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หวัขอ้เกริFนนํา
ความสาํคญัของผูน้าํ กบัการขบัเคลื6อนรัฐบาลดิจิทลั

ประเดน็ที6น่าสนใจของเนืBอหาจากกรณีศึกษา ”กรมบงัคบัคดี” 

การเชื6อมโยงกบัทกัษะดา้นดิจิตลั ว6/2561

สิ6งที6ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชนต่์อไป



Government Digitization Drivers

New
Citizen Experience

Services that Meet 
Citizen Needs
Cross-Agency 

Integration

Transform Processes 
and Service Models

Government-as-a-
Platform Model

Availability, Quality & Use 
of Government Data

Empower Workforce 
Efficiency and Innovation

Increase Skills, Capability 
& Productivity

Access to Modern, Digital 
Technologies



The ASEAN digital revolution is influencing national development plans 
and digital government transformation

1. Based on current prices; uses 2015 as baseline to project future nominal GDP growth
Source: ASEAN Digital Revolution, A.T. Kearney

Borderless digital 
services

100% digital 
literacy





ความคาดหวงัตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ

Mindset

•Open and 
Connected 
Government

•Smart 
Government 
for Citizen 

•Digital 
Culture

Early Developing Mature

บทบาทและ

พฤติกรรมที6

คาดหวงั
• ทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

• ปรับเปลีFยนกระบวนการ
ทํางานและแนวทางการ
ใหบ้รกิาร (Work/Service 
Process) 

• ปรับปรุงเทคโนโลยี
• พัฒนาโครงสรา้งพืPนฐาน
บุคลากร

• ส่งเสรมิการเปิดเผยขอ้มูล
• ใชข้อ้มูล และเทคโนโลยี
ดจิทัิลเพืFอการตัดสนิใจ

ผูก้ระตุน้และสรา้งความ
ตระหนักรูถ้งึความสําคญั
และการเปลีFยนแปลง
ของเทคโนโลยดีจิทิลั

• กําหนดนโยบายทศิทาง
องคก์ร

•กระตุน้ใหม้กีารปรับรูปแบบ
การดําเนนิงาน/บรกิาร
ประชาชน
โดยนําดจิทัิลมาใช ้
(Operation model)

• พัฒนาองคก์รนวัตกรรม ทีFมี
การเชืFอมโยงขอ้มูลและการ
ทํางานแบบG2G G2B G2C 
ในลักษณะ Interoperability

• เปิดใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
•ใชข้อ้มูลและดจิทัิลเพืFอการ
ตัดสนิใจและสรา้งคุณค่า
จากขอ้มูล

ผูนํ้าดา้นดจิทิลัภาครัฐ ผูส้รา้งวฒันธรรมองคก์ร
ดา้นดจิทิลัภาครัฐ

• ส่งเสรมิและสรา้งวัฒนธรรม
ดจิทัิลภาครัฐ

• พัฒนาการทํางานทีFสรา้ง
คุณค่า
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ

•ปรับกระบวนทัศน์ และส่งเสรมิ
การสรา้งสรรคน์วัตกรรม

•สรา้ง high value jobs
• บูรณาการภาครัฐเสมอืนเป็น
องคก์รเดยีว เป็นภาครัฐทีFเปิด
ใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วม
อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยนําดจิทัิลมา
ใช ้

Digital 
Government

ทาํงานแบบธรรมาภิบาล เชื1อมโยง แบ่งปันข้อมลู และรับผิดชอบเพื1อการสร้างคุณค่าร่วมกัน

รวมทัEงเปิดโอกาสให้มกีารสร้างสรรค์นวัตกรรม และทดลองนาํแนวคิดและวิธีการทาํงานแบบใหม่

มาปรับใช้ เพื1อตอบสนองคุณค่าและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

ครม.
26 ก.ย.60

พัฒนาการองคก์รดจิทิลัภาครัฐ



ประเด็นทีFน่าสนใจในกรณีศกึษา ”กรมบงัคบัคด”ี

• Challenge: Setting the directions and 
Digital strategy

Vision and Strategy

• Challenge: Cultures (60% lawyers, 20% accountants, 
20% supports are strict in laws and regulations), Motives

Motives and Change Management

• Challenges: Competing priorities, Designing IT Architecture and 
Services to address the user needs

Enterprise Architect, User Focus

Leadership and Workforce Development

• Challenges: Mindset, Old Rules & Regulations, Tedious 
Process, and People IT literacy, Change Management



สิ6งที6ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ต่อไป
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Top 5
recommendations 
for digital 
government leaders

Risk receptive, foster innovation 
and collaboration

A structured approach for senior 
leadership team to drive digital 
transformation

Clear vision and strategy of 
digital government initiatives

Provide more focused senior 
executive leadership and 
workforce development

Rethink your Enterprise Architecture
(EA) with user-focus approach

Leading change is about 
leading people



#1

#2

#3

#4

#5

การเชืFอมโยงกบัทกัษะดา้นดจิติลั ว6/2561

Clear Vision and Strategy

Leadership and Workforce Development

EA & User-Focus

Lead Changes

Risk Receptive & Innovate



ความคาดหวงัตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ
Early Developing Mature

