
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๖๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

เรื่อง  การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

        เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  

        (Government Chief Information Officer Management Guideline) 
 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓   
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แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๑๙๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
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แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๕๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ   

(Government Chief Information Officer Management Guideline)   
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บันทึกเสนอคณะรัฐมนตร ี
เรื่อง  การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline)  

 

๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื ่อวันที ่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื ่อง แนวทาง 
การบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer 
Management Guideline) โดยลงมติว่า 

ข้อ ๑ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(Government Chief Information Officer Management Guideline) ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. และ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปพิจารณาร่วมกันให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
คุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแต่ละระดับและทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ความซ้ำซ้อนขององค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานและไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง และการจัดสรร
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ก่อนดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

ข ้อ ๒ ให ้สำนักงาน ก.พ. ร ับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพ ัฒนา 
การเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  

ข้อ ๓ เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม  และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม 
ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ  

ข้อ ๔ เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรม
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากเดิม “ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ” เป็น  



 - ๒ - 
“ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ
รับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุงและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร้างชุมชนเครือข่าย 
GCIO (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ให้นำทักษะด้านดิจิทัลของ GCIO 
และผู้ช่วย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตร GCIO ด้วย อนึ่ง ในระหว่างที่กรอบ
หลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO ยังไม่ได้รับการรับรอง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร GCIO ไปพลางก่อน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ 

๒. การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ ๑ โดยจัดประชุมร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหน่วยงานหลักที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการ  
ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
วันที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที ่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื ่อหารือข้อยุติร ่วมกัน ซึ ่งมีประเด็นสรุปจาก 
การประชุมร่วมที ่มีผลต่อการปรับถ้อยคำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ
รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ดังนี้  

    ๒.๑.๑ การปรับองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee) 
ดังนี้  

ประเด็นที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม 
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เห็นชอบ 

ประเด็นปรับปรุง 
หลังการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ 
๑. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด้าน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน  
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นรองประธาน 

๑.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธาน 
(ไม่มีตำแหน่งรองประธาน และองค์ประกอบอ่ืน 
เป็นไปตามเดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๒) ให้ความเห็นชอบสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ 
(Government Enterprise Architecture: GEA) 
รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

(๒) ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสถาปัตยกรรม
องค์กรภาครัฐ (Government Enterprise 
Architecture: GEA) รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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 ๒.๑.๒ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ดังนี้  

องค์ประกอบ PCIO ที่คณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เห็นชอบ 

องค์ประกอบ PCIO ที่ขอเพิ่มเติม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  

 
๒. ผู้แทนจากภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น หอการค้า

จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น เป็นกรรมการ 

๓. ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

๔. ผู้แทนภาคการศึกษาในพ้ืนที่ หรือในกลุ่มจังหวัด 
เป็นกรรมการ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
 
๗. สถิติจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด / ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด / รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  

(ข้อ ๒. - ๕. ตามเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด / หัวหน้าหน่วยงาน 

การบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๗. สถิติจังหวัด / หัวหน้าหนว่ยงานการจัดระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ๒.๑.๓ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้อ ๔  

  เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ไม่มีผลกระทบต่อหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยเห็นควรขอเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคำในมติคณะรัฐมนตรี  

  จาก เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เรื่อง โครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากเดิม “ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ
สังคม (ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง” เป็น  
“ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ
... ไปพลางก่อน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ  

 เป็น เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู ้บริหารระดับสูง  จากเดิม “ข้อ ๓ ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.  
ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO ด้วย 
ไปพิจารณาต่อไป” เป็น “ข้อ ๓ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุง
หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร้างชุ มชน
เครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Community) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งนี้ ให้นำทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่ ก.พ. กำหนดมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรข้างต้นด้วย อนึ่ง 
ในระหว่างที ่กรอบหลักสูตรผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐยังไม่ได้รับการรับรองให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐไปพลางก่อน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ  

(รายงานการประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และแนวทางการบริหารจัดการ
ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (Government Chief Information Officer Management 
Guideline) ที่ปรับปรุงรายละเอียดตามมติท่ีประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ๒)  

 ๒.๒ ก.พ. โดย อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเติม
รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  และการขอทบทวน 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง   

 ๒.๓  ก.พ. โดย อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการ ในการประชุมครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๓ วันที ่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๓ วันที่  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัดในการเป็น
ผู ้นำการปรับเปลี ่ยนและเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital 
Transformation เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 เป็นต้น มีรายละเอียด ดังนี้  

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เป็นผลให้หน่วยงานต่าง ๆ  
มีการดำเนินการตอบสนองอย่างจริงจังในการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ การดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นได้จากการกำหนดแนวทาง Work from Home หรือการเหลื่อมเวลาการทำงานเพื่อลดความแออัด 
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ในสถานที่มาดำเนินการในหน่วยงาน ดังนั้น การปรับเปลี ่ยนรูปแบบ กระบวนการในการทำงานและ 
การบริการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นประเด็นหลักที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู ้รับบริการอย่างยิ ่ง ในการนี ้ บทบาทของ GCIO ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน กล่าวคือ  
๑) ด้านการบริหารราชการและให้บริการประชาชน กำหนดให้ GCIO ดำเนินการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำงานและการให้บริการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างการยอมรับเชิงนโยบายในการปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนและการทำงานของ
หน่วยงานและสื่อสารถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและ
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแบบ
อัตโนมัติ ๒) การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน กำหนดให้ GCIO ส่งเสริม สนับสนุน 
และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความคิดและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มี
ความพร้อมและมีทักษะด้านดิจิทัลในระดับท่ีเหมาะสม 

(รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO ปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) 

  ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจความคืบหน้าในการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ของสำนักงาน ก.พ. พบว่า ส่วนราชการนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเกือบทุกขั้นตอน ทั ้งการลงเวลาปฏิบัติงานการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้น บทบาทของ GCIO 
จำเป็นต้องเป็นผู ้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ  
Digital Transformation เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน ในการนี้ จึงขอเสนอให้มี 
การเพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยให้มีการผลักดันการดำเนินการและ 
การสร้างความยั่งยืนในองค์กร ดังนี้  

  ๑) วางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัต ิงานบนฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่ (New Normal) เช่น  
การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
ของหน่วยงาน การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Bring Your Own Device (BYOD)) เป็นต้น  
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ  

  ๒) ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการปฏิบัต ิงานในหน่วยงาน และพัฒนาหรือจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น 
ระบบ e-Office  ระบบ e-Sarabun ระบบ e-Meeting ระบบ e-Service ระบบ e-Edutainment เป ็นต ้น ท ั ้ งนี้   
ให้มีการพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ที่จะทวีความสำคัญมากขึ ้นเมื ่อมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานดังกล่าวทั ้งระบบในหน่วยงาน ในการนี้  
เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง New Normal ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ชัดเจน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพหลักโดยเร่งผลักดัน และดำเนินการใน
ประเด็น ดังนี้   
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ประเด็น ผู้รับผิดชอบหลัก /  

กลไกการดำเนินงาน 
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น ทั้งนี้  
ควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตรให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงด้วย  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การสร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับและ
ปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ New Normal 
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตร 
ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงด้วย 

สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ การวางหรือจัดทำแนวทาง มาตรการ  
ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้าง New Normal  
ในการปฏิบัติงาน   

ให้ MCIO DCIO และ PCIO รวบรวม
ประเด็นการดำเนินการ 
   -เพ่ือขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ   
   -เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
การปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เสนอคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Committee) 
ที่จะจัดตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณากำหนด แนวทาง
ดำเนินการที่สอดรับประเด็นดังกล่าวต่อไป  

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือการดำเนินการที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

สำนักงบประมาณ  
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  ๓) กำหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล การปฏิบัติงานที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน โดยมีการดำเนินการหลัก ดังนี้  

   ๓.๑ รวบรวมการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของกระบวนการหรือระบบการทำงานก่อนและ
ระหว่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อแสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหวของ 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

