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หวัขอ้

• Digital Government ภายใตย้ทุธศาสตร์ Digital Economy
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Strategies

1. Build 
country-wide 
high-capacity 

digital 
infrastructure 

Ensuring 
accessibility, 

availability, and 
affordability 

2. Boost the 
economy with 

digital 
technology

Driving New S-
Curve, Raising 
Competitiveness,  
Building new 
businesses, 
Creating values3. Create a 

knowledge-
driven digital 
society
Building 
participation, 
Ensuring 
inclusive and 
equal usage 

5. Develop 
workforce for 
the digital era
Developing skilled 

workforce, Creating 
jobs

Building strength 
from within

4. Transform into               
digital government
Creating open government, 
Facilitating people and 
businesses, Integrating 

into One Government

6. Build trust and 
confidence in the 

use of digital 
technology

Updating laws and 
regulations, 
Encouraging 
investments, 

Ensuring security

Digital Economy 
Strategies

ทมีา: คณะกรรมการเตรยีมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม



ภารงานของ Digital Government ของไทย



Connected Government define….

• Connected Government หมายถึง การรวม หรือบรูณาการ (Integration) 
หรือ Unify งาน หรือ Functions ของหลาย ๆ หน่วยงาน ท าให้ผู้ รับบริการ (ประชาชน 
หรือธุรกิจ) เห็น หรือ รู้สกึวา่ เป็นการบริการจากหน่วยงานเดียว

• Government Integration ภายใต้ Digital Government Initiative 
ของไทย
• การบรูณาการระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้การเช่ือมโยงข้อมลู (Data Integration) และการด าเนินงาน

(Processes Integration) เพ่ือสามารถ
• เห็นข้อมลูประชาชนและธรุกิจเป็นภาพเดียวท่ีสมบรูณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกนั
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จดุเดียว



e-Government vs 
Digital Government
• รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ใชไ้อซีทีเพื่อสร้างระบบ 

Systems of records จดักระบวนการท างานของ
ภาครัฐใหพ้ร้อมบริการประชาชน ตามความ
ตอ้งการของประชาชนและธุรกิจท่ีภาครัฐเป็นผู ้
ก  าหนด (Government’s anticipating citizen-
centric)

• รัฐบาลดิจิทลัอาศยัเทคโนโลยดิีจิทลัสร้างระบบ 
Systems of engagement พร้อมใหเ้กิดความร่วมมือ
กบัทุกภาคส่วนเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ประชาชนและธุรกิจท่ีแทจ้ริง (Citizen-driven 
approaches)



ความทา้ทายในการพฒันาระบบ Digital Government

• บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน ภายใตค้วามคิดการ
Modernization ระบบงานต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถ
ท างานเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวได้

• ปรับกระบวนการท างานใหม่ (Business processes) 
• ออกแบบรูปแบบการท างานใหม่ (Operation  

Model)
• สร้าง Frameworks ต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปรับเปล่ียน



Information Integration
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Process Integration

          

          

          

Internet

Processes as a service



Software Platform



Service Ecosystem
Platform CPlatform B

Internet

Load balancer Firewalls Web Server

Portal

Database Servear

Storage Group

Exchange Virtual Server

Firewalls

Cloud Service Configuration

Institution:  Rules, Standards.
Norms (บรรทดัฐาน), meanings,

Symbols, practices, etc.
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สมรรถนะของ CIO ท่ีพึงปรารถนา
source: IBM, The CIO Profession: Leaders of Change, Drivers of Innovation, 2008.



ภาวะผูน้ า (Leadership)

1. สามารถแสดงวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการน าดิจิทลัมาขบัเคลื่อนงานในองค์กร

2. สามารถชีน้ าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปรับเปลี่ยนตามวิสยัทศัน์ของตนเอง

3. สามารถรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้บริหารระดบัสงูให้สนบัสนนุวิสยัทศัน์ด้านดิจิทลัของตนเอง

4. เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาที่น่าเช่ือถือเก่ียวกบัการปฏิรูปองค์กรด้วยดิจิทลั

6. มีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและยอมรับในยทุธศาสตร์ดิจิทลั

