สิ่งที่สcงมาด(วย

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)
ประกอบด(วย
๑. แนวทางการบริหารจัดการผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)
๒. สรุปประเด็นการปรับปรุง แก(ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข(อง และการดำเนินการของสcวนราชการและ
หนcวยงานของรัฐ
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดcวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๑๙๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓.๒ ความเห็นสcวนราชการ
๔. ผลการหารือรcวมระหวcางหนcวยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

https://www.ocsc.go.th/digital_hr/cio

๑. แนวทางการบริหารจัดการ
ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer
Management Guideline)

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู)การเป*นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
บนหลักปรัชญาพอเพียง จำเป*นอย)างยิ่งที่ภาครัฐซึ่งเป*นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต4องปรับตัว
ให4สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับกรอบความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมองค8กร วิธีการทำงาน
และการให4บริการภาครัฐใหม) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข4อมูล และนวัตกรรมมาใช4เป*นเครื่องมือสนับสนุน
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู)การเป*นรัฐบาลดิจิทัล หรือการเป*นภาครัฐที่เชื่อมโยงเสมือนเป*นองค8กรเดียว และ
เป*นภาครัฐที่เป;ดให4ภาคประชาชนและภาคส)วนอื่นเข4ามามีส)วนร)วมในการสร4างนวัตกรรมการบริการ
และการทำงานให4กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยภาครัฐเป*นฐานต)อยอดการพัฒนาและสร4างคุณค)า
ร) ว มกั น กั บทุ กภาคส) ว น (Government as a Platform for Business and Citizen) อั น จะนำไปสู)
เปOาหมายที่กำหนดร)วมกันตามแผนแม)บทภายใต4ยุทธศาสตร8ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ที่กำหนดให4ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท)ามาตรฐานสากลและมีความคล)องตัว
อันมีระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เป*นตัวชี้วัด รวมทั้งตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด4านการบริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่มุ)งหมายสร4างภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
สามารถตอบสนองความต4องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย
ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู4นำการปรับเปลี่ยนหน)วยงาน
สู)การเป*นรัฐบาลดิจิทัล จำเป*นต4องเข4ามามีส)วนร)วมในการปรับกลยุทธ8และองคาพยพของหน)วยงานให4มี
ความทัน สมัย อัน จะนำไปสู)การพัฒนาภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต4องการและช)วยแก4ไ ขปZญหา
ที่แท4จริงของประชาชนผู4รับบริการ (Citizen-driven) การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐให4มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงและเป*นบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การสร4างความเป*นธรรมให4กับสังคม และการสร4างคุณค)าร)วมกันระหว)างทุกภาคส)วน
รวมทั้งเป*นภาครัฐที่มีการดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร)งใส ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเป;ด ให4ทุกภาคส)ว นมีส)ว นร)ว ม โดยการนำเทคโนโลยีด ิจิทัล ข4อมูล และ
นวัตกรรมมาใช4อย)างเต็มศักยภาพ
ในการนี ้ เพื ่ อสร4 างความชั ดเจนในการปฏิ บ ั ต ิ งานของผู 4 บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ และผู4ที่เกี่ยวข4องในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล อันจะก)อให4เกิด
การประสานบูรณาการ และการเชื่อมต)อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับภาครัฐในภาพรวม ส)วนกลาง
ส)วนภูมิภาค และส)วนท4องถิ่นอย)างเป*นองคาพยพเดียวกัน และก)อให4เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค8กร
(Digital Government Transformation) ตั้งแต)การกำหนดทิศทางและกลยุทธ8ในการไปสู)รัฐบาลดิจิทั ล
การปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการให4 บ ริ ก ารและการทำงานภาครั ฐ ให4 ท ั น สมั ย และการเปลี ่ ย นแปลง
กระบวนการและการจัดองค8กรอย)างพลิกโฉม ซึ่งจะสร4างความเชื่อมั่นให4กับประชาชน ผู4รับบริการ และ
ผู4ที่เกี่ยวข4องทั้งภายในและระหว)างประเทศ จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐไว4 ดังนี้
๑

ส5วนที่ ๑
บททั่วไป
๑. ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government Chief Information
Officer เรียกโดยย)อว)า GCIO เป*น ผู4สนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล
(Transformation in Chief) ตามยุทธศาสตร8ชาติ แผนแม)บทภายใต4ยุทธศาสตร8ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีบทบาทในการบูรณาการ
และนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข4อมูล และนวัตกรรม เข4ามาเป*นส)วนหนึ่งของกลยุทธ8องค8กร นำการพัฒนา
การบริการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของรัฐ (Business and Operating Model) ให4มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความต4องการและวิถีชีวิตของประชาชน
และผู4รับบริการ จัดระเบียบองค8กร กระบวนการทำงาน ข4อมูล และเทคโนโลยีภาครัฐ ให4มีลักษณะ
เป;ดกว4าง กะทัดรัด เป*นบูรณาการ เชื่อมโยงกันแบบไร4รอยต)อ มีการแบ)งปZนและใช4ประโยชน8ร)วมกัน
รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค8กรดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ต)อเนื่องและยั่งยืน
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ความมั่งคงปลอดภัย และความเป*นส)วนบุคคล

ส5วนที่ ๒
รูปแบบและความสัมพันธ>
๒. GCIO ประกอบด4วย ๔ ระดับ แต)ละระดับมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
เป*นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้
ก. คณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government
Chief Information Officer Committee เรียกโดยย)อว)า GCIO Committee มีบทบาทเป*น “ผู4สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู)การปฏิบัติ (Execution)”
ข. ผู 1 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ กระทรวง หรื อ Ministry
Chief Information Officer เรียกโดยย)อว)า MCIO มีบทบาทเป*น “ผู4ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง”
ค. ผู 1 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ กรม หรื อ Department
Chief Information Officer เรียกโดยย)อว)า DCIO มีบทบาทเป*น “ผู4ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล
ระดับกรม”
ง. คณะกรรมการผู 1 บ ริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
Provincial Chief Information Officer Committee เรียกโดยย)อว)า PCIO มีบทบาทเป*น “ผู4เอื้ออำนวย
๒

การพั ฒ นาจั งหวั ด ดิ จ ิท ัล และเมือ งอัจ ฉริ ย ะและสร4 างบริ การสาธารณะระดั บ จั ง หวั ด ที่ ขั บ เคลื่อน
โดยความต4องการที่แท4จริงของประชาชนและผู4รับบริการ”
๓. GCIO แต)ละระดับ ประสานและทำงานร)วมกันอย)างเป*นเครือข)ายเพื่อนำนโยบาย
ด4านดิจิทัลของประเทศ มาดำเนินการให4เกิดผลในทางปฏิบัติ (Execution) โดยมีรูปแบบความสัมพันธ8
และความเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งขอบเขตหน4าที่
ความรับผิดชอบในภาพรวม ตามภาพที่ ๑ และ ๒
ภาพที่ ๑ ความสัมพันธ8ของบุคคลและองค8คณะที่เกี่ยวข4องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม

๓

ภาพที่ ๒ ขอบเขตหน4าที่ความรับผิดชอบของ GCIO และหน)วยงานที่เกี่ยวข4อง

๔. MCIO หรือ DCIO ตามข4อ ๒.ข. และ ๒.ค. อาจตั้ง คณะกรรมการเทคโนโลยีด ิจิทั ล
ระดับกระทรวง หรือคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับกรม แล4วแต)กรณี เพื่อช)วยปฏิบัติงาน ด4วยก็ได4
คณะกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง มี MCIO หรือ DCIO เป*นประธาน และ
มีผู4ช)วย GCIO เป*นเลขานุการ

ส5วนที่ ๓
การตั้งและมอบหมายหน1าที่ความรับผิดชอบ
๕. ให4มีการตั้งและมอบหมายหน4าที่ ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ดังนี้
ก. คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให4คณะกรรมการ
พั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ ้ น มาคณะหนึ ่ ง มี อ งค8 ป ระกอบและบทบาทหน4 า ที่
ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ. กำหนด
ข. ผู4บ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ระดับ กระทรวง ให4กระทรวง
ทุกกระทรวง และหน)วยงานของรัฐที่เทียบเท)า กำหนดให4มี MCIO ขึ้น โดยให4หัวหน4าส)วนราชการ
ระดับกระทรวง หรือเทียบเท)า ปฏิบัติหน4าที่ MCIO โดยตำแหน)ง
ในกรณีเห็นสมควร หัวหน4าส)วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท)า อาจตั้ง
รองหัวหน4าส)วนราชการ ผู4บริหารส)วนราชการ หรือผู4ดำรงตำแหน)งอื่นที่เทียบเท)า ผู4ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด ให4ปฏิบัติหน4าที่ดังกล)าว แทน ก็ได4
๔

คุณสมบัติและบทบาทหน4าที่ความรับผิดชอบของ MCIO ให4เป*นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
ค. ผู 4 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ ระดั บ กรม ให4 ส ) ว นราชการ
ที่มีฐานะเป*นกรม และหน)วยงานของรัฐเทียบเท)า ทุกหน)วยงาน กำหนดให4มี DCIO ขึ้น โดยให4หัวหน4า
ส)วนราชการที่มีฐานะเป*นกรม หรือเทียบเท)า ปฏิบัติหน4าที่ DCIO โดยตำแหน)ง
ในกรณี เ ห็ น สมควร หั ว หน4 า ส) ว นราชการระดั บ กรม หรื อ เที ย บเท) า อาจตั้ ง
รองหัวหน4าส)วนราชการ ผู4บริหารส)วนราชการ ผู4ดำรงตำแหน)งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู4อำนวยการ
ศู น ย8 เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ผู 4 ด ำรงตำแหน) ง ประเภทอำนวยการ) หรื อ ตำแหน) ง อื ่ น ที ่ เ ที ย บเท) า
ผู4ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให4ปฏิบัติหน4าที่ดังกล)าว แทน ก็ได4
คุณสมบัติและบทบาทหน4าที่ความรับผิดชอบของ DCIO ให4เป*นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
ง. คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด ให4ทุกจังหวัด
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีองค8ประกอบและบทบาทหน4าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ. กำหนด
กรณี ต ามข4 อ ข. และ ค. หากหั ว หน4 า ส) ว นราชการหรื อ หน) ว ยงานของรั ฐ ใด
จะมอบหมายบทบาทหน4าที่ความรับผิดชอบในฐานะ GCIO ให4บุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู4มีคุณสมบัติตามที่
กำหนดปฏิบัติหน4าที่แทน หากส)วนราชการหรือหน)วยงานนั้น ยังไม)มีบุคคลผู4มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ให4มอบหมายผู4ที่มีคุณสมบัติใกล4เคียงที่สุด ปฏิบัติหน4าที่ ไปก)อนได4 แล4วให4เร)งพัฒนาและจัดเตรียมบุคคล
ให4มีคุณสมบัติเหมาะสม ต)อไป

ส5วนที่ ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร1างแรงจูงใจ
๖. เพื ่ อ เพิ ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร4 า งแรงจู ง ใจในการทำงานให4 ก ั บ GCIO
อนุ ก รรมการสามั ญ ประจำกระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) หรื อ อนุ ก รรมการสามั ญ ประจำกรม
(อ.ก.พ. กรม) แล4วแต)กรณี พิจารณากำหนดสัดส)วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและภารกิจที่ได4รับ
มอบหมายในฐานะ GCIO รวมถึ ง การเสริ ม สร4 า งแรงจู งใจและโอกาสความก4 าวหน4 า เพื ่ อ เพิ ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน4าที่ของ MCIO และ DCIO ทั้งนี้ ให4คำนึงถึงหลักคุณธรรม ผลของงาน
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู4รับมอบหมาย ประกอบด4วย
แนวทางการกำหนดสัดส)วนงานและแนวทางการเสริมสร4างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน4าที่ตามวรรคหนึ่ง ให4เป*นไปตามที่คณะกรรมการข4าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด
๗. ให4มีการจัด การพัฒ นา MCIO และ DCIO อย)างต)อเนื่อง โดยให4สำนักงานพัฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล (องค8การมหาชน) รับผิดชอบจัดการฝkกอบรมหลักสูตรผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ เรียกโดยย)อว)า “หลักสูตร GCIO” โดยให4นำทักษะด4านดิจิทัลของผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ที่ ก.พ. กำหนด มาใช4เป*นกรอบการออกแบบหลักสูตร และให4มีการพัฒนา
ความร) ว มมื อ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ หน) ว ยงานภาคเอกชนและมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำทั้ ง ในและ
ต)างประเทศ ด4วย ในการนี้ กรณีเห็นสมควรอาจจัดให4มีหลักสูตรเตรียมผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจำกระทรวง กรม (Pre-course) ด4วย ก็ได4
๕

ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน4าที่ของ GCIO ให4มีหลักสูตรฝkกอบรมสำหรับการพัฒนา
ผู4ช)วยผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให4มีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสมสำหรับ
การดำเนินบทบาทสนับสนุน GCIO ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ด4วย
ทั ก ษะด4 า นดิ จ ิ ท ั ล ของผู 4 ช ) ว ยผู 4 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ
ตามวรรคสองให4เป*นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
เพื่อให4การจัด การพัฒ นา GCIO และผู4ช)ว ย GCIO ได4ม าตรฐานและเกิด ผลสำเร็ จ
อย)างเป*นรูปธรรม ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการรับรองกรอบหลักสูตร
GCIO และผู4ช)วย GCIO ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให4คำแนะนำ
การปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให4เหมาะสมกับบริบทและกลุ)มเปOาหมายการพัฒนา
ในการนี้ อาจจัดให4มีคณะกรรมการผู4ทรงคุณวุฒิช)วยพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรด4วย ก็ได4
อนึ่ง ในระหว)างที่กรอบหลักสูต ร GCIO และผู4ช)ว ย GCIO ยังไม)ไ ด4รับ การรับ รอง
ตามวรรคสี่ ให4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝkกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู4บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก)อน
๘. เพื่อให4มีการติดต)อ ประสานงาน บูรณาการ และเชื่อมโยงการทำงานระหว)าง GCIO
ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการสร4างชุมชนเครือข)าย (GCIO Community)
สำหรับการพัฒนาความร)ว มมือ การแลกเปลี่ยนองค8ความรู4และการทำงานร)วมกัน ระหว)าง GCIO
ด4 ว ยกั น เอง การสร4 า งเครื อ ข) า ยการทำงานกั บ ภาคส) ว นต) า ง ๆ รวมทั ้ ง แก4 ไ ขปZ ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ อาจจัดให4มีการประชุม GCIO เป*นรายไตรมาส หรือ
ตามที่เห็นสมควรด4วย ก็ได4

ส5วนที่ ๕
ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๙. ในการปฏิบัติหน4าที่ของ GCIO ให4มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ก. ที่ปรึกษาผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ข. ผู4ช)วยผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ค. ผู4ปฏิบัติงานสนับสนุนผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ในการจัดทีมสนับสนุน การปฏิบัต ิง าน GCIO ตามวรรคหนึ่ง ให4 ส)ว นราชการและ
หน)ว ยงานของรัฐ พิจารณาเหตุผลความจำเป*น ตามเปOาหมาย สถานะความพร4อมและพัฒ นาการ
ด4 า นดิ จ ิ ท ั ล ของหน) ว ยงาน รู ป แบบการดำเนิ น งาน รวมถึ ง ความต4 อ งการกำลั ง คนผู 4 ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ในการปรับเปลี่ยนเป*นรัฐบาลดิจิทัล ในแต)ละช)วงเวลา ประกอบด4วย
คุณสมบัติและบทบาทผู4ช)วย GCIO และคุณสมบัติของผู4ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO
ตามวรรคหนึ่งข4อ ข. และ ค. ให4เป*นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
๖