   ๓.๒ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
และการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ  

   ๓.๓ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานโดยใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ในประเด็น 
ความรวดเร็วในการดำเนินงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคุณภาพของงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดหรือคววามพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ทั้งนี ้ ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หากกระบวนการหรือระบบ 
การปฏิบัติงานใดมีประสิทธิภาพสูง ให้มีการจัดดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนในหน่วยงานต่อไป  

๓. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี 

   ๓.๑ รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information 
Officer Management Guideline) ของสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นผลการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน 
ที่เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแนวทาง 
การบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดังนี้  

   ๓.๑.๑ การปรับองค์ประกอบและหน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)  

ประเด็นที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม 
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เห็นชอบ 

ประเด็นปรับปรุง 
หลังการประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงาน 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ 
๑. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด้าน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน  
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นรองประธาน 

๑.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธาน 
(ไม่มีตำแหน่งรองประธาน และองค์ประกอบอ่ืน 
เป็นไปตามเดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๒) ให้ความเห็นชอบสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ 
(Government Enterprise Architecture: GEA) 

(๒) ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสถาปัตยกรรม
องค์กรภาครัฐ (Government Enterprise 
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ประเด็นที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม 

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เห็นชอบ 
ประเด็นปรับปรุง 

หลังการประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

Architecture: GEA) รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

 ๓.๑.๒ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ดังนี้  

องค์ประกอบ PCIO ที่คณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เห็นชอบ 

องค์ประกอบ PCIO ที่ขอเพิ่มเติม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  

 
๒. ผู้แทนจากภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น หอการค้า

จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น เป็นกรรมการ 

๓. ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

๔. ผู้แทนภาคการศึกษาในพ้ืนที่ หรือในกลุ่มจังหวัด 
เป็นกรรมการ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
 
๗. สถิติจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด / ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด / รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  

(ข้อ ๒. - ๕. ตามเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด / หัวหน้าหน่วยงาน 

การบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๗. สถิติจังหวัด / หัวหน้าหนว่ยงานการจัดระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๓.๒ ให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  ข้อ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ 
ในมติคณะรัฐมนตรี  

    จาก เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เรื่อง โครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากเดิม “ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ
สังคม (ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง” เป็น  
“ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ
... ไปพลางก่อน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ  

   เป็น เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู ้บริหารระดับสูง จากเดิม “ข้อ ๓ ให้กระทรวงเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.  
ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO ด้วย 
ไปพิจารณาต่อไป” เป็น “ข้อ ๓ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุง
หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร้างชุมชน
เครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Community) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งนี้ ให้นำทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่ ก.พ. กำหนดมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรข้างต้นด้วย อนึ่ง 
ในระหว่างที ่กรอบหลักสูตรผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐยังไม่ได้รับการรับรองให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐไปพลางก่อน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ 

 ๓.๓  ให้ความเห็นชอบการเพิ ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด  
ในการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ 
Digital Transformation เพื ่อรองรับการปรับเปลี ่ยนองค์กรสู ่ย ุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน โดยให้มีการผลักดัน 
ดำเนินการและสร้างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนองค์กร ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ วางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น  
การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Bring Your Own Device (BYOD)) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้
ดำเนินการให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ  

  ๓.๓.๒ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และพัฒนาหรือจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น 
ระบบ e-Office  ระบบ e-Sarabun ระบบ e-Meeting ระบบ e-Service ระบบ e-Edutainment เป ็นต ้น ท ั ้ งนี้   
ให้มีการพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ที่จะทวีความสำคัญมากขึ ้นเมื ่อมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานดังกล่าวทั ้งระบบในหน่วยงาน ในการนี้  
เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง New Normal ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ชัดเจน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพหลักโดยเร่งผลักดัน และดำเนินการใน
ประเด็น ดังนี้   