7. สามารถสร้างทีมงานด้านดิจิทลัท่ีเข้มแข็งและไว้วางใจซึง่กนัและกนั



ยทุธศาสตร์และกระบวนการ (Strategy and Process)

1. มีความเข้าใจในสถานการณ์และสิง่แวดล้อมของงานที่รับผิดชอบเป็นอยา่งดี

2. สามารถน าดิจิทลัมาใช้งานเพื่อสร้างคณุคา่จากต้นจนจบกระบวนการได้ (End-to-End 
processes)

3. มีบทบาทส าคญัในการพฒันายทุธศาสตร์ของหน่วยงาน

4. สามารถก าหนดแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์กรได้

5. จดัท างบประมาณและลงทนุในด้านดิจิทลัท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์หลกัขององค์กร

6. สามารถก าหนดกฎระเบียบและกระบวนการเพ่ือการร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนได้

7. เป็นท่ียอมรับในความเป็นผู้น าด้านดิจิทลัเม่ือมองจากบคุคลภายนอก



การสร้างนวตักรรม (Innovation)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบถกูมองวา่เป็นทรัพยากรด้านดิจิทลัท่ีส าคญัจากภายนอก

2. มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นภายในหน่วยงานส าหรับการสร้างนวตักรรม

3. สามารถพฒันาและสร้างสรรค์ความคิดใหม ่ๆ ท่ีน าไปสูก่ารสร้างคณุคา่ด้วยดิจิทลั

4. มีความสามารถท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานร่วมกบับคุคลภายนอกอยา่งตอ่เน่ือง

5. สามารถน าทีมงานในองค์กรเพ่ือสร้างโอกาสใหม ่ๆ และโครงการท่ีมีคณุคา่อยา่งตอ่เน่ือง

6. เป็นผู้น าในการสนบัสนนุการท างานที่มีความคลอ่งตวั (Agility) เพ่ือรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีพลวตัรสงูมาก

7. หาโอกาสและสามารถก าหนดมาตรการท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรม



การจดัการองคก์รและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talents)

1. สามารถบริหารทีมงานให้มีสมรรถนะสงูในการสื่อสารกบัพนัธมิตรภายนอกได้

2. มีสมรรถนะในการมอบหมายงานและท างานร่วมกบัคนอ่ืนโดยเฉพาะงานที่เก่ียวกบัยทุธศาสตร์

3. สามารถจดัการให้เกิดการพฒันาทกัษะและความสามารถระดบัสงูท่ีจ าเป็นแก่บคุลากรของหน่วยงาน

4. เข้าใจชนิดของสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ่ผลสมัฤทธ์ิของงานของหน่วยงาน

5. สามารถประเมินและวดัความส าเร็จในโครงการท่ีใช้ดิจิทลัได้

6. สามารถวางแผนลว่งหน้าเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรส าหรับรับมือกบัโครงการท่ีท้าทายใหม ่ๆ ได้

7. มีแผนท่ีจะรองรับการได้มาซึง่บคุลากรท่ีมีความสามารถพิเศษเพ่ือรองรับโครงการท่ีท้าทายใหม ่ๆ ได้
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บทบาทของ CIO ในยคุ Digital Economy

• ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ขององคก์รและกระบวนการเนน้การ
ใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอก
• Business plan
• Investment plan
• IS Strategic plan
• สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของประเทศ



สมรรถนะท่ีพึงปรารถนาเพื่อรองรับบทบาทของ CIO 

สมรรถนะของ CIO
1. สมรรถนะด้านนวตักรรมของ CIO

2. อาศยัความเป็นผู้น าของ CIO

3. สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์และก าหนด
กระบวนการ 

4. สมรรถนะในด้านการจดัการองค์กรและ
บคุลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

บทบาทของ CIO
1. ผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมและสร้างความ

ได้เปรียบเชิงกลยทุธ์เพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่
ผู้ รับบริการ

2. ใช้ดิจิทลัสร้างคณุคา่และรูปแบบธุรกิจใหม ่ๆ

3. อาศยัดิจิทลัเพ่ือการปฏิรูปยทุธศาสตร์และ
กระบวนการท างานขององค์กร

4. หาจดุสมดลุระหวา่งการด าเนินงานและการ
สร้างนวตักรรม