๑๐. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน4าที่ของ GCIO ให4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(คพร.) พิจารณาสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง ให4ส)วนราชการ เพื่อทำหน4าที่
เป*น “ที่ปรึกษา GCIO” ตามข4อ ๙.ก. ดังนี้
ก. ที่ปรึกษา MCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม)เกิน ๒ อัตรา
ข. ที่ปรึกษา DCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม)เกิน ๑ อัตรา
ในการจ4 า งพนั ก งานราชการศั ก ยภาพสู ง มาปฏิ บ ั ต ิ ง าน ในแต) ล ะช) ว งเวลา
ให4 ส)ว นราชการและหน)วยงานที่เกี่ยวข4อง พิจารณาเหตุผลความจำเป*น ปริมาณงาน ความคุ4มค)า
เชิงภารกิจของรัฐ และวิถีการทำงานของผู4ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข4อง ด4วย โดยภารกิจที่จะจ4าง
พนักงานราชการดังกล)าว จะต4องไม)ซ้ำซ4อนกับภารกิจหลักของส)วนราชการตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ได4มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังไว4แล4ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ8และวิธีการจ4างพนักงาน
ราชการศักยภาพสูงให4เป*นไปตามประกาศ คพร. ในเรื่องนั้น ๆ
๑๑. เพื่อให4ที่ปรึกษา GCIO สามารถปฏิบัติงานให4เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ตามข4อ ๙.ก. ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รับผิดชอบการจัดทำแนวทางการใช4ประโยชน8จากที่ปรึกษาเพื่อให4ส)วนราชการและหน)วยงานที่เกี่ยวข4อง
ได4ใช4เป*นแนวทางในการดำเนินงาน จัดให4มีการสื่อสารและสร4างความเข4าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทาง
นโยบาย เปOาหมาย และแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนารูปแบบการจ4างงาน
ที่ยืดหยุ)น หลากหลาย สอดคล4องกับวิถีการทำงานของกลุ)มบุคคล รวมทั้งวางระบบการกำกับตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา GCIO ให4เป*นไปบนหลักธรรมาภิบาล
ในการนี้ อาจจัดให4มีการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO เพื่อเป*นฐานข4อมูลอ4างอิง
สำหรับส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ ในการสรรหาและคัดเลือกผู4มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม มาทำหน4าที่ ที่ปรึกษา GCIO โดยอาจกำหนดให4มีข4อมูลตารางความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
ที่ระบุช)วงเวลาที่สามารถทำงานได4และข4อมูลประวัติการทำงานในโครงการต)าง ๆ ไว4ด4วย
เพื่อประโยชน8ในการปรับปรุงบัญ ชีร ายชื่อที่ปรึกษา GCIO ตามวรรคสอง ให4เป*น
ปZจจุบัน ให4 ส)วนราชการหรือหน)วยงานของรัฐ ที่มีการจ4างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง
ทำหน4าที่เป*น “ที่ปรึกษา GCIO” รายงานผลการปฏิบัตงิ านของที่ปรึกษาให4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ทราบปqละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ หากระยะเวลาการจ4างบุคคลหรื อพนักงานราชการศักยภาพสู ง
น4อยกว)า ๑ ปq ให4รายงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ4าง
แนวทางการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพที่ปรึกษา GCIO ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
และรูปแบบการรายงานตามวรรคสาม ให4เป*นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

๗

๑๒. เพื่อให4มีผู4ปฏิบัติงานด4านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐที่มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร)วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบการบริหารและพัฒนากำลังคน
ผู4ปฏิบัติงานด4านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ โดยพิจารณาให4ครอบคลุมการดึงดูดผู4มีศักยภาพและรักษา
คนดี ค นเก) ง ไว4 ใ นระบบ การสร4 า งช) อ งทางการนำบุ ค ลากรเข4 า สู ) ร ะบบราชการที ่ ห ลากหลาย
การพัฒนาสิ่งจูงใจที่ดี การเคลื่อนย4ายกำลังคน และการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ (Up-skill
และ Re-skill) ด4วย
ระยะเริ ่ ม ต4 น หากส) ว นราชการใด จะกำหนดให4 ม ี พ นั ก งานราชการศั ก ยภาพสู ง
ทำหน4าที่ “ผู4ปฏิบัติงานสนับสนุน” ตามข4อ ๙.ค. ให4นำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีอยู)เดิม
ของส)วนราชการตามที่ คพร. อนุมัติ รอบที่ ๔ มาใช4ก)อน หากมีความจำเป*นต4องจัดให4มีพนักงานราชการ
เพิ่มเติม ให4จัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเสนอ คพร. ต)อไป โดยให4พิจารณาเหตุผล
ความจำเป*น ปริมาณงาน ความคุ4มค)าเชิงภารกิจของรัฐ รวมทั้งวิถีการทำงานของผู4ปฏิบัติงานในสายงาน
ที่เกี่ยวข4อง ในการจ4างพนักงานราชการพิเศษ มาปฏิบัติง านในฐานะทีม สนับสนุน GCIO ในแต)ละ
ช)วงเวลา ด4วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ8และวิธีการจ4างพนักงานราชการศักยภาพสูงให4เป*นไปตามประกาศ คพร.
ในเรื่องนั้น ๆ
๑๓. เพื่อประโยชน8ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส)วนราชการและหน)วยงาน
ของรัฐ อาจนำรูปแบบและวิธีการทำงานแนวใหม)ที่นำภาคเอกชน และหรือ ผู4เชี่ยวชาญจากภายนอก
ภาครัฐ และภาคส)วนต)าง ๆ ที่มีส)วนงานเกี่ยวเนื่องกับภาคราชการ มาร)วมดำเนินงานแบบพันธมิตร และ
ส)งเสริมให4มีการแลกเปลี่ยนหรือใช4ทรัพยากรรวมทั้ง Service platform ร)ว มกัน ให4มากขึ้น ด4วย
ในการนี้ ให4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป*น ผู4ให4คำปรึกษาแนะนำส)ว นราชการและ
หน)วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานดังกล)าว
นอกจากนี้ ส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ อาจขอให4สำนักงาน ก.พ. นำ “โครงการ
พัฒนานักยุทธศาสตร8เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” หรือจัดให4มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน
ภาครัฐเองและระหว)างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที ่ยั่งยืน มาสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ GCIO ด4วย

ส5วนที่ ๖
อื่น ๆ
๑๔. ให4ผู4บริห ารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับ สูง (Chief Information Officer) ประจำ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งปฏิบัติหน4าที่อยู)ในวันก)อนที่แนวทางนี้จะใช4บังคับ ปฏิบัติหน4าที่ต)อไปจนกว)า
จะมีการตั้งและมอบหมาย GCIO ตามแนวทางนี้

๘

๑๕. การใดที่อยู)ระหว)างดำเนินการของ ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO
ประจำกระทรวง กรม ที่ตั้งโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต)งตั้ง
ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม
และการจั ด ทำแผนแม) บทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวง การดำเนิน การต) อ ไป ให4 ผ ู 4 บ ริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง หรือประจำกรม ดังกล)าว ดำเนินการร)วมกับ GCIO ให4
แล4วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
๑๖. กรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกำหนดหลักเกณฑ8 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ
ที่เกี่ยวข4องกับผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง
ทบวง กรม ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต)งตั้งผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม)บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง หรือมอบหมายให4ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำ
กระทรวง ทบวง กรม เป*นผู4ปฏิบัติ ให4ส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล)าวต)อไป เท)าที่ไม)ขัดหรือแย4งกับแนวทางที่กำหนดข4างต4น
๑๗. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป*นที่ไม)อาจปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข4างต4นได4 หรือ
กรณีมีปZญหาที่ต4องวินิจฉัยชี้ขาด ให4 คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(GCIO Committee) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือวินิจฉัยชี้ขาด
----------------

๙

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

องค%ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน8าที่ความรับผิดชอบ
ของผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO)
คุณสมบัติและบทบาทของผู8ช-วย GCIO และ
คุณสมบัติของผู8ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO
ที่ ก.พ. กำหนด

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

องค$ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน8าที่ความรับผิดชอบของ
ผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO)
คุณสมบัติและบทบาทของผู8ช-วย GCIO และคุณสมบัติของผู8ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO
ที่ ก.พ. กำหนด
-------------------เพื่อประโยชน>ในการบริหารจัดการและเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานของผู1บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาครัฐเปEนรัฐบาลดิจิทัล ก.พ. จึงมีมติให1กำหนดองค>ประกอบและคุณสมบัติ หน1าที่ความรับผิดชอบของ
ผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ คุณสมบัติของผู1ชKวย GCIO และผู1ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO
ดังนี้
๑. ผู8 บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู งภาครัฐ (Government Chief Information
Officer : GCIO) ประกอบด1วย
ก. องค>ประกอบและบทบาทหน1าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)
ข. คุณสมบัติและบทบาทหน1าที่ความรับผิดชอบของผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)
ค. คุณสมบัติและบทบาทหน1าที่ความรับผิดชอบของผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
กรม (Department Chief Information Officer : DCIO)
ง. องค>ประกอบและบทบาทหน1าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO)
๒. ผู8 ช- วยผู8 บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู งภาครั ฐ (Chief Information Officer
Assistant) ประกอบด1วย
ก. คุณสมบัติและบทบาทของผู1ชKวยผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม
(Ministry and Department Chief Information Officer Assistant)
ข. คุณสมบัติและบทบาทของผู1ชKวยคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee Assistant)
๓. ผู8ปฏิบัติงานสนับสนุนผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government
Chief Information Officer’s Staffs) ประกอบด1วย
ก. คุณสมบัติผู1ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (Government Chief Information Committee’s staff)
ข. คุณสมบัติผู1ปฏิบัติงานสนับสนุนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
กรม (Ministry and Department Chief Information Officer’s staff)
ค. คุณสมบัติผู1ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee’s staff)
๑๐

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

๑. ผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information
Officer : GCIO)
ก. องค$ประกอบและบทบาทหน8าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)
องค$ประกอบ
“คณะกรรมการผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” (GCIO Committee) จัดตั้งขึ้นในฐานะ
อนุกรรมการภายใต1คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด1วย
๑. รัฐมนตรีวKาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปEนประธาน
๒. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปEนกรรมการ
๓. กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ>เปEนที่ประจักษ>ในวงการ เปEนกรรมการ
๔. ผู1แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เปEนกรรมการ
๕. ผู1แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปEนกรรมการ
๖. ผู1แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เปEนกรรมการ
๗. ผู1แทนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงและระดับกรมที่ได1รับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่กำหนด เปEนกรรมการ
๘. ผู1แทนคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีระดับสูงจังหวัด เปEนกรรมการ
๙. เจ1าหน1าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปEนกรรมการและเลขานุการรKวม
๑๐. เจ1าหน1าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน) เปEนกรรมการและเลขานุการรKวม
บทบาท
เปEน ผู8สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู-การปฏิบัติ โดยการให1
คำปรึ ก ษาแนะนำเกี ่ ย วกั บ ทิ ศ ทางเปc า หมาย และแนวทางในการสร1 า งความสอดคล1 อ งเชิ ง นโยบาย
การปฏิบัติการ และโครงสร1างพื้นฐานด1านเทคโนโลยีภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช1ประโยชน>
รKวมกัน รวมทั้งแก1ไขปdญหาในการปรับเปลี่ยนเปEนรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต1 อ งการที ่ แ ท1 จ ริ ง ของประชาชนและผู 1 ร ั บ บริ ก าร และเพื ่ อ สร1 า งมู ล คK า เพิ ่ ม ให1 ก ั บ ระบบเศรษฐกิ จ
สร1างความมั่นคงให1กับสังคม และสร1างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๑

หน8าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ให1คำปรึกษาแนะนำหนKวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ> เปcาหมาย แนวทาง รวมถึงแผนงาน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Roadmap) ที่สร1างความสอดคล1องเชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และโครงสร1าง
พื้นฐานด1านเทคโนโลยีภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศด1านตKาง ๆ บนหลักความสมดุลและการใช1ทรัพยากร
รKวมกัน
(๒) ให1ข1อเสนอแนะหรือคำแนะนำสถาปdตยกรรมองค>กรภาครัฐ (Government Enterprise Architecture:
GEA) รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกัน
(๓) สK งเสริ ม สนั บ สนุ น และให1 คำปรึ กษาแนะนำในการพั ฒ นาความรK ว มมื อด1 า นดิ จ ิ ทั ล ของทุ กภาคสK ว น
โดยการนำเทคโนโลยีด1านดิจิทัลมาใช1ให1เกิดประโยชน>อยKางสร1างสรรค>เพื่อยกระดับความสามารถ และศักยภาพ
ด1 า นดิ จ ิ ทั ล ตลอดจนผลั กดั น ให1 เ กิ ด การสรรสร1 า งนวั ต กรรมของประเทศ รวมทั ้ งเสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการเจรจาและพัฒนาความรKวมมือด1านดิจิทัลระหวKางประเทศ
(๔) เสนอแนะและให1คำปรึกษาแนะนำแกK คณะกรรมการและหนKวยงานที่ เกี่ยวข1 องเกี่ยวกั บทิศทางและ
แนวทางการพั ฒ นาระบบงาน ข1 อมู ล และโครงสร1 า งพื ้ น ฐานด1 า นดิ จ ิ ทั ล ของหนK ว ยงานภาครั ฐ ที ่ ร องรั บ
การประสานและเชื่อมโยงการทำงานและข1อมูลระหวKางหนKวยงานและการตKอยอดพัฒนานวัตกรรมบริ การ
รวมทั้งให1การสKงเสริมสนับสนุน การเปjดเผย บูรณาการ เชื่อมโยง บริหารจัดการ พร1อมทั้งนำข1อมูล และข1อมูล
ขนาดใหญKมาใช1 เพื่อการตัดสิน ใจ การทำงาน และการพัฒนาบริการภาครัฐ ที่สร1 างคุ ณคK าและประโยชน>
ในด1านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ (Open, Connected, and Data-Driven)
(๕) เสนอแนะคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข1อง ในการจัดทำ ปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานและมาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงให1คำแนะนำหนKวยงานตKาง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร> และการคุ 1 ม ครองข1 อ มู ล สK ว นบุ ค คล รวมทั ้ ง การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข1 อง
เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๖) ติดตามสถานการณ>การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให1ข1อมูลความต1องการของผู1ใช1 และจัดทำรายงานเสนอตKอ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และหนKวยงานที่เกี่ยวข1อง พร1อมทั้งให1คำปรึกษาแนะนำ ให1ความชKวยเหลือและ
สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแก1ไขปdญหาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาไปสูKเปcาหมายที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๗) สKงเสริม สนับสนุน และให1คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ และการสร1างเครือขKายการทำงานรKวมกันอยKางยั่งยืน รวมทั้งให1คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา
กรอบความคิดและทักษะด1านดิจิทัล การพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค>กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๘) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
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ข. คุณสมบัติและบทบาทหน8าที่ความรับผิดชอบของผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)
คุณสมบัติ
ผู1ที่จะได1รับการมอบหมายเปEนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง จะต1องมีคุณสมบัติ
อยKางหนึ่งอยKางใด ดังนี้
๑. เปEน หัวหน1าสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกระทรวง หรือหัวหน1าหนKวยงานของรัฐเทียบเทKา
หรือ
๒. เปEน ผู1ที่หัวหน1าสKวนราชการสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกระทรวง หรือหัวหน1าหนKวยงานของรัฐเทียบเทKา
มอบหมาย ผู1ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑. เปEน ผู1บริหารสKวนราชการผู1ดำรงตำแหนKงหนึ่งตำแหนKงใดที่มีอยูKแล1ว ดังนี้
ก. รองหัวหน1าสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกระทรวง (ตำแหนKงประเภทบริหาร ระดับสูง) หรือ
ข. ผู1ตรวจราชการกระทรวง (ตำแหนKงประเภทบริหาร ระดับสูง) หรือ
ค. ที่ปรึกษาของสKวนราชการ (ตำแหนKงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) หรือ
ง. ผู1ดำรงตำแหนKงอื่นที่เทียบเทKาข1อ ก. ข. หรือ ค.
และ
๒.๒. เปEน ผู1มีความสามารถ ดังนี้
ก. มีความเข1าใจบทบาท ภารกิจ กระบวนงาน และบริการของหนKวยงานระดับกระทรวง
ทั้งในเชิงกว1างและลึกเปEนอยKางดี และ
ข. มีความเข1าใจในเรื่องดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร1างสรรค>นวัตกรรม หรือ
มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให1สามารถนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช1ให1เกิดประโยชน>สูงสุด
และ
๒.๓. เปEน ผู1ผKานการอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน)
จัดดำเนินการ หรือหลักสูตรใด ๆ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณากำหนดให1เปEนผู1 ที ่มี
คุณสมบัติเสมือนได1ผKานการฝoกอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน)
หากยังไมKเคยผKานการฝoกอบรมหลักสูตรดังกลKาวมากKอน จะต1องเข1ารับการฝoกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปp หรือ
ในโอกาสแรกที่สามารถเข1ารับการฝoกอบรมได1นับจากวันที่ได1รับมอบหมายเปEนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ระดับกระทรวง
บทบาท
เปEน ผู8ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง โดยเสนอแนะเปcาหมายและ
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับกระทรวงที่ชัดเจน ประสานเชื่อมโยง พัฒนาความรKวมมือ กำกับดูแล
เทคโนโลยี (รวมทั้งข1อมูล) ภายในกระทรวงให1มีความมั่นคงปลอดภัย ได1มาตรฐาน และคำนึงถึงความเปEน
สKวนบุคคล รวมทั้งติดตามสถานการณ>เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปcาหมาย และเปEนไปบนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต1องการที่แท1จริงของประชาชนและผู1รับบริการทุกภาคสKวน และ
เพื่อการพัฒนาที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
๑๓