 - ๑๐ - 
ประเด็น ผู้รับผิดชอบหลัก /  

กลไกการดำเนินงาน 
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น ทั้งนี้  
ควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตรให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงด้วย  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การสร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับและ
ปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ New Normal 
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตร 
ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงด้วย 

สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ การวางหรือจัดทำแนวทาง มาตรการ  
ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้าง New Normal  
ในการปฏิบัติงาน   

ให้ MCIO DCIO และ PCIO รวบรวม
ประเด็นการดำเนินการ 
   -เพ่ือขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ   
   -เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
การปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เสนอคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Committee) 
ที่จะจัดตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณากำหนด แนวทาง
ดำเนินการที่สอดรับประเด็นดังกล่าวต่อไป  

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือการดำเนินการที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

สำนักงบประมาณ  

 



 - ๑๑ - 
  ๓.๓.๓ กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล การปฏิบัติงานที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการหลัก ดังนี้  

    ๓.๓.๓.๑ รวบรวมการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของกระบวนการหรือระบบการทำงาน
ก่อนและระหว่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน เพ่ือแสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหว
ของการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

    ๓.๓.๓.๒  วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ  

    ๓.๓.๓.๓  ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในประเด็น 
ความรวดเร็วในการดำเนินงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคุณภาพของงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดหรือคววามพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ทั้งนี ้ ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หากกระบวนการหรือระบบ 
การปฏิบัติงานใดมีประสิทธิภาพสูง ให้มีการจัดดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนในหน่วยงานต่อไป  

 

 

------------------------------------------------------ 
 
 
 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สำนักงาน ก.พ.  



รายงานการประชุมหารือร�วมระหว�างหน�วยงาน  
เร่ือง แนวทางการบริหารจดัการผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงภาครัฐ  
(Government Chief Information Officer Management Guideline) 

------------------------------------------- 

๑. เรื่องเดิม 

คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) 
ดังนี้ 

๑.๑ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government 
Chief Information Officer Management Guideline) ทั้งนี้ ให*สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ข*อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยN กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNการมหาชน) 
ข*อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ฝQายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปพิจารณารSวมกันให*ได*ข*อยุติ 
ในประเด็นตSาง ๆ  เชSน คุณสมบัติของผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแตSละระดับและทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ความซ้ำช*อนขององคNประกอบและหน*าที่ความรับผิดชอบระหวSาง
คณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลการจัดอบรมหลักสูตร
ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให*เหมาะสมและสอดคล*องกับภารกิจของแตSละหนSวยงานและไมSซ้ำซ*อน 
กับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสNสำหรับผู*บริหารระดับสูง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติมให*แกS
สSวนราชการและหนSวยงานของรัฐ เปWนต*น กSอนดำเนินการตามข้ันตอนตSอไป 

๑.๒ ให*สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหSงชาติไปพิจารณาดำเนินการตSอไปด*วย 

๑.๓ เห็นชอบให*ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ (เรื ่อง การแตSงตั ้งผู *บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแมSบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) 
ในสSวนของการแตSงต้ังผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ 

๑.๔ เห็นชอบให*ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธN ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสNสำหรับผู*บริหารระดับสูง จากเดิม ให*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิมกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNการมหาชน) เปWนผู*รับผิดชอบดำเนินการ
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสNสำหรับผู*บริหารระดับสูง เปWน ให*สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNกรมหาชน) 
เปWนผู*รับผิดชอบดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร*อมทั้งมอบหมายให*
กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู *ชSวย GCIO รวมทั ้งติดตาม 
ประเมินผล และให*คำแนะนำการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให*เหมาะสมกับบริบทและกลุSมเป\าหมาย 
การพัฒนา รวมทั้งสร*างชุมชนเครือขSาย GCIO (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ให*นำ
ทักษะด*านดิจิทัลของ GCIO และผู*ชSวย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช*เปWนกรอบในการออกแบบหลักสูตร GCIO ด*วย  
อนึ่ง ในระหวSางที่กรอบหลักสูตร GCIO และผู*ชSวย GCIO ยังไมSได*รับการรับรอง ให*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจัดการฝ^กอบรมหลักสูตร GCIO ไปพลางกSอน ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ 