ทกัษะดา้น

ดิจิทลั

ที6จาํเป็น
ครม.
26 ก.ย.60 
ประกอบ

มติ ก.พ. 
13 มี.ค. 60

SPM100 กําหนดทศิทาง นโยบายและ
ยทุธศาสตรแ์บบเชืFอมโยง

DS100 กําหนดกรอบบรกิารแบบ
เชืFอมโยง

DTr100 ขบัเคลืFอนการเปลีFยนผา่น
DTr200 บรหิารจัดการกระบวนการ

เปลีFยนแปลง
DL300 เกง่กระบวนงาน เขา้ใจองคก์ร

และสืFอสารการเปลีFยนแปลง
DL100 นําการพัฒนาคนพันธุใ์หม่

(Digital DNA) 
DLit100 เขา้ถงึและตระหนักดจิทิลั
DG100 ปฏบิตัติามกฎหมาย

กรอบธรรมาภบิาล

SPM300 จัดเตรยีมทรัพยากรเพืFอการบรูณาการ
DS200 วางกลยทุธใ์หบ้รกิารสมารท์ดจิทิลั

และนําสูก่ารปฏบิตั ิ
DS400 สรา้งเครอืขา่ยเพืFอสรา้งนวตักรรม

บรกิารดจิทิลั
DL200 นําการพัฒนาการทํางานรว่มกนัเป็นทมี

แบบขา้มหน่วยงาน
DL300 เกง่กระบวนงาน เขา้ใจองคก์รและ

สืFอสารการเปลีFยนแปลง
DG600 จัดทํา แกไ้ข เพ่มิเตมิ ยกเลกิกฎหมาย
DT300 กํากบัการใชส้ถาปัตยกรรมองคก์ร
DT600 วเิคราะหข์อ้มลูเพืFอการตดัสนิใจ

SPM200 ออกแบบองคก์รดจิทิลั
DTr300 สนับสนุนการปรับเปลีFยน

องคก์รดจิทิลัอยา่ตอ่เนืFองและยัFงยนื
DLit300 ใชด้จิทิลัเพืFอทํางานรว่มกนั

Early

Develop

#1 Clear Vision and Strategy (SPM & DS)

#2 Leadership and Workforce 
Development (DL)

#3 EA & User-Focus (DT)

#4 Lead Changes (DTr)

#5 Risk Receptive and 
Innovate (DG)



พฒันาการด้านดจิิทลัของหน่วยงานภาครัฐ

Growth
Year 11+Early

Year 1-2 

Developing
Year 3-5

Mature
Year 6-10

E-Gov.
Connected Gov.

Open Gov.

Tradition Gov.

• การดําเนนิการสว่นใหญใ่ช ้
กระดาษ

• กระบวนการหลกัสว่นใหญใ่ช ้
คนทํางานเป็นหลกั

• การประสานงานใชเ้อกสาร
เป็นหลกั

• ประชาชนยงัตอ้งเดนิทางมารับ
บรกิารทีFหน่วยงานเป็นหลกั

• ชอ่งทางการสืFอสารหลกัใช ้
โทรศพัทแ์ละโทรสารเป็นหลกั

• บคุลากรสว่นใหญม่ีDigital 
Literacy ระดบัไมส่งูมากนัก

• นํา IT มาชว่ยลดกระดาษ
(ยงัคงตดิขดักฎระเบยีบ)

• การประสานงานผา่นหนังสอื
ราชการและ e-file 

• ประชาชนสามารถรับบรกิารของ
หน่วยงานผา่น App. / Moblie ap 
แตย่งัตอ้งเดนิทางมาใหข้อ้มลู
สําคญั

• บรกิารขอ้มลูขา่วสารผา่น web 
• การใช ้service oriented 

Architecture 
• บคุลากรสว่นใหญส่ามารถ
ใชร้ะบบ IT ของหน่วยงานได ้
อยา่งคลอ่งแคลว่

• มกีารปรับปรงุกระบวนงานเพืFอ
ยกเลกิกระดาษ (อาจตดิขดั
กฎระเบยีบบางสว่น)

• เชืFอมโยงขอ้มลูสําคญัสว่นใหญ่
กบัหน่วยงานอืFนแบบอตัโนมตัิ

• มมีาตรฐานเชืFอมโยงขอ้มลู
• ใหบ้รกิารผา่นWeb/Mobile 

app. เป็นหลกั (เดนิทางมารบั
บรกิารที;หนว่ยงานนอ้ยมาก)

• มกีารนําขอ้มลูภายใน/นอก
องคก์ร/สื;อสงัคมออนไลนม์าใช้
ประกอบการตดัสนิใจ

• บคุลากรสว่นใหญส่ามารถใช ้IT 
ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ และ
ประยกุตใ์ช ้IT เพืFอสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานอืFน

• หนว่ยงานใหค้วามสําคญักบัการ
สรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

• ประชาชนมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจเชงินโยบายผา่นทาง
อเิล็กทรอนกิสแ์ละมสีว่นรว่มใน
การกาํหนดแนวทางการพฒันา
ภาครฐั

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
สําคญัของหนว่ยงานเพื;อสงวน
สทิธขิองตน

• บคุลากร/ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก
สามารถใชร้ะบบ IT /Mobile App. 
ของหน่วยงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• บคุลากรสามารถประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยเีพืFอแสวงหาขอ้มลูทีF
เกีFยวขอ้งกบัภารกจิ/หน่วยงานจาก
สืFอสงัคมออนไลน์ เพืFอประโยชนใ์น
การวางแผน การปฏบิตักิาร
การปรับปรงุบรกิาร

(Digital Government Maturity Model)