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

หน8าที่ความรับผิดชอบ
(๑) เสนอแนะเปcาหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกระทรวง กำกับการจัดทำสถาปdตยกรรม
องค>กรของกระทรวง (Ministry Enterprise Architecture) รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร เพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกัน
(๒) ประสานและพัฒนาความรKวมมือด1านดิจิทัลกับหนKวยงานที่เกี่ยวข1องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
เพื่อการเชื่อมโยงการบริการ การทำงาน และข1อมูลระหวKางหนKวยงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพด1านดิจิ ทัลของกระทรวง รวมทั้งเปEนผู1แทนกระทรวงในการประชุม เจรจาแลกเปลี่ ย น
ความรKวมมือ ตลอดจนประสานการดำเนินงานด1านดิจิทัลรKวมกับหนKวยงานทั้งในประเทศและตKางประเทศ
(๓) สKงเสริม สนับสนุนการบูรณาการและบริหารจัดการข1อมูลกลางของกระทรวง ให1มีคุณภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเปjดให1ทุกภาคสKวนสามารถเข1าถึง แบKงปdน และใช1ประโยชน>อยKางสร1างสรรค>โดยคำนึงถึงความเปEน
สKวนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยงและนำข1อมูลรวมทั้งข1อมูลขนาดใหญKมาใช1ให1เกิดประโยชน>สูงสุดในการตัดสิ นใจ
การพั ฒนานวั ตกรรมการบริ การและการทำงาน ทั้ งนี้ เพื่ อการสร1 างคุ ณคK ารK วมกั นกั บทุ กภาคสK วน (Open,
Connected, and Data-Driven)
(๔) กำกั บ ดู แล และให1 คำปรึ กษาแนะนำการพัฒ นาระบบงาน ข1 อมู ล และโครงสร1า งพื้ นฐานด1า นดิจิทัล
ของหนKวยงานในสังกัดกระทรวง ให1เปEนไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง เปEนบูรณาการ
ไมKซ้ำซ1อน สามารถนำมาตKอยอด และใช1ประโยชน>รKวมกันได1
(๕) กำกับติดตามการพั ฒนาดิจิ ทั ลภายในกระทรวงให1 เปEน ตามหลักธรรมาภิบ าล กำหนดแนวทางการใช1
มาตรฐานด1านดิจิทัลภาครัฐระดับกระทรวง กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร> (Cyber Security) การคุ1มครอง
ข1 อ มู ล สK ว นบุ ค คล (Data Privacy) และบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งและการเปลี ่ ย นแปลง รวมทั ้ ง จั ด ให1 มี
หรือปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข1อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๖) สำรวจและติดตามสถานการณ>การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนKวยงานในสังกัดกระทรวง และรายงานให1
คณะกรรมการหรือผู1ที่เกี่ยวข1องได1ทราบเพื่อการปcองกันและแก1ไขปdญหาอยKางทันทKวงทีและเพื่อการพัฒนา
ตKอยอดที่ยั่งยืน
(๗) ปรับกรอบความคิด (Mindset) และสร1างการยอมรับเชิงนโยบายในการปรับรูปแบบการบริการและ
การทำงานของหนKวยงานและสื่ อสารถKา ยทอดให1ทราบโดยทั่ว กัน รวมทั้งกำหนดแนวทาง และสนับสนุ น
การพั ฒ นาบุ คลากรให1 มีความพร1 อมและมี ทั กษะด1 านดิ จ ิ ทั ลในการปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นานวั ตกรรม และ
การทำงานรKวมกัน พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค>กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๘) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
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ค. คุณสมบัติและบทบาทหน8าที่ความรับผิดชอบของผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม
(Department Chief Information Officer : DCIO)
คุณสมบัติ
ผู1ที่จะได1รับการมอบหมายเปEนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม จะต1องมีคุณสมบัติ อยKางหนึ่ง
อยKางใด ดังนี้
๑. เปEน หัวหน1าสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกรม หรือหัวหน1าหนKวยงานของรัฐเทียบเทKา
หรือ
๒. เปEน ผู1บริหารสKวนราชการ ผู1ซี่งหัวหน1าสKวนราชการสKวนราชการที่ มีฐ านะเปEน กรม หรือหัวหน1 า
หนKวยงานของรัฐเทียบเทKามอบหมาย ผู1ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑. เปEน ผู1ดำรงตำแหนKงหนึ่งตำแหนKงใดที่มีอยูKแล1ว ดังนี้
ก. รองหัวหน1าสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกรม หรือ
ข. ผู1ดำรงตำแหนKงประเภทบริหาร และ
ค. ผู1ดำรงตำแหนKงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ง. ผู1ดำรงตำแหนKงผู1ตรวจราชการกรม (ตำแหนKงประเภทอำนวยการ ระดับสูง) หรือ
จ. ตำแหนKงอื่นที่เทียบเทKาข1อ ก. ข. ค. และ ง.
และ
๒.๒. เปEนผู1มีความสามารถ ดังนี้
ก. มี ค วามเข1 า ใจบทบาท ภารกิ จ กระบวนงาน และบริ ก ารของหนK ว ยงานระดั บ กรม
ทั้งในเชิงกว1างและลึกเปEนอยKางดี และ
ข. มีความเข1 าใจในเรื่ องดิจิ ทั ล และการนำเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลมาสร1 างสรรค> นวั ตกรรม หรื อ
มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให1สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช1ให1เกิดประโยชน>สูงสุด
หรือ
๓. เปEน ผู1ดำรงตำแหนKงประเภทอำนวยการ ผู1ซึ่งหัวหน1าสKวนราชการสKวนราชการที่มีฐานะเปEนกรม หรือ
หัวหน1าหนKวยงานของรัฐเทียบเทKามอบหมาย ผู1ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เปEน ผู1ดำรงตำแหนKงประเภทอำนวยการตำแหนKงหนึ่งตำแหนKงใดที่มีอยูKแล1ว ดังนี้
ก. ผู1อำนวยการศูนย>สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
ข. ผู1อำนวยการสำนักกองที่รับผิดชอบภารกิจหลักของสKวนราชการ หรือ
ค. ผู1ดำรงตำแหนKงประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือ
ง. ตำแหนKงอื่นที่เทียบเทKาข1อ ก. ข. และ ค.
และ
๓.๒. เปEนผู1มีความสามารถ ดังนี้
ก. มีประสบการณ>การบริหารจัดการโครงการด1านดิจิทัลขนาดใหญK ที่มีมูลคKาไมKต่ำกวKา
๕๐ ล1านบาท และเปEนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกั บหลายภารกิจ/บริการทั้งภายในและ
ระหวKางหนKวยงานในชKวง ๕ ปpที่ผKานมา
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คุณสมบัติ
ข. มีความเข1าใจบทบาท ภารกิจ กระบวนงานและบริการของหนKวยงานระดับกรมทั้งใน
เชิงกว1างและลึกเปEนอยKางดี
ค. มีประสบการณ>การพัฒนาองค>กรและปรับปรุงระบบงานของหนKวยงาน และมีผลงาน
เปEนที่ประจักษ>ในการพัฒนาบริการหรือรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองตKอความต1องการ
ของผู 1 ร ั บ บริการ หรื อในการเชื ่อมโยงกระบวนการทำงานระหวK า งหนK วยงานโดยนำ
เทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ล มาใช1 หรื อได1 ร ั บ การยอมรั บ หรื อ ได1 ร ั บ ความเชื ่ อถื อ ไว1 ว างใจจาก
ผู1ที่เกี่ยวข1องทั้งภายในและภายนอกหนKวยงานโดยสามารถประสานสัมพันธ>และพัฒนา
ความรKวมมือกับภาคสKวนตKาง ๆ ได1เปEนอยKางดี
อนึ่ง ผู1มีคุณสมบัติตามข1อ ๑ ข1อ ๒ และข1อ ๓ จะต1องเปEนผู1ผKานการอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน) จัดดำเนินการ หรือหลักสูตรใด ๆ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิ จ ารณากำหนดให1 เปE นผู1 ที่ มี คุณสมบั ติ เสมือนได1ผK านการฝoกอบรมหลั กสูต ร GCIO ของสำนั กงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน) หากยังไมKเ คยผKา นการฝo กอบรมหลั กสู ตรดังกลKาวมากK อน จะต1องเข1 า รั บ
การฝoกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปp หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข1ารับการฝoกอบรมได1 นับจากวันที่ได1รับ
มอบหมายเปEนผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ด1วย
บทบาท
เปEน ผู8ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม โดยสKงเสริมและผลักดันให1มีการปรับรูปแบบการบริการและ
ทำงานภาครัฐให1มีความทันสมัย รวดเร็ว โปรKงใส เชื่อมโยงอยKางเปEนเครือขKายทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ พัฒนา
และนำสK งนวั ตกรรมบริ การที่ ขั บเคลื่ อนโดยความต1 องการที่ แท1จริ งของประชาชนผู1 รั บบริ การ บริหารจั ดการ
ทรัพยากรเพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกั น กำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งเชื่อมโยงระบบงานและข1 อมู ล
ทั้งภายในและระหวKางหนKวยงาน ให1เกิดประโยชน>อยKางสร1างสรรค> มีความเหมาะสม ได1มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย
และคำนึงถึงความเปEนสKวนบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
หน8าที่ความรับผิดชอบ
(๑) เสนอแนะเปcาหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการจัดทำสถาปdตยกรรมองค>กร
(Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื ่ อ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล
ของกรม รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกัน
(๒) สKงเสริม ผลักดัน และดำเนินการให1มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให1บริการและการทำงานภาครัฐของกรม
ให1มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข1อมูลมาใช1ในการสรรสร1างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุง
รูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให1มีประสิทธิภาพ โปรKงใส เชื่อมโยงกันระหวKางหนKวยงานทั้งภายใน
และภายนอกแบบอัตโนมัติ
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(๓) สK งเสริ มและกำกั บ ดู แลการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การข1 อมู ล ที ่ อ ยูK ในความดู แลของกรมให1 มี คุ ณ ภาพ
มีความมั่นคงปลอดภัย และเปjดให1ทุกภาคสKวนสามารถเข1าถึง แบKงปdน และใช1ประโยชน> อยKางสร1างสรรค>
โดยคำนึงถึงความเปEนสKวนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข1อมูลรวมทั้งข1อมูลขนาดใหญKมาใช1ให1เกิดประโยชน>
สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อการสร1างคุณคKารKวมกันกับ
ทุกภาคสKวน (Open, Connected, and Data-Driven)
(๔) กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข1อมูล และโครงสร1างพื้นฐานด1านดิจิทัลของกรมให1เปEนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไมKซ้ำซ1อน สามารถนำมาตKอยอด และใช1ประโยชน>รKวมกันได1
(๕) กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมให1เปEนตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภั ย
ไซเบอร> (Cyber Security) และการคุ1มครองข1อมูลสKวนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก1ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข1อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๖) ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ>การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมให1คณะกรรมการหรือผู1ที่เกี่ยวข1อง
ได1ทราบ รวมทั้งจัดให1มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปcองกันและแก1ไขปdญหา
อยKางทันทKวงทีและเพื่อให1เกิดการพัฒนาตKอยอดที่ยั่งยืน
(๗) กำกั บ ให1 ค ำปรึ ก ษาแนะนำ และสK ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให1 ม ี ท ั ก ษะด1 า นดิ จ ิ ทั ล
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานรKวมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค>กร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๘) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
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ง. องค$ ประกอบและบทบาทหน8 าที ่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู 8 บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บสู งระดั บจั งหวั ด (Provincial Chief Information Officer Committee :
PCIO)
องค$ประกอบ
ให1ผู1วKาราชการจังหวัดจัดตั้ง “คณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด” ขึ้นมา
คณะหนึ่ง ประกอบด1วย
๑. ผู1วKาราชการจังหวัดหรือรองผู1วKาราชการจังหวัดที่ได1รับมอบหมาย เปEนประธาน
๒. ผู1แทนจากภาคเอกชนในพื้นที่ เชKน หอการค1าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจทKองเที่ยว
จังหวัด เปEนต1น เปEนกรรมการ
๓. ผู1แทนจากหนKวยงานของรัฐทั้งในราชการบริหารสKวนภูมิภาค สKวนกลางที่ตั้งในสKวนภูมิภาค และ
สKวนท1องถิ่น เปEนกรรมการ
๔. ผู1แทนภาคการศึกษาในพื้นที่ หรือในกลุKมจังหวัด เปEนกรรมการ
๕. ผู1ทรงคุณวุฒิและผู1ที่เกี่ยวข1อง เปEนกรรมการ
๖. หัวหน1าสำนักงานจังหวัด เปEนกรรมการและเลขานุการ
๗. สถิติจังหวัด เปEนผู1ชKวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควร อาจตั้งเลขานุการ และหรือ ผู1ชKวยเลขานุการเพิ่มเติมอีก ก็ได1
บทบาท
เปEน ผู8เอื้ออำนวยการพัฒนาจั งหวั ดดิจิ ทัลและเมื องอัจ ฉริยะและสร8า งบริการสาธารณะระดับจั ง หวั ด
ที่ขับเคลื่อน โดยความต8องการที่แท8จริงของประชาชนและผู8รับบริการ โดยการพัฒนาความรKวมมือ และ
สร1างการมีสKวนรKวมของทุกภาคสKวน รวบรวมความต1องการที่แท1จริงของประชาชนผู1รับบริการ สKงเสริมให1เกิด
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช1เพื่อตอบสนองความต1องการในพื้นที่ บริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล
ของจังหวัดและท1องถิ่นเพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกัน จัดทำข1อมูลของจังหวัดให1มีคุณภาพและพร1อมเปj ดให1
ประชาชนเข1าถึง แบKงปdน และนำไปใช1เพื่อพัฒนาตKอยอด รวมทั้งสKงเสริมให1มีการเตรียมความพร1อมและพัฒนา
ทักษะด1านดิจิทัลสำหรับบุคลากร และผู1รับบริการให1สามารถปรับตัวให1เข1ากับบริบทการพัฒนาจังหวัดและ
เมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยKางยั่งยืน

๑๘
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(๑) เสนอแนะเปcาหมายและแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช1เพื่ อตอบสนองความต1 องการ
ในพื้นที่ และเพื่อการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ รวมทั้งบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และให1คำปรึกษา
แนะนำการบริหารจัดการทรัพยากรระดับจังหวัดและท1องถิ่นในภาพรวม เพื่อการใช1ประโยชน>รKวมกัน
(๒) รวบรวมและวิเคราะห>ความต1องการที่แท1จริงของประชาชนผู1รับบริการ รวมทั้งเสนอความเห็นตKอคณะกรรมการ
ผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ เพื่อกำหนดกลยุทธ> แผนงาน และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ที่สร1างความสอดคล1องทั้งในสKวนกลาง สKวนภูมิภาค และสKวนท1องถิ่น
(๓) ประสาน พัฒนาความรKวมมือ และสKงเสริมการมีสKวนรKวมด1านดิจิทัลกับทุกภาคสKวนทั้งภายในและภายนอก
จังหวัด ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช1ในการบริการสาธารณะระดับจังหวัดและระดับท1องถิ่น การสKงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร1างคุณคKารKวมกันกับทุกภาคสKวน และการยกระดับการบริหาร
จัดการจังหวัดและเมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต1องการที่แท1จริงของประชาชนและผู1รับบริการ
(๔) สKงเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดทำและพัฒนาข1อมูลของจังหวัด ให1มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และเปjดให1ทุกภาคสKวนสามารถเข1าถึง แบKงปdน และใช1ประโยชน> รวมทั้งเชื่อมโยง สKงเสริม สนับสนุนให1มีการนำ
ข1อมูลรวมทั้งข1อมูลขนาดใหญKมาใช1ให1เกิดประโยชน>สูงสุดในการตัดสินใจ การจัดบริการ การบริหารจัดการจังหวัด
และเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต1องการและแก1ไขปdญหา
ที่แท1จริงของประชาชนและผู1รับบริการในพื้นที่
(๕) กำกับให1มีการจัดระเบียบการนำระบบงาน ข1อมูล และโครงสร1างพื้นฐานด1านดิจิทัลของหนKวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดมาใช1ให1เปEนมาตรฐาน ไมKซ้ำซ1อน มีการเชื่อมโยง ตKอยอด และใช1ประโยชน>
รKวมกัน รวมทั้งให1คำปรึกษาแนะนำและแก1ไขปdญหาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา
ที่ตKอเนื่องและยั่งยืน
(๖) สKงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัด รวมถึงประชาชน ให1มีความพร1อมและมีทักษะ
ด1 านดิ จ ิ ท ั ลในระดั บที ่ เหมาะสม ที ่ จะนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ัลและข1 อมู ลมาใช1 ให1 เกิ ดประโยชน> ส ู งสุ ด รวมทั้ ง
ให1การสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอยKางยั่งยืน
(๗) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได1รับมอบหมาย