๒. การดำเนินการท่ีผ�านมา 

๒.๑ สำนักงาน ก.พ. ได*จัดประชุมหารือรSวมระหวSางหนSวยงานท่ีให*ความเห็น ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการ GCIO โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารแนบ ๑ 
(แนบบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี)  



วันที่ หน�วยงาน ประเด็น มติที่ประชุม การดำเนินการต�อไป 
ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับแนวทางการบริหารจัดการ GCIO 

๒๕ 
ธ.ค. 
๖๒ 

๑. สกพ. 
๒. สพร.  

องคNประกอบและหน*าที่ความรับผิดชอบของ GCIO 
Committee ที่มีความซ้ำซ*อนกับคณะกรรมการที่
เกี่ยวข*องกับรัฐบาลดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให*บริการภาครัฐ
ผSานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ความเห็น สพร.) 

ให*ทั้ง ๒ หนSวยงานพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดตั้ง GCIO Committee ที่เหมาะสม และ
สามารถดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต*การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได* 
รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได*อยSางเปWนระบบ และ 
นำประเด็นมาหารือรSวมกันอีกครั้งหนึ่ง 

-จัดทำหนังสือถึง สลค. เพื่อ 
ขอปรับถ*อยคำตามมติ ครม. 
-จัดประชุมหารือเพื่อให*ได* 
ข*อยุติในประเด็นการจัดตั้ง  
GCIO Committee อีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ รายชื่อผู*เข*าประชุมตาม
เอกสารแนบ    มติคณะรัฐมนตรี ข*อ ๔ มีความคลาดเคลื่อนจาก

ประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ (ความเห็น สพร.) 
ให*สำนักงาน ก.พ. ประสานและดำเนินการเพื่อขอแก*ไขมติคณะรัฐมนตรี ให*เปWนไปตามถ*อยคำ 
ของสำนักงาน ก.พ. 

๑๗ 
ม.ค. 
๖๓ 

๑. กระทรวงดิจิทัลฯ  
๒. ส.กพร.  
๓. สพร.  
๔. คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ 
(คพร.)  
๕. สกพ. 

องคNประกอบและหน*าที่ความรับผิดชอบของ GCIO 
Committee ที่มีความซ้ำซ*อนกับคณะกรรมการที่
เกี่ยวข*องกับรัฐบาลดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให*บริการ
ภาครัฐผSานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ความเห็น สพร.) 
 
 

๑. ให*คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตั้ง GCIO Committee เปWนคณะอนุกรรมการอีก ๑ คณะ
เพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการที่ สพร. จะดำเนินการจัดตั้ง และเห็นควรให*เจ*าหน*าที่ ดศ.  
เปWนผู*รับผิดชอบหลักในการขอเสนอจัดตั้งณะอนุกรรมการและบริหารจัดการการประชุม
คณะอนุกรรมการ โดยมีการปรับรายละเอียด ดังนี้  
     ๑.๑ ปรับองคNประกอบ   
           จาก รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด*านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปWนประธาน และ 
รัฐมนตรีวSาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เปW นรองประธาน 
           เปWน รัฐมนตรีวSาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เปWนประธาน 
โดยไมSมีตำแหนSงรองประธาน  
     ๑.๒ ปรับอำนาจหน*าที่ ข*อ ๒  
           จาก ให*ความเห็นชอบสถาปaตยกรรมองคNกรภาครัฐ (GEA) รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการใช*ประโยชนNรSวมกัน  
           เปWน ให*ข*อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสถาปaตยกรรมองคNกรภาครัฐ (GEA) รวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการใช*ประโยชนNรSวมกัน 

-จัดทำหนังสือแจ*ง สลค.  
เพื่อทราบข*อยุติจากการหารือ
รSวมกัน 
-แจ*งเวียนมติ ครม. เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการ GCIO 
เพื่อให*สSวนราชการและหนSวยงาน
ของรัฐรับทราบและถือปฏิบัติตSอไป 
หมายเหตุ รายชื่อผู*เข*าประชุมตาม
เอกสารแนบ 
  

  การขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงเพื่อทำหน*าที่ “ที่ปรึกษา” และ 
“ผู*ปฏิบัติงานสนับสนุน” ในทีมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ GCIO (ความเห็น คพร.) 

