาหกรรม

หนัก

ประเทศไทย 
4.0
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ระดับของแผนตามมติ ครม. 
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ระดับ  1 
กฎหมาย

ระดับ 2 ระเบียบ
ส านักนายก

ระดับ 3 
หน่วยงานภาครัฐ

ด าเนินการ

20 ปี



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1

(ความมั่นคง)

5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2
(ความสามารถในการ

แข่งขัน)

5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3

(พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย)์

7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4

(สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค)

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5

(เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม)

6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 
(ระบบการบริหาร

ภาครัฐ)

8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 35 ประเด็น

เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 3 ประเด็นย่อย

เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 4 ประเด็นย่อย

คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ 
ประสาน ดศ. แล้ว

เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 4 ประเด็นย่อย

เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 4 ประเด็นย่อย
เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 2 ประเด็นย่อย

เกี่ยวข้องกับ ดศ. 

ทั้ง 4 ประเด็นย่อย

เกี่ยวข้องกับ ดศ. ทั้ง 6 ด้าน 21 ประเด็น จากทั้งหมด 35 ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 35 ประเด็น
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ทิศทางนโยบายดิจิทัลของประเทศไทย
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ทิศทางนโยบายดิจิทัลของประเทศไทย
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ทิศทางนโยบายดิจิทัลของประเทศไทย
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: เน็ตประชารัฐ
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: ThailandPostMart.com
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: เคเบิ้ลใต้น้้า
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Private Sector’s 
Submarine

Upgrade existing 
submarine cables

Upgrade capacity to 
borders

Build a new 
submarine cable

Country
System
(S)

Station (s)

Cambodia 2 1

Laos 0 0

Myanmar 3 2

Vietnam 5 2

Thailand 9* 4

Malaysia 12 6

Singapore 14 5

Brunei 3 2

Philippines 8 7

Indonesia 5 5



โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: ชุดกฎหมายดิจิทัล
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: ชุดกฎหมายดิจิทัล
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1. พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง    
กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๐

5. (ร่าง) พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...

7. (ร่าง) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...

8. (ร่าง) พ.ร.บ. ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... 

6. (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ...

9. (ร่าง) พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ... 

สนง.กฤษฎีกา    
ตรวจพิจารณา

ครม. เห็นชอบ

ร่าง พ.ร.บ.ฯ

รับฟังความเห็น   
ตาม ม. 77

รับฟังความเห็น   
ตาม ม. 77

รับฟังความเห็น   
ตาม ม. 77

ลงราชกิจจาฯ  
15 ก.ย. 59

ลงราชกิจจาฯ  
24 ม.ค. 60

ลงราชกิจจาฯ  
24 ม.ค. 60

ลงราชกิจจาฯ  
22 มิ.ย. 60

สถานะช่ือ พ.ร.บ. สถานะช่ือ พ.ร.บ.



โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: National Digital ID
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บตัรประชาชน

ลายน้ิวมอื

หนงัสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล



ก าลังคนดิจิทัล
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ก าลังคนดิจิทัล
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 Digital Literacy Training 
(1 million people)

 Digital StartUp
 Coding Thailand



ก าลังคนดิจิทัล
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
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รัฐบาลดิจิทัล
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รัฐบาลดิจิทัล
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รัฐบาลดิจิทัล
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Ease of Doing Business



รัฐบาลดิจิทัล
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เตรียมความพร้อมทั้งระบบ Digital Organization

 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร - การจัดการการเปลีย่นแปลง

 การบริหารทรพัยากรบุคคล/ ทักษะด้านดิจิทัล/ รักษาคนดี คนเก่งไว้

 วัฒนธรรมดิจิทัล

 การสร้างทีมประสทิธิภาพ

 การสร้างความผูกพันในองค์กร

 เส้นทางการพฒันาในอาชีพ

 การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
“3C” 

Climate สภาพแวดล้อมการท างาน
Culture วัฒนธรรมองค์กร

Creativity ความคิดสร้างสรรค์

ผลักดันให้คิดค้น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สามารถปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ตามความเปลี่ยนแปลง

เช่ือมั่นในทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Digital 

Native)

น าระบบ (System) เข้า
มาท างานร่วมกับมนุษย์

มากขึ้น 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
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ทักษะด้านดิจิทัลในปัจจุบัน

39



การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคคลภาครัฐ
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วัฒนธรรมดิจิทัล
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การสร้างทีมประสิทธิภาพ

Leader
ship

Target

Unity

Relation
ship

Creative

Motiva
tion

Skills
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การสร้างความผูกพันในองค์กร
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การพัฒนาในอาชีพ (Career Path)

HRD System Training Roadmap

Career Path 
System

Expert/ Multi Skills  Path

Environment 
Renovation

Time/ Life Style/ 
Co-working Space

Compensation 
& Benefits

Multi-positions /
Multi-Levels
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การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

การวางแผนงบประมาณ

ประมาณการรายได้

ก าหนดวงเงิน
โครงสร้าง งปม.

ก าหนดยุทธศาสตร์
จัดสรร

ทบทวนผลผลิต

ปรับปรุงฐานข้อมูล 

การจัดท างบประมาณ

จัดท าแผน งปม. 
เชิงยุทธศาสตร์

จัดท า ค าขอ งปม.

พิจารณาค าขอ งปม.

จัดท าร่าง พรบ. 
งบประมาณ

เสนอร่าง พรบ. 
งบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ

พิจารณาร่าง พรบ. 
งบประมาณ โดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ

การตรา
พระราชบัญญัติ

การบริหารงบประมาณ

จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน

จัดท าแผนใช้จ่าย
งบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ

การประเมินผล

ก่อนการด าเนินงาน

ระหว่างการ
ด าเนินงาน

หลังการด าเนินงาน
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เอกสารอ้างอิง

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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เอกสารอ้างอิง

 รายงานผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 
๒๕๖๐ Thailand Internet User Profile ๒๐๑๗ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เอกสารอ้างอิง

 รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ปี ๒๕๖๐ Value of e-Commerce Survey in Thailand 
๒๐๑๗ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 คู่มือแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ระบบพิธีการน าเข้าส่งออกแบบ 
Single Window Entry ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว กรมศุลกากร
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เอกสารอ้างอิง

 แนวทางการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ

 สรุปผลงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 
2017 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย



ถาม - ตอบ
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องค์กร 4.0
จะต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่าง

เพื่อให้เกิดผลสูงสุด
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