๑๙

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

๒. ผู 8 ช - ว ยผู 8 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ (Chief Information
Officer Assistant)
ก. คุณสมบัติและบทบาทของผู8ช-วยผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม
(Ministry and Department Chief Information Officer Assistant)
คุณสมบัติ
ผู1ที่จะได1รับการมอบหมายเปE นผู1ชKวยผู1บริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับ กระทรวงกรม จะต1อง
มีคุณสมบัติอยKางใดอยKางหนึ่ง ดังตKอไปนี้
๑. ผู1อำนวยการสำนักกอง (ตำแหนKงประเภทอำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต1น) หรือผู1ดำรงตำแหนKง
ต่ำกวKาผู1อำนวยการสำนักกอง ๑ ระดับ ที่รับผิดชอบภารกิจอยKางหนึ่งอยKางใด ดังตKอไปนี้
ก. ภารกิจด1านเทคโนโลยีดิจิทัลของหนKวยงาน หรือ
ข. ภารกิจด1านแผนงาน หรือ
ค. ภารกิจด1านบริหารงานบุคคล
หรือ
๒. ผู1อำนวยการสำนักกอง (ตำแหนKงประเภทอำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต1น) หรือผู1ดำรงตำแหนKง
ต่ำกวKาผู1อำนวยการสำนักกอง ๑ ระดับ ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนKวยงาน และเปEนผู1ที่มีความเข1าใจ
ในบทบาทภารกิจ กระบวนงาน และบริการของหนKวยงานระดับกรมทั้งในเชิงกว1างและลึก รวมทั้งมีความเข1าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (รวมถึงข1อมูล ) และการนำเทคโนโลยี ดิจ ิทัล มาปรับใช1ในการพั ฒนานวัต กรรม
การบริการหรือการทำงานภาครัฐ อยKางสร1างสรรค>
อนึ่ง หัวหน1าสKวนราชการหรือหนKวยงานของรัฐเทียบเทKา อาจตั้งผู1ชKวยผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวงกรม มากกวKา ๑ คน ก็ได1
บทบาท
เปEน ผู8ช-วยผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม ในการปรับเปลี่ยนไปสูKการเปEนรัฐบาล
ดิ จ ิ ท ั ล โดยให1 ก ารสนั บ สนุ น การกำหนดเปc า หมาย แนวทางการพั ฒ นาภาครั ฐ ระดั บ กระทรวงกรม
การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเปEนองค>กร
ดิจิทัล การจัดทำสถาปdตยกรรมองค>กร การพัฒนานวัตกรรมด1านกระบวนการและรูปแบบธุรกิจ ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการทำงาน การบริการ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมองค>กรภาครัฐ ให1มีความทันสมัย โดยนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และข1อมูลมาใช1ให1เกิดประโยชน>สูงสุดและคำนึงถึงธรรมาภิบาล ความมั่นคงปลอดภัย
ความเปEนสKวนบุคคล พัฒนาและบริหารจัดการระบบงาน ข1อมูล โครงสร1างพื้นฐานด1านดิจิทัลของหนKวยงาน
ให1เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยง และใช1ประโยชน>รKวมกัน รวมทั้งประสาน สนับสนุนการพัฒนาความรKวมมือ
ด1านดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงการทำงานและข1อมูลทั้งภายในและภายนอกหนKวยงาน
๒๐

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

ข. คุณสมบัติและบทบาทของผู8ช-วยคณะกรรมการผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee Assistant)
คุณสมบัติ
ผู1ที่จะได1รับการมอบหมายเปEนผู1ชKวยคณะกรรมการผู1บ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจั งหวั ด
จะต1องมีคุณสมบัติอยKางใดอยKางหนึ่ง ดังตKอไปนี้
๑. หัวหน1าสำนักงานจังหวัด หรือ
๒. ผู1อำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต1น หรือตำแหนKงอื่นที่เทียบเทKา ผู1ซึ่งได1รับมอบหมายจากผู1วKาราชการจังหวัด
ให1รับผิดชอบภารกิจด1านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือด1านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัด หรือ
๓. สถิติจังหวัด หรือ
๔. ผู 1 ซ ึ ่ ง ได1 ร ั บ มอบหมายจากผู 1 ว K า ราชการจั ง หวั ดให1 ร ั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด1 า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล หรื อ
ด1านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัด หรือ
๕. บุคคลผู1มีคุณสมบัติ ดังตKอไปนี้
ก. มี ความเข1 าใจในภู มิ ทั ศน> ภ ู มิ ส ั งคม ความเปE น มา ความสั ม พั น ธ> ผู1 คน รวมถึ งความต1 องการ
และปdญหาของประชาชนในพื้นที่เปEนอยKางดี ถึงระดับที่สามารถระบุประเด็นเพื่อแก1ไขปdญหา
หรือพัฒนาพื้นที่ได1อยKางตรงประเด็น
ข. มี ค วามรู 1 ค วามเข1 า ใจในเรื ่ อ งดิ จ ิ ท ั ล และการนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาสร1 า งสรรค> น วั ต กรรม
หรื อมี ความสนใจที่จ ะพั ฒ นาตนเองเพื่ อให1ส ามารถนำเทคโนโลยี อัจ ฉริ ย ะ และข1 อมู ล มาใช1
ให1เกิดประโยชน>สูงสุดกับประชาชนผู1รับบริการ
ค. มีความสามารถประสานสั มพันธ>และพัฒนาความรKว มมื อกั บภาคสKว นตKา ง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่
ง. มีความคิดสร1างสรรค> และสามารถออกแบบหรือพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานรูปแบบใหมK
ที่ตอบสนองความต1องการที่แท1จริงของประชาชนและผู1รับบริการได1
อนึ่ง ผู1วKาราชการจังหวัด อาจตั้งผู1ชKวยคณะกรรมการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัด
มากกวKา ๑ คน ก็ได1
บทบาท
เปE น ผู 8 ช - ว ยคณะกรรมการผู 8 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ จั ง หวั ด ในการพั ฒ นา
จังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ โดยให1การสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (รวมถึงข1อมูล)
มาใช1ในการบริการสาธารณะระดับจังหวัดและระดับท1องถิ่น ประสาน สนับสนุนการพัฒนาความรKวมมือ และ
สร1างการมีสKวนรKวมในการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร1างคุณคKารKวมกันกับทุกภาคสKวน บริหารจัดการ
และจัดระเบียบทรัพยากรดิจิทัลภายในจังหวัดอยKางเปEนองค>รวมเพื่อตอบสนองความต1องการในพื้นที่ รวบรวม
ความต1องการที่แท1จริงของประชาชนและผู1รับบริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐให1เปEนระบบ
ดิ จ ิ ทั ล จั ดทำข1 อมู ล ของจั งหวั ดให1 มี คุ ณภาพและพร1 อมเปj ดให1 ประชาชนและทุ กภาคสK ว นเข1 าถึ ง แบK งปd น
และนำไปใช1เพื่อพัฒนาตKอยอด สKงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร1างคุณคKารKวมกันกับ
ทุกภาคสKวน รวมทั้งสKงเสริมการเตรียมความพร1อมและพัฒนาทักษะด1านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู1รับบริการให1
สามารถปรับตัวเข1ากับบริบทการพัฒนาจังหวัดและเมืองอัจฉริยะ
๒๑

แนวทางการบริหารจัดการผู1บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

๓. ผู 8 ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสนั บ สนุ น ผู 8 บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ
(Government Chief Information Officer’s Staffs)
ก. คุณสมบัติผู8ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (Government Chief Information Committee’s staff)
คุณสมบัติ
เปEน พนักงาน เจ1าหน1าที่ หรือผู1ปฏิบัติงาน ที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม และผู1อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค>การมหาชน) มอบหมาย

ข. คุณสมบัติผู8ปฏิบัติงานสนับสนุนผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม
(Ministry and Department Chief Information Officer’s staff)
คุณสมบัติ
เปEน บุคคลหรือกลุKมบุคคล ดังตKอไปนี้
๑. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานในศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหรือ
๒. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานด1านแผนงาน และหรือ ด1านการพัฒนาระบบราชการ และหรือ เปEนผู1ปฏิบัติงาน
ในกลุKมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร>ชาติและการสร1างความสามัคคีปรองดอง (กลุKม ป.ย.ป.)
และหรือ
๓. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานด1านการเจ1าหน1าที่หรือด1านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค. คุณสมบัติผู8ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู8บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee’s staff)
คุณสมบัติ
เปEน บุคคลหรือกลุKมบุคคล ดังตKอไปนี้
๑. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภารกิจ ด1านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจัง หวั ด
และหรือ
๒. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัด และหรือ
๓. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานด1านแผนงานของจังหวัด และหรือ
๔. เจ1าหน1าที่หรือผู1ปฏิบัติงานด1านการเจ1าหน1าที่หรือด1านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด

๒๒

๒. สรุปประเด็นการปรับปรุง แก3ไขมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข3อง และการดำเนินการของสDวนราชการ
และหนDวยงานของรัฐ

การปรับปรุงแก*ไขมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข*องกับผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑

ข*อเสนอการปรับปรุง
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๑. ให(ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม มีรองปลัดกระทรวงหนึ่งคน
และรองอธิบดีหนึ่งคนที่ปฏิบัติหน(าที่เป$นผู(บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหน0วยงาน
๒. ให(สำนักงาน ก.พ. กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและ
อำนาจหน(าที่ของ CIO และแจ(งแก0หน0วยงานราชการทราบ
เพื่อถือปฏิบัติ
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๒/ว ๑
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (ว๑/๒๕๔๑)
การตั้งและมอบหมาย CIO
กำหนดให(หัวหน(าส0วนราชการตั้งและมอบหมายให(
รองหัวหน(าส0วนราชการ (รองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดี หรือ
รองหัวหน(าส0วนราชการ) ตำแหน0งใดตำแหน0งหนึ่งที่มีอยู0แล(ว
รับผิดชอบงานด(าน ICT ของส0วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือระดับกรม

๒๓

ให(ผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(GCIO) ประกอบด(วย ๔ ระดับ โดยทำงานร0วมกัน
อย0างเป$นเครือข0าย ดังนี้
(๑) GCIO Committee (ใหม0)
(๒) Ministry CIO (ปรับปรุง)
(๓) Department CIO (ปรับปรุง)
(๔) PCIO Committee (ใหม0)

การคุณสมบัติและการจัดตั้ง GCIO
(๑) GCIO Committee (ใหม0) เป$นอนุกรรมการภายใต(
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๒) MCIO และ DCIO (ปรับปรุง) ให(
“หัวหน(าส0วนราชการระดับกระทรวงและ
ระดับกรม” เป$น MCIO หรือ DCIO โดยตำแหน0ง
กรณีเห็นสมควรอาจมอบหมายให(รองหัวหน(า
ส0วนราชการหรือผู(บริหารส00วนราชการปฏิบัติ
หน(าที่แทนก็ได(
สำหรับระดับกรม อาจมอบหมายให( ผอ.ศูนยR IT
หรือผู(อำนวยการกองสำนักปฏิบัติหน(าที่แทน ด(วยก็ได(
(๓) PCIO Committee (ใหม0) เป$น คณะกรรมการ
ภายในจังหวัด มีผู(ว0าราชการจังหวัดเป$นประธาน
มีผู(แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เป$น
กรรมการ หัวหน(าสำนักงานจังหวัดเป$นเลขานุการ
สถิติจังหวัด เป$นผู(ช0วยเลขานุการ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑

ข*อเสนอการปรับปรุง
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

บทบาทหน*าที่ความรับผิดชอบ
CIO มีบทบาทหน(าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล
การดำเนินงานด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด(านการวางระบบ
เชื่อมโยงข(อมูลภายในส0วนราชการ ระหว0างส0วนราชการ
และการเชื่อมโยงข(อมูลกับระบบข(อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ การดำเนินงานตามกฎหมายข(อมูลข0าวสาร

รูปแบบการจัดโครงสร*างการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของส:วนราชการ ความสัมพันธ<และ
การประสานงานขององค<กรระดับต:าง ๆ

บทบาทหน*าที่ความรับผิดชอบ
GCIO มีบทบาทหน(าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
Transformation in Chief ในการสนับสนุนให(เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดำเนินธุรกิจและ
การให(บริการภาครัฐ” โดยบูรณาการการใช(เทคโนโลยี
ดิจิทัล (รวมถึงข(อมูล) และนวัตกรรม เข(าเป$นส0วนหนึ่ง
ของกลยุทธRองคRกรเพื่อการสร(างคุณค0าร0วมกัน
กับทุกภาคส0วน
รูปแบบความสัมพันธ<ระหว:างหน:วยงานที่เกี่ยวข*อง

กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ< ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส<
สำหรับผู*บริหารระดับสูง)
ให(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ
เป$นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รับความเห็น
ของสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให(กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป$นผู(รับผิดชอบดำเนินการ
ฝXกอบรมหลักสูตร CIO

๒๔

กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(๑) ให( อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล(วแต0กรณี
พิจารณากำหนดสัดส0วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำ
และภารกิจที่ได(รับมอบหมายในฐานะ GCIO โอกาส
ความก(าวหน(า รวมถึงการเสริมสร(างแรงจูงใจ
(๒) ให(มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO
ประกอบด(วย บุคคล ๓ กลุ0ม ได(แก0 (ก) ที่ปรึกษา
(ข) ผู(ช0วย และ (ค) ผู(ปฏิบัติงานสนับสนุน
(๓) ให(มีการสร(างความเข(มแข็งให( GCIO โดยให(
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคRการมหาชน) เป$น
ผู(รับผิดชอบดำเนินการฝXกอบรมหลักสูตร CIO โดยให(
กระทรวงดิจิทัลฯ รับรองกรอบหลักสูตรรวมทั้งติดตาม
ประเมินผล และ สร(างชุมชนเครือข0าย (CIO Community)

การแต:งตั้งผู*บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม
(DCIO)

ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO)

๒๕

ผู*รับผิดชอบ
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค<การมหาชน)
ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการร0วมใน GCIO
Committee
แต0งตั้งหัวหน*าส:วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท:าปฏิบัติหน*าที่ MCIO โดยตำแหน:ง
ส:วนราชการและ
ในกรณีเห็นสมควร หัวหน(าส0วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท0า อาจตัง้ รองหัวหน(าส0วนราชการ ผูบ( ริหารส0วนราชการ หรือ หน:วยงานของรัฐ
ผู(ดำรงตำแหน0งอื่นที่เทียบเท0า ผูซ( ึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให(ปฏิบัติหน(าที่ดังกล0าว แทน ก็ได(
คุณสมบัติและบทบาทหน(าที่ความรับผิดชอบของ MCIO ให(เป$นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
พิจารณากำหนดสัดส:วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและภารกิจที่ได*รับมอบหมายในฐานะ MCIO รวมถึงการเสริมสร(าง อ.ก.พ.กระทรวง
แรงจูงใจและโอกาสความก( าวหน(า เพื่อเพิ ่มพูนประสิทธิ ภาพในการปฏิบัต ิ หน( าที่ ทั้งนี้ ให(คำนึงถึ งหลั กคุณธรรม ผลของงาน
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู(รับมอบหมาย ประกอบด(วย
แต0งตั้งหัวหน*าส:วนราชการที่มีฐานะเปAนกรม หรือเทียบเท:า ปฏิบัติหน*าที่ DCIO โดยตำแหน:ง
ส:วนราชการและ
ในกรณีเห็นสมควร หัวหน(าส0วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท0า อาจตั้งรองหัวหน(าส0วนราชการ ผู(บริหารส0วนราชการ
หน:วยงานของรัฐ
ผู(ดำรงตำแหน0งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู(อำนวยการศูนยRเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู(ดำรงตำแหน0งประเภทอำนวยการ) หรือ
ตำแหน0งอื่นที่เทียบเท0า ผู(ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กำหนด ให(ปฏิบัตหิ น(าที่ดังกล0าว แทน ก็ได(
คุณสมบัติและบทบาทหน(าที่ความรับผิดชอบของ DCIO ให(เป$นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