๒. ดศ. รับผิดชอบการบูรณาการความต*องการภาพรวมจากสSวนราชการและจังหวัด 
ในการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง 

 

  การบริหารจัดการฐานข*อมูล GCIO  
(ความเห็น ดศ.) 

๓. ดศ. รับผิดชอบฐานข*อมูล GCIO และให*มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข*อมูลกับหนSวยงานที่
เกี่ยวข*อง เชSน สำนักงาน ก.พ. สพร. เปWนต*น เพื่อประโยชนNในการบริหารจัดการการดำเนินการ
ตSอไป  

 



๓ 
 

วันที่ หน�วยงาน ประเด็น มติที่ประชุม การดำเนินการต�อไป 
๘  

มิ.ย. 
๖๓ 

๑. กระทรวงดิจิทัลฯ  
๒. สพร.  
๓. สกพ. 

การกำหนดหลักเกณฑNและวิธีการในการคัดเลือกผู*แทน
ตามองคNประกอบของ GCIO Committee 
ในสSวนของ 
   ๑) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณNเปWนที่
ประจักษNในวงการ  

๒) ผู*แทน MCIO และ DCIO  
๓) ผู*แทน PCIO  

การคัดเลือก GCIO Committee ดังกลSาว เชSน กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิจาก CIO จากภาคเอกชน
ที่มีประสบการณN ผู*แทน MCIO และ DCIO ทีก่ำหนดตามกลุSมภารกิจหรือตามประเด็นวาระการ
ประชุม  
ผู*แทน PCIO ที่กำหนดตามเกณฑNการเปWนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปWนต*น ทั้งนี้ ดศ. จะเปWน
ผู*จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑNและวิธีการในการคัดเลือกและนำเสนอคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้ง GCIO Committee ตSอไป 

-จัดทำหนังสือแจ*ง สลค.  
เพื่อทราบข*อยุติจากการหารือ
รSวมกัน 
หมายเหตุ รายชื่อผู*เข*าประชุมตาม
เอกสารแนบ 
 
 

  การจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO  
 

เบื้องต*นควรมีการรวบรวมความต*องการการใช*ประโยชนNที่ปรึกษา GCIO จาก 
สSวนราชการตSาง ๆ เพือ่รับทราบข*อมูลในภาพรวม และมีการจัดทำเกณฑNการประเมินศักยภาพ
ที่ชัดเจน รวมทั้ง ควรมีการรับรองรายชื่อที่ปรึกษา GCIO จากหนSวยงานหรือองคNคณะที่มีทบาท
ในการดำเนินการเพิ่มเติมด*วย  

 

  การเพิ่มเติมองคNประกอบของคณะกรรมการผู*บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial 
Chief Information Officer Committee : PCIO) 

จากองคNประกอบของคณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial 
Chief Information Officer Committee : PCIO) ที่กำหนดวSา  
 “ผู�ว�าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว�าราชการจังหวัดทีไ่ด�รับมอบหมาย เป"นประธาน”  
ในทางปฏิบัติพบวSา การใช*ถ*อยคำ ผู*วSาราชการจังหวัดหรือรองผู*วSาราชการจังหวัดจะครอบคลุม
ตำแหนSงผู*วSาราชการจังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด แตSจะไมSครอบคลุมถงึกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเปWนเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยที่มิได*มีสถานะเปWนจังหวัด ดังนั้น จึงขอให*เพิ่มเติม
ถ*อยคำในองคNประกอบของ PCIO ดังนี้  
๑. ผู*วSาราชการจังหวัด / ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองผู*วSาราชการจังหวัด /  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได*รับมอบหมาย เปWนประธาน  
(ข*อ ๒. - ๕. ตามเดิม)  
๖. หัวหน*าสำนักงานจังหวัด / หัวหน*าหนSวยงานการบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจของ

กรุงเทพมหานคร เปWนกรรมการและเลขานุการ 
๗. สถิติจังหวัด / หัวหน*าหนSวยงานการจัดระบบข*อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  เปWนผู*ชSวยเลขานุการ 

 



  

 ๒.๒ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการ  
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
รับทราบผลการประชุมหารือรSวมระหวSางหนSวยงานตามข*อ ๒.๑ และมีมติให*สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ ดังนี้  

  ๒.๒.๑ จัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในข*อ ๔  
โดยขอเปลี่ยนแปลงถ*อยคำให*ชัดเจนตามความเห็นของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNการมหาชน)  

  ๒.๒.๒ แจ*งผลการประชุมหารือรSวมระหวSางหนSวยงานซึ่งเปWนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลSาวไปพร*อมกันกับหนังสือตามข*อ ๒.๒ ด*วย 

  ๒.๒.๓ แจ*งเวียนสSวนราชการและหนSวยงานของรัฐเพื่อทราบและถือปฏิบัติการดำเนินการตาม 
แนวทางการบริหารจัดการ GCIO ตSอไป 

๓. สรุปประเด็นจากการประชุมหารือร�วมระหว�างหน�วยงาน 

จากการประชุมหารือรSวมระหวSางหนSวยงานตามข*อ ๓ มีข*อยุติรSวมในการดำเนินการที ่ชัดเจน  
โดยมีประเด็นสรุป ดังนี้  

 ๓.๑ ปรับองคKประกอบและบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู�บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee) 

ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี ประเด็นปรับปรุง 
หลังการประชุมหารือร�วมระหว�างหน�วยงาน 

องคKประกอบ องคKประกอบ 

๑. รองนายกรัฐมนตรีท่ีกำกับดูแลภารกิจด*านการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เปWนประธาน  
๒. รัฐมนตรีวSาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนรองประธาน 
๓. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปWน
กรรมการ 
๔. กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณNเปWนท่ีประจักษN
ในวงการ เปWนกรรมการ 
๕. ผู*แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เปWนกรรมการ 
๖. ผู*แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนกรรมการ 
๗. ผู*แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เปWนกรรมการ 
๘. ผู*แทนผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับ
กระทรวงและระดับกรมท่ีได*รับการคัดเลือก 

  
 
๑.  รัฐมนตรีวSาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนประธาน 
๒. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปWน
กรรมการ 
๓. กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณNเปWนท่ีประจักษN
ในวงการ เปWนกรรมการ 
๔. ผู*แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เปWนกรรมการ 
๕. ผู*แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนกรรมการ 
๖. ผู*แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เปWนกรรมการ 
๗. ผู*แทนผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับ
กระทรวงและระดับกรมท่ีได*รับการคัดเลือก 



๕ 
 

ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี ประเด็นปรับปรุง 
หลังการประชุมหารือร�วมระหว�างหน�วยงาน 

ตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ีกำหนด เปWนกรรมการ  
๙. ผู*แทนคณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
จังหวัด เปWนกรรมการ  
๑๐.  เจ*าหน*าท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนกรรมการและเลขานุการรSวม 
๑๑.  เจ*าหน*าท่ีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องคNการมหาชน) เปWนกรรมการและเลขานุการรSวม 

ตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ีกำหนด เปWนกรรมการ  
๘. ผู*แทนคณะกรรมการผู*บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
จังหวัด เปWนกรรมการ  
๙.  เจ*าหน*าท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปWนกรรมการและเลขานุการรSวม 
๑๐. เจ*าหน*าท่ีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องคNการมหาชน) เปWนกรรมการและเลขานุการรSวม 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

(๒) ให*ความเห็นชอบสถาปaตยกรรมองคNกรภาครัฐ 
(Government Enterprise Architecture: GEA) รวมท้ัง
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการใช*ประโยชนNรSวมกัน 