ประเด็น
การดำเนินการ
คณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยี -นำเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อพิจารณาจัดตั้ง GCIO Committee ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ภายใต*คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(GCIO Committee)
-บริหารจัดการการประชุม และดำเนินการตามมติทปี่ ระชุมต0อไป

การดำเนินการและผู*รับผิดชอบการดำเนินการให*เปAนไปตามแนวทางการบริหารจัดการผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)

๒๖

การดำเนินการ
ผู*รับผิดชอบ
พิจารณากำหนดสัดส:วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและภารกิจที่ได*รับมอบหมายในฐานะ DCIO รวมถึงการเสริมสร(าง อ.ก.พ.กรม
แรงจูงใจและโอกาสความก(าวหน(า เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน(าที่ ทั้งนี้ ให(คำนึงถึงหลักคุณธรรม ผลของงาน
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู(รับมอบหมาย ประกอบด(วย
การแต:งตั้งผู*บริหารเทคโนโลยี
ให(ทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีองคRประกอบและบทบาทหน(าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ. กำหนด
ส:วนราชการและ
สารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด
หน:วยงานของรัฐระดับ
(PCIO)
จังหวัด
หมายเหตุ กรณีการแต0งตั้ง MCIO และ DCIO หากหัวหน(าส0วนราชการหรือหน0วยงานของรัฐใด จะมอบหมายบทบาทหน(าที่ความรับผิดชอบในฐานะ GCIO ให(บุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู(มีคุณสมบัติตามที่
กำหนดปฏิบัติหน(าที่แทน หากส0วนราชการหรือหน0วยงานนั้น ยังไม0มีบุคคลผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให(มอบหมายผู(ที่มีคุณสมบัติใกล(เคียงที่สุด ปฏิบัติหน(าที่ ไปก0อนได( แล(วให(เร0งพัฒนาและ
จัดเตรียมบุคคลให(มีคุณสมบัติเหมาะสม ต0อไป
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
- พั ฒนา MCIO และ DCIO อย0 างต0 อเนื ่ อง ผ0 านหลั กสู ตรผู * บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู งภาครั ฐ เรี ยกโดยย: อว: า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การเสริมสร*างแรงจูงใจ
“หลั กสู ตร GCIO” โดยให* นำทั กษะด* านดิ จ ิ ท ั ลของผู * บริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บสู ง ภาครั ฐ ที ่ ก.พ. กำหนด (องค<การมหาชน)
(หนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๑๓/ว ๑๘ ลงวั นที ่ ๒๖ กั นยายน ๒๕๖๒) มาใช* เปA นกรอบการออกแบบหลั กสู ตร และ หมายเหตุ ในระหว0างที่
ให(มีการพัฒนาความร0วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับหน0วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต0างประเทศ ด(วย กรอบหลักสูตร GCIO และ
ในการนี้ กรณีเห็นสมควรอาจจัดให(มีหลักสูตรเตรียมผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำกระทรวง (Pre-course) ด(วย ผู(ช0วย GCIO
- พัฒนาผู(ชว0 ยผูบ( ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ผ0านหลักสูตรผู*ช:วยผูบ* ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ยังไม0ได(รบั การรับรอง
โดยให*นำทักษะด*านดิจิทลั ของผูช* :วยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ที่ ก.พ. กำหนด มาใช*เปAนกรอบการออกแบบ
จากกระทรวงดิจิทัลฯ ให(
หลักสูตร
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดการ
ฝXกอบรมหลักสูตร GCIO
ไปพลางก0อน
รับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู(ช0วย GCIO รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให(คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาให(เหมาะสมกับบริบทและกลุ0มเปbาหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ในการนี้ อาจจัดให(มีคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒชิ 0วยพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรด(วย ก็ได(

ประเด็น

ทีมสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
* การจัดทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
GCIO ให(ส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ
พิจารณาเหตุผลความจำเป$นตามเปbาหมาย
สถานะความพร( อมและพั ฒนาการ
ด( านดิ จ ิ ท ั ลของหน0 วยงาน รู ปแบบ
การดำเนินงาน รวมถึงความต(องการ
กำลังคนผู(ปฏิบัติงาน ในการปรับเปลี่ยน
เป$นรัฐบาลดิจิทัล ในแต0ละช0วงเวลา
ประกอบด(วย

ประเด็น

๒๗

การดำเนินการ
สร(างชุมชนเครือข0าย (GCIO Community) สำหรับการพัฒนาความร0วมมือ การแลกเปลี่ยนองคRความรู(และการทำงานร0วมกัน
ระหว0าง GCIO ด(วยกันเอง การสร(างเครือข0ายการทำงานกับภาคส0วนต0าง ๆ รวมทั้งแก(ไขปeญหาที่เกิดขึ้นในการขับ เคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ อาจจัดให(มีการประชุม GCIO เป$นรายไตรมาส หรือตามที่เห็นสมควรด(วย ก็ได(
๑. ที่ปรึกษาผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ให(คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง
ให(ส0วนราชการ เพื่อทำหน(าที่เป$น “ที่ปรึกษา GCIO” ดังนี้
ก. ที่ปรึกษา MCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม:เกิน ๒ อัตรา
ข. ที่ปรึกษา DCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม:เกิน ๑ อัตรา
ในการจ(างพนักงานราชการศักยภาพสูง มาปฏิบัติงาน ในแต0ละช0วงเวลา ให( ส0วนราชการและหน0วยงานที่เกี่ยวข(อง พิจารณา
เหตุผลความจำเป$น ปริมาณงาน ความคุ(มค0าเชิงภารกิจของรัฐ และวิถีการทำงานของผู(ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข(อง ด(วย
โดยภารกิจที่จะจ(างพนักงานราชการดังกล0าว จะต(องไม0ซ้ำซ(อนกับภารกิจหลักของส0วนราชการตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ได(มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังไว(แล(ว ทั้งนี้ หลักเกณฑRและวิธีการจ(างพนักงานราชการศักยภาพสูงให(
เป$นไปตามประกาศ คพร. ในเรื่องนั้น ๆ
ให( กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม รับผิดชอบการจัดทำแนวทางการใช*ประโยชน<จากที่ป รึ กษาเพื ่ อให(
ส0วนราชการและหน0วยงานที่เกี่ยวข(องได(ใช(เป$นแนวทางในการดำเนินงาน จัดให(มีการสื่อสารและสร(างความเข(าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย เปbาหมาย และแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป$นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนารูปแบบการจ(างงานที่ยืดหยุน0
หลากหลาย สอดคล(องกับวิถีการทำงานของกลุ0มบุคคล รวมทั้งวางระบบการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา GCIO
ให(เป$นไปบนหลักธรรมาภิบาล
อาจจัดให(มีการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO เพื่อเป$นฐานข(อมูลอ(างอิง สำหรับส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ
ในการสรรหาและคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสม มาทำหน(าที่ ที่ปรึกษา GCIO โดยอาจกำหนดให(มีข(อมูล
ตารางความรับผิดชอบของที่ปรึกษาที่ระบุช0วงเวลาที่สามารถทำงานได(และข(อมูลประวัติการทำงานในโครงการต0าง ๆ ไว(ด(วย
เพื่อประโยชนRในการปรับปรุงบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO ให(เป$นปeจจุบัน ให*ส:วนราชการหรือหน:วยงานของรัฐ ที่มี
การจ*างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูงทำหน*าที่เปAน “ที่ปรึกษา GCIO” รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาให*

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

-ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ
-คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.)

ผู*รับผิดชอบ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็น

๒๘

การดำเนินการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบป]ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ หากระยะเวลาการจ(างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง
น(อยกว0า ๑ ปi ให(รายงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ(าง
แนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพที่ปรึกษา GCIO และรูปแบบการรายงานให(เป$นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด
ให( กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมรั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การในการเป$ น หน0 ว ยงานบู รณาการความต*องการ
การขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูงเพื่อทำหน*าที่ “ที่ปรึกษา” ในทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ GCIO ภาพรวมจากส: วนราชการและจั งหวั ดต: าง ๆ โดยจั ด ทำเป$ น แผนการดำเนิ น งานพร( อ มคำขอรั บ การจั ด สรร
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยคำขอรับจัดสรรอัตรากำลังดังกล0าวจะต(องประกอบด(วยรายละเอียดของ
ภารกิจ จำนวนกรอบระยะเวลาการจ(างในแต0ละตำแหน0ง รวมทั้งคุณสมบัติของตัวบุคคลที่ต(องการจ(าง เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
อัตราค0าตอบแทน แหล0งการสรรหาบุคคลผู(รับจ(าง เป$นต(น และให(เสนอต0อ คพร. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
๒. ผู*ช:วยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
คุณสมบัติและบทบาทผู(ช0วย GCIO ให(เป$นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
๓. ผู*ปฏิบัติงานสนับสนุนผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ระยะเริ่มต(น หากส:วนราชการใดจะกำหนดให*มีพนักงานราชการศักยภาพสูงทำหน*าที่ “ผู*ปฏิบัติงานสนับสนุน” ให*
นำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีอยู:เดิมของส:วนราชการตามที่ คพร. อนุมัติ รอบที่ ๔ มาใช*ก:อน หากมีความจำเป$น
ต(องจัดให(มีพนักงานราชการเพิ่มเติม ให(จัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเสนอ คพร. ต0อไป โดยให(พิจารณาเหตุผล
ความจำเป$น ปริมาณงาน ความคุ(มค0าเชิงภารกิจของรัฐ รวมทั้งวิถีการทำงานของผู(ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข(อง ในการจ(าง
พนักงานราชการพิเศษ มาปฏิบัติงานในฐานะทีมสนับสนุน GCIO ในแต0ละช0วงเวลา ด(วย ทั้งนี้ หลักเกณฑRและวิธีการจ(างพนักงาน
ราชการศักยภาพสูงให(เป$นไปตามประกาศ คพร. ในเรื่องนั้น ๆ
ทั้งนี้ คุณสมบัติและบทบาทผู(ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ให(เป$นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
ให( กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมรั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การในการเป$ น หน0 ว ยงานบู รณาการความต*องการ
การขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูงเพื่อทำหน*าที่ “ผู*ปฏิบัติงานสนับสนุน” ในทีมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ GCIO ภาพรวมจากส:วนราชการและจังหวัดต:าง ๆ โดยจัดทำเป$นแผนการดำเนินงานพร(อมคำขอรับการ

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

-ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.)
-ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ
-ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ

ผู*รับผิดชอบ
-ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ

๒๙

การดำเนินการ
ผู*รับผิดชอบ
จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยคำขอรับจัดสรรอัตรากำลังดังกล0าวจะต(องประกอบด(วยรายละเอียด -คณะกรรมการบริหาร
ของภารกิจ จำนวนกรอบระยะเวลาการจ(างในแต0ละตำแหน0ง รวมทั้งคุณสมบัติของตัวบุคคลที่ต(องการจ(าง เงื่อนไขการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ (คพร.)
อัตราค0าตอบแทน แหล0งการสรรหาบุคคลผู(รับจ(าง เป$นต(น และให(เสนอต0อ คพร. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง -ส:วนราชการและ
หน:วยงานของรัฐ
ผู*ปฏิบัติงานด*านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให( กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร0วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบ -กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
ภาครัฐที่มีความเพียงพอทั้งใน
การบริหารและพัฒนากำลังคนผู*ปฏิบัติงานด*านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ โดยพิจารณาให(ครอบคลุมการดึงดูดผู(มีศักยภาพ เศรษฐกิจและสังคม
เชิงปริมาณและคุณภาพใน
และรักษาคนดีคนเก0งไว(ในระบบ การสร(างช0องทางการนำบุคลากรเข(าสู0ระบบราชการที่หลากหลาย การพัฒนาสิ่งจูงใจที่ดี -สำนักงาน ก.พ.
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปAน
การเคลื่อนย(ายกำลังคน และการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ (Up-skill และ Re-skill) ด(วย
รัฐบาลดิจิทัล
รูปแบบและวิธีการทำงานแนวใหม:
ส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ อาจนำรูปแบบและวิธีการทำงานแนวใหม0ที่นำภาคเอกชน และหรือ ผู(เชี่ยวชาญจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
ภายนอกภาครัฐ และภาคส0วนต0าง ๆ ที่มีส0วนงานเกี่ยวเนื่องกับภาคราชการ มาร0วมดำเนินงานแบบพันธมิตร และส0งเสริมให(มี เศรษฐกิจและสังคม
การแลกเปลี่ยนหรือใช(ทรัพยากรรวมทั้ง Service platform ร0วมกัน ให(มากขึ้น ด(วย ในการนี้ ให(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป$นผู(ให(คำปรึกษาแนะนำส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานดังกล0าว
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร<เพื่อ
ส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ อาจขอให(สำนักงาน ก.พ. นำ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตรRเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิง -สำนักงาน ก.พ.
การปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
บูรณาการ” หรือจัดให(มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในภาครัฐเองและระหว0างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มา -ส:วนราชการและ
สนับสนุนการดำเนินงานของ GCIO ด(วย
หน:วยงานของรัฐ

ประเด็น

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด<วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๑๙๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผูRบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

๔. ผลการหารือร,วมระหว,างหน,วยงาน
ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ผูBบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

๑

ผลการหารือร)วมระหว)างหน)วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)
๑. ความเห็น ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากหน)วยงานต)อแนวทางการบริหารจัดการ GCIO
จากมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ โดยให*สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ข*อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย5
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5การมหาชน) ข*อสังเกต
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ฝ:ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปพิจารณาร<วมกันให*ได*ข*อยุติ ใ น
ประเด็นต<าง ๆ นั้น
สำนักงาน ก.พ. ได*ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล<าว โดยจัดการประชุมหารือร<วมระหว<าง
หน< ว ยงาน เมื่ อวั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๒ และวั น ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ และเชิ ญ หน< ว ยงานที่ ให* ความเห็น
ในประเด็นที่ต*องมีการหารือเพื่อให*ได*ข*อยุติร<วมกัน และหน<วยงานหลักที่เกี่ยวข*องกับการดำเนินการเข*าร<วม ในการนี้
จึงได*รวบรวมประเด็นการดำเนิ นการ และข*อยุติที่ เกี่ ยวข* องกั บข* อความเห็ น ข*อเสนอแนะ และข*อสั งเกตต< า ง ๆ
ของหน<วยงาน ดังนี้
ความเห็น ข*อเสนอแนะและข*อสังเกตของหน<วยงานต<อแนวทางการบริหารจัดการผู*บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รวมจำนวน ๒๓ หน<วยงาน ซึ่งแบ<งเปCนหน<วยงานที่เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
จำนวน ๑๔ หน<วยงาน ๑ และเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ พร*อมทั้งมีความเห็น ข*อเสนอแนะและข*อสังเกต
เพิ่มเติม จำนวน ๙ หน<วยงาน
ทั้งนี้ ได*รวบรวมประเด็นความเห็น ประเด็นตอบความเห็นและการดำเนินการระยะต<อไป ดังนี้

๑

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท<องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย5 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

ข

๒
หน)วยงาน
๑. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย5

๒. กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร5 วิจัย
และนวัตกรรม
๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๔. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล*อม

ประเด็น
กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ที่กำหนดให*
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำ
แนวทางการใช*ประโยชน5จากทีป่ รึกษาและทีมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ GCIO เพื่อให*ส<วนราชการใช*เปCน
แนวทางในการทำงานได*ชัดเจนยิ่งขึ้น หากมี
การกำหนดแนวทางที่ครอบคลุมถึงคุณสมบัติทปี่ รึกษา
ในหมวดความรู*ความชำนาญที่เหมาะสม กรอบอัตรา
ค<าจ*าง และระยะเวลาการปฏิบัตงิ านทีส่ อดคล*องในแต<ละ
ด*านความชำนาญเพิม่ เติมก็จะเปCนประโยชน5อย<างยิ่ง
ควรพิจารณาเพิ่มเติมข*อความในตอนท*ายของบททั่วไป
ซึ่งกล<าวถึงบทบาทหน*าที่ของ GCIO ให*ครอบคลุมถึง
การสร*างวัฒนธรรมองค5กรและการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรให*สอดคล*องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานของรัฐด*วย
การบริหารจัดการ GCIO ควรมีฐานข*อมูล GCIO ซึ่ง
กระทรวงดิจิทัลฯ ได*พัฒนาระบบลงทะเบียน GCIO
เรียบร*อยแล*ว และอยู<ระหว<างการเชื่อมโยงระบบดังกล<าว
กับสำนักงาน ก.พ.

การดำเนินการที่สอดคลองกับประเด็น
ของหน)วยงาน
กระทรวงดิจิทัลฯ รับความเห็นเพื่อนำไป
ประกอบการจัดทำแนวทางการใช*ประโยชน5
จากที่ปรึกษา GCIO ต<อไป

ได*มีการระบุไว*ใน ส<วนที่ ๑ บททั่วไป
“การพัฒนาวัฒนธรรมองค5กรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ต<อเนื่องและยัง่ ยืน บนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล ความมัน่ คงปลอดภัย
และความเปCนส<วนบุคคล”
กระทรวงดิจิทัลฯ รับผิดชอบฐานข*อมูล GCIO
และให*มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข*อมูลกับ
หน<วยงานที่เกี่ยวข*อง เช<น สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5การ
มหาชน) เปCนต*น เพื่อประโยชน5ในการบริหาร
จัดการการดำเนินการต<อไป
การกำหนดหลักสูตรควรให*มีความเหมาะสมกับแต<ละ
ระบุไว*ใน ส<วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
หน<วยงาน ที่มีภารกิจที่แตกต<างกันได*อย<างครอบคลุม
และเสริมสร*างแรงจูงใจ ข*อ ๗
และทั่วถึง
การจัดดำเนินการหลักสูตรการพัฒนา GCIO
และผู*ชว< ย GCIO ให*มีการปรับปรุงหลักสูตร
และแนวทางการพัฒนาให*เหมาะสมกับบริบท
และกลุ<มเปPาหมายการพัฒนา
ควรพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ บทบาท และหน*าที่
เปCนการกำหนดคุณสมบัติที่เปCนหลักการ
ความรับผิดชอบของ DCIO ที่ระบุว<า “มีประสบการณ5
โดยมีเจตนารมณ5ให*พิจารณาคุณสมบัติของ
การบริหารจัดการโครงการด*านดิจิทัลขนาดใหญ<ที่มีมูลค<า ผู*ที่จะได*รับการมอบหมายให*เปCน DCIO
ไม<ต่ำกว<า ๕๐ ล*านบาท และเปCนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ ในกรณีที่เปCนผู*ดำรงตำแหน<งประเภท
หลายภารกิจ/บริการทัง้ ภายในและระหว<างหน<วยงาน
อำนวยการ ผู*ซึ่งหัวหน*าส<วนราชการ
ในช<วง ๕ ปTที่ผา< นมา” เนื่องจากจะเปCนข*อจำกัดให*
ส<วนราชการที่มีฐานะเปCนกรม หรือหัวหน*า
ไม<สามารถมอบหมายผู*ดำรงตำแหน<งประเภทอำนวยการ หน<วยงานของรัฐเทียบเท<ามอบหมายซึ่งควรมี
ที่กำหนดเปCน DCIO ได* โดยงานด*านดิจิทัลในหลาย
ประสบการณ5ในการบริหารจัดการโครงการ
หน<วยงานเปCนงานสนับสนุนภารกิจหลัก จึงอาจไม<ได*รบั
ด*านดิจทิ ัลขนาดใหญ<ที่เทียบเคียงจาก
ข

๓
หน)วยงาน

๕. สำนักงบประมาณ

๖. สำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห<งชาติ

ประเด็น

การดำเนินการที่สอดคลองกับประเด็น
ของหน)วยงาน
งบประมาณหรือไม<มีโครงการด*านดิจิทลั ที่มีมูลค<ามากถึง งบประมาณของหน<วยงานที่มพี ฒ
ั นาการ
๕๐ ล*านบาท
ด*านดิจทิ ัลสูง อย<างไรก็ตาม คุณสมบัติของ
DCIO กำหนดว<า มีคุณสมบัติอย<างใดอย<างหนึ่ง
ใน ๓ ข*อ คือ ๑) หัวหน*าส<วนราชการระดับกรม
หรือ ๒) ผู*บริหารส<วนราชการ ผูซ* ึ่งหัวหน*า
ส<วนราชการระดับกรมมอบหมาย หรือ ๓)
ผู*ดำรงตำแหน<งประเภทอำนวยการ ผู*ซึ่ง
หัวหน*าส<วนราชการส<วนราชการที่มีฐานะเปCน
กรมมอบหมาย ดังนั้น ส<วนราชการสามารถ
พิจารณาคุณสมบัติข*อใดข*อหนึ่งตามที่สมคาร
และเหมาะสม กล<าวคือ ตามข*อ ๑) หรือ ๒) ก็ได*
สำหรับการสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำแนวทางและ
เพิ่มเติมให*กับส<วนราชการที่เกี่ยวข*องนั้น จะทำให*เปCน
หลักเกณฑ5การเสนอขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง
ภาระงบประมาณด*านบุคลากรภาครัฐ ดังนั้น จึงเห็นควร พนักงานราชการศักยภาพสูง และชี้แจงให*
ให*สำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ5
ส<วนราชการจัดทำแผนการปฏิบตั ิงานและ
การเสนอขออนุมัติกรอบอัตรากำลังให*ได*ข*อยุติอย<างชัดเจน แผนการใช*จา< ยงบประมาณที่สอดคล*องกัน
และจะต*องสอดคล*องตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคน ต<อไป
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และเมื่อ คพร. พิจารณา
อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการดังกล<าวแล*ว
ให*ส<วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช*จ<ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ<ายประจำปTตามความจำเปCนและเหมาะสมใน
แต<ละปTตามขั้นตอนต<อไป
ควรให*สำนักงาน ก.พ. เร<งจัดทำคู<มือประชาสัมพันธ5ให*
สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู<มือการดำเนินการ
หน<วยงานภาครัฐทราบแนวทางการกำหนดคุณสมบัติ
เพื่อให*ส<วนราชการยึดถือปฏิบัตอิ ย<างถูกต*อง
บทบาท และหน*าที่ความรับผิดชอบของ MCIO DCIO
และ PCIO เพื่อให*หน<วยงานได*เตรียมความพร*อมใน
การมอบหมายบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำไปสู<
การจัดตั้งคณะกรรมการ GCIO และกำหนดรูปแบบ
การจัดโครงสร*างการบริหารงานด*านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ภายในส<วนราชการ ความสัมพันธ5 และการประสานงาน
ขององค5กรระดับต<าง ๆ กำกับไว*ด*วย เพื่อให*หน<วยงาน
ภาครัฐได*ยึดถือปฏิบัติอย<างถูกต*อง

ข

๔
หน)วยงาน
๗. สำนักงาน ก.พ.ร.

๘. คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ

ประเด็น

การดำเนินการที่สอดคลองกับประเด็น
ของหน)วยงาน
เห็นด*วยในการกำหนดให* CIO เปCนบทบาทของหัวหน*า เห็นชอบร<วมกันในการกำหนด GCIO ออกเปCน
หน<วยงานโดยตรง
๔ ระดับ โดยแต<ละระดับมีการประสานและ
การแต<งตัง้ GCIO ทั้ง ๔ ระดับ เปCนการเพิ่มภาระงานประจำ ทำงานร<วมกันอย<างเปCนเครือข<าย
ทั้งนี้ ในประเด็นความเห็นดังกล<าว จะใช*เปCน
(routine) ให*แก<ทุกหน<วยงาน และทำให*ความรับผิดชอบ
แนวทางการดำเนินการของส<วนราชการและ
(accountability) ต<อความสำเร็จหรือล*มเหลวของ
หน<วยงานของรัฐในทางปฏิบัติตอ< ไป
การขับเคลื่อนนโยบาย Open and Connected
Government ไม<มีความชัดเจน ทั้งยังอาจสิน้ เปลือง
งบประมาณ
เพื่อให*บรรลุเปPาหมายในการปรับรูปแบบการดำเนินการ
ของหน<วยงานเข*าสู<ความเปCนดิจิทัล (Digitalization)
หน<วยงานควรเริ่มต*นจากการปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการทำงานก<อน (Business Process
Reengineering) และมีการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข*อง
เพื่อปรับปรงให*รองรับการดำเนินการแบบดิจิทัล
เปPาหมายระยะสั้นภายในปT พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรกำหนดให*ชัดเจน
ว<าส<วนราชการทัง้ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ต*อง
ติดต<อประสานงานระหว<างกัน และให*บริการประชาชนใน
ภารกิจที่รับผิดชอบทุกบริการโดยผ<านระบบดิจิทลั ให*ได*
การพัฒนาระบบดิจิทัลมาใช*ในการปฏิบัติงานนัน้ ไม<ควรมี
ลักษณะเปCน Rule based เพราะจะเปCนการจำกัดการพัฒนา
และควรใช* Open Application Programming Interface
เพื่อให*หน<วยงานอื่นหรือภาคเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชันมาใช*
ร<วมกันได*ด*วย อันจะทำให*นโยบาย Open and Connected
Government ประสบความสำเร็จได*เร็วยิ่งขึน้
การขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลฯ รับผิดชอบดำเนินการ
ศักยภาพสูงเพื่อทำหน*าที่ “ที่ปรึกษา” และ
ในการเปCนหน<วยงานบูรณาการความต*องการ
“ผู*ปฏิบัติงานสนับสนุน” ในทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน การขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
ของ GCIO ในระยะเริ่มแรก เพื่อให*สอดคล*องกับข*อเสนอ พนักงานราชการศักยภาพสูงเพือ่ ทำหน*าที่
ของสำนักงาน ก.พ. นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ควรเปCนเจ*าภาพหลัก “ที่ปรึกษา” และ “ผูป* ฏิบัติงานสนับสนุน”
ในการบูรณาการความต*องการภาพรวมจากส<วนราชการและ ในทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO
จังหวัดต<าง ๆ โดยจัดทำเปCนแผนการดำเนินงานพร*อม
ภาพรวมจากส<วนราชการและจังหวัดต<าง ๆ
คำขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงเพิ่มเติม ซึ่งการบริหารจัดการกรอบ
อัตรากำลังควรจัดสรรไว*เปCนส<วนกลางที่ ดศ. เท<านัน้
โดยคำขอรับจัดสรรอัตรากำลังดังกล<าวจะต*อง
ข
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ประกอบด*วยรายละเอียดของภารกิจ จำนวนกรอบ
ระยะเวลาการจ*างในแต<ละตำแหน<ง รวมทั้งคุณสมบัติ
ของตัวบุคคลที่ต*องการจ*าง เงื่อนไขการปฏิบัติงาน อัตรา
ค<าตอบแทน แหล<งการสรรหาบุคคลผู*รับจ*าง เปCนต*น
และให*เสนอต<อ คพร. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กรอบอัตรากำลังดังกล<าว
GCIO ควรมีบทบาทหน*าที่เพิ่มเติมในการขับเคลื่อน
การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลทั้งในระดับหน<วยงาน ระดับพื้นที่
และในระดับภาพรวมของประเทศ ตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณ5แห<งพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให*บริการภาครัฐ ผ<านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายที่เกี่ยวข*อง ยุทธศาสตร5ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว<าด*วยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนต<าง ๆ
ที่เกี่ยวข*อง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและมติ
ของคณะรัฐมนตรี
GCIO ควรมีขอบเขตหน*าที่ความรับผิดชอบเพิม่ เติมใน
การผลักดันให*มีการจัดทำแนวปฏิบัติทสี่ อดคล*องกับ
กรอบธรรมาภิบาลข*อมูลภาครัฐ และกำกับดูแลให*หน<วยงาน
ปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติดังกล<าวอย<างจริงจัง

ข

ส<วนที่ ๑ บททั่วไป ได*ระบุว<า GCIO เปCน
ผู*สนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เปCนรัฐบาลดิจิทลั (Transformation in Chief)
ตามยุทธศาสตร5ชาติ แผนแม<บทภายใต*
ยุทธศาสตร5ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึง
นโยบายและแผนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ และคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล ซึ่งครอบคลุมทิศทาง
นโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ส<วนที่ ๑ บททัว่ ไป ได*ระบุวา< GCIO เปCน
ผู*สนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เปCนรัฐบาลดิจิทลั (Transformation in Chief)
ตามยุทธศาสตร5ชาติ แผนแม<บทภายใต*
ยุทธศาสตร5ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึง
นโยบายและแผนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ และคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั ดังกล<าวจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให*บริการภาครัฐ
ผ<านระบบดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น
การดำเนินการใดที่ระบุในพระราชบัญญัตฯิ
และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควร
ให* GCIO ดำเนินการก็เปCนบทบาท หน*าที่
ความรับผิดชอบของ GCIO เพิ่มเติมได*ด*วย
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MCIO และ DCIO ควรปฏิบัติหน*าที่อย<างต<อเนื่อง และได*รับ ระบุไว*ใน ส<วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
มอบหมายภารกิจด*านการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั เปCนหลัก และเสริมสร*างแรงจูงใจ ข*อ ๖ เพื่อเพิ่มพูน
โดยได*รับการสนับสนุนอย<างเหมาะสมทัง้ ด*านอำนาจการ ประสิทธิภาพและเสริมสร*างแรงจูงใจใน
ตัดสินใจ งบประมาณ บุคลากร รวมทั้งโครงสร*างพื้นฐาน การทำงานให*กับ GCIO ให* อ.ก.พ.กระทรวง
ด*านดิจทิ ัลที่จำเปCน
หรือ อ.ก.พ. กรม แล*วแต<กรณี พิจารณา
กำหนดสัดส<วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำ
และภารกิจที่ได*รบั มอบหมายในฐานะ GCIO
รวมถึงการเสริมสร*างแรงจูงใจและโอกาส
ความก*าวหน*า เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน*าที่ของ MCIO และ DCIO ทั้งนี้
ให*คำนึงถึงหลักคุณธรรม ผลของงาน
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู*รับ
มอบหมาย ประกอบด*วย
ยินดีดำเนินการฝuกอบรม CIO ตามข*อเสนอ แต<
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค5การ
จำเปCนต*องได*รับการสนับสนุนด*านงบประมาณ
มหาชน) เตรียมการดำเนินการใน
อย<างเพียงพอจากสำนักงบประมาณ และด*านกลไก
ส<วนที่เกี่ยวข*องต<อไป
การดำเนินงานจากสำนักงาน ก.พ. กระทรวงดิจิทัลฯ
และหน<วยงานของรัฐทุกแห<งด*วย
คณะกรรมการ GCIO ที่สำนักงาน ก.พ. เสนอให*จัดตั้งขึ้น * ให*คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตั้ง
ในฐานะคณะอนุกรรมการภายใต*คณะกรรมการพัฒนา GCIO Committee เปCนคณะอนุกรรมการอีก
รัฐบาลดิจทิ ัล มีองค5ประกอบคล*ายคลึงกับองค5ประกอบ ๑ คณะเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการที่
ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๖
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5การมหาชน)
แห<งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให*บริการ
จะดำเนินการจัดตั้ง และเห็นควรให*เจ*าหน*าที่
ภาครัฐผ<านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ อย<างไรก็ตาม
กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะเลขานุการร<วม
สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ GCIO เปCนผู*รับผิดชอบหลักในการขอเสนอจัดตั้ง
ขึ้นเปCนการเฉพาะ เพื่อเปCนเวทีให* MCIO ได*มีโอกาส
คณะอนุกรรมการและบริหารจัดการการประชุม
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว<างกัน และ คณะอนุกรรมการ โดยมีการปรับรายละเอียด
เปCนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแผนรัฐบาลดิจิทัลให*
จากที่เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
เกิดขึ้นอย<างเปCนรูปธรรมภายในหน<วยงานต<าง ๆ ซึ่งจะเปCน
๑. ปรับองค5ประกอบ
ประโยชน5อย<างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทิ ัลของ
จาก รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
ประเทศ โดยมีองค5ประกอบรวมทั้งหน*าที่และอำนาจที่ ภารกิจด*านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปCน
ไม<ซ้ำซ*อนกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข*องกับรัฐบาลดิจิทัล ประธาน และ รัฐมนตรีว<าการกระทรวงดิจิทัล
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปCนรองประธาน
การให*บริการภาครัฐผ<านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ข
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เปCน รัฐมนตรีว<าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปCนประธาน
โดยไม<มีตำแหน<งรองประธาน
๒. ปรับอำนาจหน*าที่ ข*อ ๒
จาก ให*ความเห็นชอบสถาปwตยกรรม
องค5กรภาครัฐ (GEA) รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการใช*ประโยชน5ร<วมกัน
เปCน ให*ข*อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ
สถาปwตยกรรมองค5กรภาครัฐ (GEA) รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช*ประโยชน5
ร<วมกัน

๒. มติการประชุม
จากการประชุมหารือร<วมระหว<างหน<วยงานข*างต*น มีประเด็นที่ปรับปรุงรายละเอียดจากประเด็นเสนอ
คณะรัฐมนตรีและการดำเนินการที่เกี่ยวข*อง ดังนี้
๒.๑ ปรับองคEประกอบและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)
ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี
องคEประกอบ
๑. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด*านการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เปCนประธาน
๒. รัฐมนตรีว<าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนรองประธาน
๓. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปCน
กรรมการ
๔. กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ5เปCนที่ประจักษ5
ในวงการ เปCนกรรมการ
๕. ผู*แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เปCนกรรมการ
๖. ผู*แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนกรรมการ
๗. ผู*แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เปCนกรรมการ

ประเด็นปรับปรุง
หลังการประชุมหารือร)วมระหว)างหน)วยงาน
องคEประกอบ
๑. รัฐมนตรีว<าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนประธาน
๒. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปCน
กรรมการ
๓. กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ5เปCนที่ประจักษ5
ในวงการ เปCนกรรมการ
๔. ผู*แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เปCนกรรมการ
๕. ผู*แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนกรรมการ
๖. ผู*แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เปCนกรรมการ
ข
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ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี
๘. ผู*แทนผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับ
กระทรวงและระดับกรมที่ได*รับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ5และวิธีการที่กำหนด เปCนกรรมการ
๙. ผู*แทนคณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
จังหวัด เปCนกรรมการ
๑๐. เจ*าหน*าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนกรรมการและเลขานุการร<วม
๑๑. เจ*าหน*าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค5การมหาชน) เปCนกรรมการและเลขานุการร<วม
หนาที่ความรับผิดชอบ
(๒) ให*ความเห็นชอบสถาปwตยกรรมองค5กรภาครัฐ
(Government Enterprise Architecture: GEA) รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช*ประโยชน5รว< มกัน

ประเด็นปรับปรุง
หลังการประชุมหารือร)วมระหว)างหน)วยงาน
๗. ผู*แทนผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับ
กระทรวงและระดับกรมที่ได*รับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ5และวิธีการที่กำหนด เปCนกรรมการ
๘. ผู*แทนคณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
จังหวัด เปCนกรรมการ
๙. เจ*าหน*าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปCนกรรมการและเลขานุการร<วม
๑๐. เจ*าหน*าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค5การมหาชน) เปCนกรรมการและเลขานุการร<วม
หนาที่ความรับผิดชอบ
(๒) ให*ข*อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสถาปwตยกรรมองค5กร
ภาครัฐ (Government Enterprise Architecture: GEA
รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช*ประโยชน5ร<วมกัน

๒.๒ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ขอ ๔
ตามมติคณะรัฐมนตรี ข*อ ๔ ที่ระบุว<า เห็นชอบให)ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สำหรับผู)บริหารระดับสูง จากเดิม “ให)กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) เป5นผู)รับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับผู)บริหารระดับสูง”
เป5น “ให)สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค กรมหาชน) เป5นผู)รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู)บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร)อมทั้งมอบหมายให)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ
รับรองกรอบหลักสูตรผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู)ช8วยผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให)คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให)เหมาะสมกับ
บริบทและกลุ8มเป9าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร)างชุมชนเครือข8ายผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ให)นำทักษะด)านดิจิทัลของผู)บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู)ช8วยผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่ ก.พ. กำหนดมาใช)เป5นกรอบใน
การออกแบบหลักสูตรข)างต)นด)วย อนึ่ง ในระหว8างที่กรอบหลักสูตรผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและ
ผู)ช8วยผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐยังไม8ได)รับการรับรองให)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดการฝJกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู)บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก8อน ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ นั้น
ที่ ป ระชุ ม โดยสำนั กงานพั ฒ นารัฐ บาลดิ จ ิ ทั ล (องค5 การมหาชน) มี ความเห็ น ว< า ถ* อยคำที ่ ร ะบุ ว< า
“เห็ น ชอบให) ทบทวนมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อวั น ที ่ ๕ กุ มภาพัน ธ ๒๕๕๖ เรื ่ อง โครงการอบรมหลั กสู ต รรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส สำหรับผู)บริหารระดับสูง จากเดิม ให)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิมกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร) โดยสำนั กงานพั ฒ นารั ฐบาลดิ จิ ทั ล (องค การมหาชน) เป5 น ผู )รั บ ผิดชอบ
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ดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับผู)บริหารระดับสูง เป5น ให)สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคกรมหาชน) เป5นผู)รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู)บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ”
อาจทำให*ส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐเข*าใจคลาดเคลื่อนว<า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5กรมหาชน) ไม<ได*
ดำเนิ นการหลั กสู ตรรั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส5 สำหรั บผู * บริ หารระดั บสู งอี กต< อไป ดั งนั ้ น เพื ่ อความเข* าใจที ่ ช ั ดเจนว< า
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในส<วนที่เ กี่ ยวข* องกั บการจั ด อบรมผู* บริหารระดั บสู งไม< ได*
มี ผ ลกระทบต<อหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส5สำหรับผู*บริหารระดับสูงที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื ่ อวันที่
๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๖ จึงขอให*สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
เดิม เห็นชอบให*ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส5สำหรับผู*บริหารระดับสูง ... ไปพลางก<อน” ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
ใหม) เห็นชอบให*ทบทวนมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรม
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส5สำหรับผู*บริหารระดับสูง โดยเปลี่ยนแปลงผู*รับผิดชอบดำเนินการฝuกอบรมหลักสูตร
ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อเปCน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เปCน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5การมหาชน) พร*อมทั้งมอบหมาย
ให*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตรผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐและผู*ช<วยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให*คำแนะนำ
การปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให*เหมาะสมกับบริบทและกลุ<มเปPาหมายการพัฒนา รวมทั้งสร*างชุมชน
เครือข<ายผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ทั้งนี้ ให*นำทักษะด*า นดิจ ิทัลของผู* บริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู *ช<วยผู *บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่ ก.พ. กำหนดมาใช*เปCนกรอบในการออกแบบหลักสูตรข*างต*นด*วย อนึ่ง ในระหว<างที่
กรอบหลักสูตรผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู*ช<วยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดั บสูง
ภาครัฐ ยั งไม<ได* ร ั บ การรั บ รองให* กระทรวงดิ จ ิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสังคมจั ด การฝu กอบรมหลั กสู ต รเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับผู*บริหารระดับสูงภาครัฐไปพลางก<อน ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
๓. การดำเนินการหลังจากการประชุมหารือร)วมระหว)างหน)วยงาน
จากการประชุ มหารื อร< ว มระหว<างหน< ว ยงานที่ให* ความเห็น ข* อสั งเกตและข* อเสนอแนะแนวทาง
การบริหารจัดการ GCIO ซึ่งได*ข*อยุติการดำเนินงานในประเด็นต<าง ๆ ครบถ*วนแล*ว สำนักงาน ก.พ. ได*ดำเนินการ
ตามมติที่ประชุมร<วมระหว<างหน<วยงาน โดยได*เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ข*อ ๔ พร*อมกับแจ*งผลการประชุมหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อให*ส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐ
สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู*บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐได*ในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ*งมติคณะรัฐมนตรีดังกล<าวมาเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติต<อไป ทั้งนี้ ในส<วนของการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข*อ ๔
หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล*ว สำนักงาน ก.พ. จะแจ*งให*ส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐทราบต<อไป
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๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๙๘
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ผูGบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู?บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline)
๑. ความเป?นมา
๑.๑ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู;การเป<นประเทศไทยที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยื น
บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำเป<นอย;างยิ่งที่ภาครัฐซึ่งเป<นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต.องปรับตัว
ให.สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ต.องมีการบูรณาการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกรอบความคิด พฤติกรรม
วัฒนธรรมองค5กร วิธีการทำงาน และการให.บริการภาครัฐใหม; เพื่อเป<นฐานต;อยอดการพัฒนาและสร.างคุณค;า
ร;วมกันกับทุกภาคส;วน (Government as a Platform for Business and Citizen) อันจะสร.างความเชื่อมั่น
ให.กับประชาชน ผู.รับบริการและผู.ที่เกี่ยวข.องทั้งภายในและระหว;างประเทศ ด.วยการกำหนดทิศทาง เปMาหมาย
และกลยุทธ5ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป<นรัฐบาลดิจิทัล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให.บริการและการทำงาน
ภาครัฐให.มีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงการจัดองค5กร วิธีการทำงาน และกระบวนการทำงานอย;างพลิกโฉม
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข.อมูล และนวัตกรรมมาใช.อย;างเต็มศักยภาพ พร.อมทั้งจะต.องมีการประสานและ
บูรณาการเชื่อมต;อการพัฒนาภาครัฐในภาพรวม ส;วนกลาง ส;วนภูมิภาคและส;วนท.องถิ่นอย;างเป<นองคาพยพ
เดียวกัน อันจะก;อให.เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐทั่วทั้งองค5กร (Digital Government Transformation) และ
บรรลุเปMาหมายตามแผนแม;บทภายใต.ยุทธศาสตร5ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ที่ กำหนดให. ภ าครัฐมี ขี ดสมรรถนะสู ง เที ย บเท; ามาตรฐานสากลและมี ความคล; องตั ว อั น มี ร ะดั บ Digital
Government Maturity Model (Gartner) เป<นตัวชี้วัด
๑.๒ ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู.นำการปรับเปลี่ยนหน;วยงาน
สู;การเป<นรัฐบาลดิจิทัล จะต.องเข.ามามีส;วนร;วมในการปรับกลยุทธ5และองคาพยพของหน;วยงานให.มีความทันสมัย
มุ;งสู;การเป<นรัฐบาลดิจิทัล อันจะนำไปสู;การพัฒนาภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต.องการและช;วยแก.ไขปXญหา
ที่แท.จริงของประชาชนผู.ร ับบริ การ (Citizen-driven) การพัฒนาการบริหารจั ดการภาครั ฐให. มี ความสะดวก
รวดเร็ว เชื่อมโยงและเป<นบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การสร.างความเป<นธรรม
ให.กับสังคม และการสร.างคุณค;าร;วมกันระหว;างทุกภาคส;วน รวมทั้งเป<นภาครัฐที่มีการดำเนินงานบนพื้ นฐาน
ของความรับผิดชอบ ความโปร;งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปZดให.ทุกภาคส;วนมีส;วนร;วม
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข.ามาช;วยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให.สอดรับกับบริบท
และสภาพแวดล.อมในปXจจุบัน และจัดระเบียบองค5กรภาครัฐให.มีลักษณะเปZดกว.าง เชื่อมโยงถึงกัน กะทัดรัด
๑.๓ เพื่อให.การแต;งตั้งผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)
ประจำกระทรวง ทบวง กรม การกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร.างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การกำหนดบทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ให.มีความเป<นปXจจุบัน
และรองรับกับการพัฒนาภาครัฐเป<นรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน;วยงานที่ได.รับมอบหมาย
ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให.กำหนดรายละเอีย ดคุ ณสมบั ติ และอำนาจหน. า ที่

-๒ของผู.ที่จะดำรงตำแหน;ง CIO แล.วแจ.งให.แก;ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติต;อไป*1
จึงได.ร;วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาและนำเสนอคณะกรรมการข.าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาปรับปรุงบทบาทหน.าที่
ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ5 คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ใหม;
๒. การดำเนินการที่เกี่ยวข?อง
๒.๑ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ได. พ ิ จ ารณาข. อ เสนอผู . บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ตามความเห็นของ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด.านดิจิทัลของข.าราชการ
และบุ คลากรภาครั ฐ ในการประชุ มรวม ๘ ครั้ง ได.แก; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ5 ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบ
จำแนกตำแหน;งและค;าตอบแทน ในการประชุมรวม ๒ ครั้ง ได.แก; ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ครั ้ ง ที ่ ๑/๒๕๖๒ วั น ที ่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย ก.พ. ได. ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง บทบาท หน. า ที่
ความรับผิดชอบ รูปแบบองค5กรและความสัมพันธ5ระหว;างหน;วยงาน คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไก
สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของผู . บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ (Government Chief
Information Officer) ให.มีความเป<นปXจจุบันและรองรับการพัฒนาภาครัฐให.เป<นรัฐบาลดิจิทัล พร.อมทั้งเห็นควร
กำหนดให. “คณะกรรมการผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” เป<น คณะอนุกรรมการภายใต.
“คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในการนี้ให.นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก.ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต;งตั้งผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)
ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจั ด ทำแผนแม; บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวง และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข.องให.สอดคล.องกัน ด.วย
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มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแต;งตั้งผู.บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม;บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง ที่กำหนดให.ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม มีรองปลัดกระทรวงหนึ่งคนและรองอธิบดีหนึ่งคน ปฏิบัติหน.าที่เป<นผู.บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดั บสู ง หรือ CIO ของหน; วยงาน และให.สำนั กงานคณะกรรมการข. าราชการพลเรื อน (ก.พ.) กำหนด
รายละเอียดคุณสมบัติและอำนาจหน.าที่ของผู.ที่จะดำรงตำแหน;ง CIO แล.วแจ.งให.แก;ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐทราบ
เพื่อยึดถือปฏิบัติต;อไป
ต;อมาสำนักงาน ก.พ. ได.มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๒/ว๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การแต;งตั้งผู.บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม;บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให.ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐ
ทราบและถือปฏิบัติแล.ว

-๓๒.๒ ในการจั ด ทำข. อ เสนอดั ง กล; า ว สำนั ก งาน ก.พ. ได. ส อบถามและรั บ ฟX งความคิ ด เห็ น
จากผู.ที่เกี่ยวข.อง ดังนี้
๒.๒.๑ การรับฟXงความคิดเห็นจากตัวแทนผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน.าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง กรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดรูปแบบทีมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ CIO ระดับกระทรวง/กรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีผู.เข.าร;วมประชุ มประกอบด.วย (๑) รองปลัดกระทรวง/รองหั ว หน. า
ส;วนราชการระดับกรม ที่ได.รับมอบหมายให.ทำหน.าที่ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (๒) ผู.อำนวยการ
กอง/ศูนย5 ที่รับผิดชอบภารกิจด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๓) รองปลัดกระทรวง ที่ได.รับมอบหมาย
ให. ทำหน. าที่ ผู. บริห ารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บ กระทรวง จาก ๖๔ ส; ว นราชการ โดยผู. เข.าร;วมประชุม
ส; ว นใหญ;เห็ นด. วยกั บการปรับ ปรุงบทบาทหน.าที่ ความรับ ผิ ด ชอบและคุณสมบั ติ ของผู. บ ริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ให.สอดคล.องกับบริบทปXจจุบัน
๒.๒.๒ การรั บฟX งความคิ ดเห็ นจากผู . บริ หารระดั บสู งและหั วหน. าส; วนราชการประจำ
กระทรวงมหาดไทย ผู.ว;าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาท หน.าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำจังหวัด (Province Chief Information Officer: PCIO) และ
ผู.ช;วย PCIO ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปpงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ5 ๒๕๖๒ ณ กรมปMองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย โดยจั ง หวั ด จำนวน ๖๔ จั ง หวั ด จาก ๗๗ จั ง หวั ด คิ ด เป< น ร. อ ยละ ๘๓.๑๒ ได. ใ ห. ค วามเห็ น
ผ;าน Google Form ว;า เห็นด.วยกับการมอบหมายบทบาทหน.าที่ CIO จังหวัด และเห็นว;าการกำหนดตำแหน;ง
CIO จังหวัดว;าจะสร.างประโยชน5ต;อการพัฒนาจังหวัดอย;างยั่งยืน
๒.๒.๓ การหารื อ และรั บ ฟX ง ความคิ ด เห็ น จากที ่ ป ระชุ ม ผู . บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศ
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผลการรับฟXงความคิดเห็น พบว;า
ร.อยละ ๙๑.๗ ของผู.ให.ข.อมูล เห็นด.วยกับข.อเสนอการปรับปรุงโครงสร.างผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ ร.อยละ ๙๑.๗ ของผู.ให.ข.อมูล เห็นด.วยกับรูปแบบความสัมพันธ5ของผู.บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ สู งภาครัฐ และร. อยละ ๑๐๐ ของผู.ให. ข. อมูล เห็ น ด. ว ยกั บ ข. อเสนอการกำหนดแนวทาง
การมอบหมายภารกิจและการเสริมสร.างแรงจูงใจ CIO ภาครัฐ และข.อเสนอการสร.างความเข.มแข็งให.กับ
CIO ภาครัฐ
๒.๒.๔ การหารือเพื่อรับฟXงข.อคิดเห็นและข.อแนะนำเพิ่มเติมจากผู.ทรงคุณวุฒิและผู. แทน
หน;วยงานที่เกี่ยวข.อง ได.แก; กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค5การมหาชน) และ สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

-๔๓. แนวทางการบริ หารจั ดการผู? บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสู งภาครัฐ (Government Chief
Information Officer Management Guideline)
๓.๑ วัตถุประสงคF
หน;วยงานของรัฐมี ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief
Information Officer : GCIO) ที่มีวิสัยทัศน5 และสามารถผลักดันให.หน;วยงานมีทิศทางและยุทธศาสตร5องค5กร
ที่มุ;งไปสู;ดิจิทัลไทยแลนด5 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให.บริการและการทำงานภาครัฐ รวมถึงกระบวนการ
และการจั ด องค5 ก รอย; างพลิ ก โฉมโดยการส; งเสริ มการนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ข. อ มู ล และนวั ต กรรมมาใช.
อย;างเต็มศักยภาพ
๓.๒ เปGาหมาย
ระยะสั้น ภายในปp พ.ศ. ๒๕๖๕ ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐส;วนใหญ;มีการพัฒนา
ตามโมเดลวุ ฒ ิ ภ าวะการเป< น รั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล ตามแนวคิ ด Digital Government Maturity Model ที ่ พ ั ฒนา
โดย Gartner ระดับที่ ๒ (Open and Connected Government)
ระยะยาว ภายในปp พ.ศ. ๒๕๘๐ ภาครั ฐ บรรลุ เ ปM า หมายในการพั ฒ นาภาครั ฐ
ให. ม ี ข ี ด สมรรถนะสู ง เที ย บเท; า มาตรฐานสากลและมี ค วามคล; อ งตั ว อั น มี ร ะดั บ Digital Government
Maturity Model (Gartner) เป<นตัวชี้วัด
๓.๓ ขอบเขตการดำเนินงาน
ครอบคลุมส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐในกำกับของคณะรัฐมนตรี
๓.๔ สาระสำคัญ
๓.๔.๑ ปรับปรุงบทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบของ GCIO ให.สอดคล.องกับลักษณะงานและ
ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจาก “การกำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน;วยงาน” เป<นหลัก มาให.ความสำคัญกับ “การสนับสนุนให.เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
กระบวนการดำเนินธุรกิจและการให.บริการภาครัฐ” (Transformer in Chief) โดยบูรณาการการใช.เทคโนโลยีดิจิทัล
(รวมถึงข.อมูล) และนวัตกรรม เข.าเป<นส;วนหนึ่งของกลยุทธ5องค5กรเพื่อการสร.างคุณค;าร;วมกันกับทุกภาคส;วน
๓.๔.๒ กำหนดให. GCIO ประกอบด.วย ๔ ระดับ ได.แก; คณะกรรมการผู.บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)
ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ผู.บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) และคณะกรรมการ
ผู. บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู งระดั บจั งหวั ด (Provincial Chief Information Officer Committee :
PCIO) แต;ละระดับมีบทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบที่ส;งเสริมสนับสนุนกันและกัน และทำงานร;วมกันอย;างเป<น
เครื อข; า ย เพื ่ อนำนโยบายด. า นดิ จ ิ ท ั ล ที ่ กำหนดตามยุ ทธศาสตร5 ช าติ แผนแม; บ ทภายใต. ย ุ ทธศาสตร5 ช าติ
แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ รวมถึ ง นโยบายและแผนที ่ ค ณะรั ฐ มนตรี พ ิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ต ามความเห็ น ของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไปดำเนินการ
ให.เกิดผลในทางปฏิบัติ

-๕๓.๔.๓ ให.มีการตั้ง GCIO ในแต;ละระดับ ตามแนวทางดังนี้
(๑) GCIO Committee ให. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน.าที่เป<น “ผู.สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู;
การปฏิบัติ (Execution) โดยมี รองนายกรัฐ มนตรีที่ กำกับ ดู แลภารกิ จด.านการพัฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทัล เป<น
ประธาน และมีเจ.าหน.าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเจ.าหน.าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค5การมหาชน) เป<นกรรมการและเลขานุการร;วม
(๒) MCIO และ DCIO ให. “หัวหน.าส;วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม”
เป<น MCIO หรือ DCIO โดยตำแหน;ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรอาจตั้งรองหัวหน.าส;วนราชการ ผู.บริหาร
ส;วนราชการ (เช;น ผู.ดำรงตำแหน;งประเภทบริหาร และผู.ดำรงตำแหน;งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
เป<นต.น) หรือผู.ดำรงตำแหน;งอื่นที่เ ทียบเท;า ซึ่งมีความเข.าใจในบทบาทภารกิจ กระบวนงานและบริ การ
ของหน;วยงานและมีความเข.าใจดิจิทัลระดับหนึ่ง ตามที่กำหนด และเป<นผู.ผ;านการฝvกอบรมหลักสูตร GCIO
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติหน.าที่ แทน ก็ได. อนึ่ง ในส;วนราชการระดับกรม หัวหน.าส;วนราชการอาจตั้ง
ผู . อ ำนวยการศู น ย5 เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ผู . ด ำรงตำแหน; งประเภทอำนวยการ ระดั บ ต. น หรื อ ระดั บ สู ง)
ผู . อ ำนวยการสำนั ก กอง ผู . ด ำรงตำแหน; ง ประเภทอำนวยการระดั บ สู ง หรื อ ตำแหน; ง อื ่ น ที ่ เ ที ย บเท; า
ผู.ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป<นผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม ก็ได.
(๓) PCIO ให. ท ุ ก จั ง หวั ด ตั ้ ง คณะกรรมการขึ ้ น คณะหนึ ่ ง ทำหน. า ที ่ เ ป< น
ผู.เอื้ออำนวยการพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร.างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อน
โดยความต.องการที่แท.จริงของประชาชนและผู.รับบริการ มี ผู.ว;าราชการจังหวัด เป<นประธาน ผู.แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เป<นกรรมการ และมีหัวหน.าสำนักงานจังหวัดเป<นเลขานุการ และ
สถิติจังหวัดเป<นผู.ช;วยเลขานุการ
องค5ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบของ GCIO ให.เป<นไป
ตามที่ ก.พ. กำหนด
๓.๔.๔ ให.มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ดังนี้
(๑) ให.มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร.างแรงจูงใจให.กับ GCIO โดยให.
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล.วแต;กรณี พิจารณากำหนดสัดส;วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและ
ภารกิจที่ได.รับมอบหมายในฐานะ GCIO รวมถึงการเสริมสร.างแรงจูงใจ และโอกาสความก.าวหน.า โดยให.คำนึงถึง
หลักคุณธรรม ผลของงาน ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู.รับมอบหมายหน.าที่ความรับผิดชอบ
(๒) ให.มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ประกอบด.วย บุคคล ๓ กลุ;ม
ได.แก; ที่ปรึกษา ผู.ช;วย และผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน โดยในระยะเริ่มแรก ส;วนราชการอาจนำพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง มาทำหน.าที่เป<น “ที่ปรึกษา” และ “ผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน” ส;วนระยะถัดไป ให.กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแนวทางและจัดให.มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช.ประโยชน5จากที่ปรึกษา GCIO
รวมถึงให.ร;วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบการบริหารและพัฒนากำลังคน
ผู.ปฏิบัติงานด.านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ ให.มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งให.คำปรึกษา
แนะนำแก;ส;วนราชการในการพัฒนาและบริหารจัดการทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO เพื่อสนับสนุน

-๖การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป<นรัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ ให.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการให.การสนับสนุน
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติมให.แก;ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐ โดยคำนึงถึงความจำเป<น
ปริมาณงาน และความคุ.มค;าเชิงภารกิขของภาครัฐ และสำนักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรสำหรับการจ.าง
พนักงานราชการดังกล;าวด.วย ทั้งนี้ ผู.ปฏิบัติงานคุณสมบัติและบทบาทของผู.ช;วย GCIO และคุณสมบัติของ
ผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ให.เป<นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
(๓) ให. ม ี ก ารสร. า งความเข. ม แข็ ง ให. GCIO อย; า งต; อ เนื ่ อ ง โดยการทบทวน
การมอบหมายผู.รับผิดชอบดำเนินการฝvกอบรมหลักสูตร CIO ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๖
จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อเป<นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เป< น สำนั กงานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล (องค5 การมหาชน) และให. กระทรวงดิ จ ิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ทำหน.าที่รับรองกรอบหลั กสูต ร รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให.คำแนะนำการปรับปรุงหลั กสู ต รและ
แนวทางการพั ฒ นาให. เ หมาะสมกั บ บริ บ ทและกลุ ; มเปM า หมายการพั ฒ นา พร. อมทั้ งสร. างชุ มชนเครื อข; าย
(GCIO Community) สำหรับการพัฒนาความร;วมมื อ การแลกเปลี่ยนองค5 ความรู .และการทำงานร; ว มกั น
ระหว;าง GCIO ด.วยกันเอง การสร.างเครือข;ายการทำงานกับภาคส;วนต;าง ๆ รวมทั้งแก.ไขปXญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในการนี้ ให.นำทักษะด.านดิจิทัลของ GCIO และผู.ช;วย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช.
เป<นกรอบในการออกแบบหลักสูตรด.วย
รายละเอี ย ดแนวทางการบริ ห ารจั ด การผู . บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู งภาครั ฐ (Government
Chief Information Officer Management Guideline : GCIO Management Guideline) ตามเอกสารแนบ ๒.๑
๔. องคFประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน?าที่ความรับผิดชอบของ GCIO รวมทั้งคุณสมบัติของผู?ชLวย
GCIO และผู?ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO
เพื ่ อ ประโยชน5 ใ นการบริ ห ารจั ด การและเพื ่ อ ความชั ด เจนในการดำเนิ น งานของ GCIO
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐเป<นรัฐบาลดิจิทัล ก.พ. ได.มีมติกำหนดองค5ประกอบและคุณสมบัติ บทบาท
หน.าที่ความรับผิดชอบของผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) ตามข.อ ๓.๔.๓ คุณสมบัติ
และบทบาทของผู.ช;วย GCIO และคุณสมบัติของผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามข.อ ๓.๔.๔ (๒) และได.เสนอ
มาเพื่อโปรดทราบพร.อมนี้ด.วยแล.ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒.๒
๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี
๕.๑ ให.ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครั ฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline) ทั้งในส;วนของบทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบ
รูปแบบและความสั มพั นธ5 ระหว;างหน; วยงาน คุณสมบัติและการจั ดตั ้ง รวมทั้งกลไกสนั บสนุนการปฏิบั ติ งาน
ของ GCIO ตามที่เสนอ และให.ทุกส;วนราชการ หน;วยงานของรัฐ และหน;วยงานที่เกี่ยวข.อง ดำเนินการเกี่ยวกับ
GCIO ให. เป< นไปตามแนวทางนี ้ ทั ้ งนี ้ เพื ่ อสนั บสนุ นการขั บเคลื ่ อนยุ ทธศาสตร5 ชาติ และแผนแม; บ ทภายใต.
ยุทธศาสตร5ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการบรรลุเปMาหมายการพัฒนา

-๗ภาครัฐให.มีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท;ามาตรฐานสากลและมีความคล;องตัว อันมีระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner) เป<นตัวชี้วัด
๕.๒ ให.มีการตั้ง GCIO ซึ่งประกอบด.วย คณะกรรมการผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และ
คณะกรรมการผู. บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู งระดั บจั งหวั ด เพื ่ อขั บเคลื ่ อนการปรั บเปลี ่ ยนภาครั ฐ
เป<นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางที่กำหนด และให. GCIO แต;ละระดับปฏิบัติงานส;งเสริมสนับสนุนกันและกัน และ
ทำงานร;วมกันอย;างเป<นเครือข;าย พร.อมกันนี้ ควรจัดให.มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ด.วย
รายละเอียดองค5ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน.าที่ความรับผิดชอบของ GCIO คุณสมบัติ
และบทบาทของผู.ช;วย GCIO และคุณสมบัติของผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ให.เป<นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
๕.๓ รั บทราบองค5 ประกอบและคุ ณสมบั ติ บทบาทหน. าที่ ความรั บผิ ดชอบของ GCIO รวมทั้ ง
คุณสมบัติและบทบาทของผู.ช;วย GCIO และคุณสมบัติของผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามที่ ก.พ. กำหนด
๕.๔ ให. ก.พ. ให.การสนับสนุนและกำหนดแนวทางจัดให.มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร.าง
แรงจูงใจในการทำงานให.กับ GCIO เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ให. อ.ก.พ.กระทรวง
และ อ.ก.พ.กรม พิจารณาดำเนินการให.เป<นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๕.๕ ให. คณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ (คพร.) ให. การสนั บสนุ นกรอบอั ตรากำลั ง
พนั กงานราชการเพิ ่ มเติ มให. แก; ส ; วนราชการและหน; วยงานของรั ฐเพื ่ อทำหน. าที ่ เป< น ที ่ ปรึ กษา GCIO และ
ผู.ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามแนวทางที่กำหนด และให.สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบบุคลากรสำหรับ
การจ.างพนักงานราชการดังกล;าว รวมทั้งให. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำแนวทางและจัดให.มี
การดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช.ประโยชน5จากที่ปรึกษา GCIO และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO และ
ร;วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบและระบบการบริหารและพัฒนากำลังคนผู.ปฏิบัติงาน
ด.านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๕.๖ ให. ความเห็ น ชอบการทบทวนมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๕ กุ มภาพั น ธ5 ๒๕๕๖ เรื่ อง
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส5สำหรับผู.บริหารระดับสูง โดยเปลี่ยนแปลงผู.รับผิดชอบดำเนินการ
ฝvกอบรมหลักสูตร CIO จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อเป<นกระทรวงดิจิทัล
เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม) เป< น สำนั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล (องค5 ก รมหาชน) พร. อ มทั ้ ง มอบหมาย
ให. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู.ช;วย GCIO รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และให.คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให.เหมาะสมกับบริบทและ
กลุ;มเปMาหมายการพัฒนา รวมทั้งสร.างชุมชนเครือข;าย GCIO (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
ทั้งนี้ ให.นำทักษะด.านดิจิทัลของ GCIO และผู.ช;วย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช.เป<นกรอบ
ในการออกแบบหลักสูตรข.างต.นด.วย อนึ่ง ในระหว;างที่กรอบหลักสูตร GCIO และผู.ช;วย GCIO ยังไม;ได.รับ
การรับรอง ให.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝvกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ผู.บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก;อน

-๘๕.๗ ให. ย กเลิ กมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ เรื ่ อง การแต; งตั ้ งผู . บ ริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำ
แผนแม;บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง เฉพาะในส;วนของการแต;งตั้งผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดั บ สู ง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และให. ใ ช. แ นวทางนี ้ แ ทน ทั ้ ง นี้
ให. ผ ู . บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งปฏิบัติหน.าที่อยู;ในวันก;อนที่แนวทางนี้จะใช.บังคับ ปฏิบัติหน.าที่ต;อไปจนกว;าจะมีการตั้งและมอบหมาย
GCIO ตามแนวทางนี้
การใดที่อยู;ระหว;างดำเนินการของผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ประจำ
กระทรวง กรม ที่ตั้งโดยอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ข.างต.น การดำเนินการต;อไป
ให.ผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง หรือประจำกรมดังกล;าว ดำเนินการร;วมกับ GCIO
ให.แล.วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
ในกรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกำหนดหลักเกณฑ5 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ
ที่เกี่ยวข.องกับผู.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง
กรม ที่ตั้งขึ ้น ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือมอบหมายให. ผู. บริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ สู ง ประจำกระทรวง ทบวง กรมฯ เป< น ผู. ป ฏิ บั ติ ให. ส ; ว นราชการและหน; ว ยงานของรั ฐ
ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล;าวต;อไป เท;าที่ไม;ขัดหรือแย.งกับแนวทางนี้
อนึ่ง หากกรณีที่มีเหตุผลความจำเป<นที่ไม;อาจปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข.างต.นได. หรือ
กรณี ม ี ป X ญ หาที ่ ต . อ งวิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าด ให. ค ณะกรรมการผู . บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ภาครั ฐ
(GCIO Committee) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือวินิจฉัยชี้ขาด
๕.๘ ให.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค5การมหาชน)
สำนั ก งาน ก.พ. คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลั ง
สำนักงบประมาณ และหน;วยงานที่เกี่ยวข.องทุกภาคส;วน ให.การสนับสนุนการดำเนินงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข.อง อย;างต;อเนื่องและบรรลุเปMาหมายที่กำหนด
------------------------------------------------------

สถาบันพัฒนาข.าราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.