(๒) ให*ข*อเสนอแนะ หรือคำแนะนำสถาปaตยกรรมองคNกร
ภาครัฐ (Government Enterprise Architecture: GEA 
รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการใช*ประโยชนNรSวมกัน 

 

 ๓.๒  เพ่ิมเติมองคKประกอบของคณะกรรมการผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 
(Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO)  

องคKประกอบ PCIO เดิม 
(ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

องคKประกอบ PCIO ท่ีขอเพ่ิมเติม 

๑. ผู*วSาราชการจังหวัดหรือรองผู*วSาราชการจังหวัด 
ท่ีได*รับมอบหมาย เปWนประธาน  

 
๒. ผู*แทนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เชSน หอการค*า

จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจ
ทSองเท่ียวจังหวัด เปWนต*น เปWนกรรมการ 

๓. ผู*แทนจากหนSวยงานของรัฐท้ังในราชการบริหาร 
สSวนภูมิภาค สSวนกลางท่ีตั้งในสSวนภูมิภาค และ 
สSวนท*องถ่ิน เปWนกรรมการ 

๔. ผู*แทนภาคการศึกษาในพ้ืนท่ี หรือในกลุSมจังหวัด 
เปWนกรรมการ 

๕. ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*ท่ีเก่ียวข*อง เปWนกรรมการ 
  
๖. หัวหน*าสำนักงานจังหวัด เปWนกรรมการและ

เลขานุการ  
 
 

๑. ผู*วSาราชการจังหวัด / ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ
รองผู*วSาราชการจังหวัด / รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีได*รับมอบหมาย เปWนประธาน  

๒. ผู*แทนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เชSน หอการค*า
จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจ
ทSองเท่ียวจังหวัด เปWนต*น เปWนกรรมการ 

๓. ผู*แทนจากหนSวยงานของรัฐท้ังในราชการบริหาร 
สSวนภูมิภาค สSวนกลางท่ีตั้งในสSวนภูมิภาค และ 
สSวนท*องถ่ิน เปWนกรรมการ 

๔. ผู*แทนภาคการศึกษาในพ้ืนท่ี หรือในกลุSมจังหวัด 
เปWนกรรมการ 

๕. ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*ท่ีเก่ียวข*อง เปWนกรรมการ 
 
๖. หัวหน*าสำนักงานจังหวัด / หัวหน*าหนSวยงาน 

การบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร เปWนกรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

องคKประกอบ PCIO เดิม 
(ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

องคKประกอบ PCIO ท่ีขอเพ่ิมเติม 

๗. สถิติจังหวัด เปWนผู*ชSวยเลขานุการ ๗. สถิติจังหวัด / หัวหน*าหนSวยงานการจัดระบบ
ข*อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  เปWนผู*ชSวยเลขานุการ 

 
 ๓.๓  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ข�อ ๔  จาก 

เดิม เห็นชอบให*ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธN ๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสNสำหรับผู*บริหารระดับสูง ... ไปพลางกSอน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ 

ใหม� เห็นชอบให*ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๕ กุมภาพันธN ๒๕๕๖ เรื ่อง โครงการอบรม
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสNสำหรับผู*บริหารระดับสูง จากเดิม “ข*อ ๓ ให*กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ชื่อปaจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให*กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปWนผู*รับผิดชอบดำเนินการฝ^กอบรมหลักสูตร CIO ด*วย ไปพิจารณาตSอไป” เปRน 
“ข*อ ๓ ให*สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNการมหาชน) เปWนผู*รับผิดชอบดำเนินการฝ^กอบรมหลักสูตรผู*บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร*อมทั้งมอบหมายให*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ
รับรองกรอบหลักสูตรผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู*ชSวยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให*คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให*
เหมาะสมกับบริบทและกลุSมเป\าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร*างชุมชนเครือขSายผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ให*นำทักษะด*านดิจิทัลของ
ผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู*ชSวยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่ ก.พ. 
กำหนดมาใช*เปWนกรอบในการออกแบบหลักสูตรข*างต*นด*วย อนึ่ง ในระหวSางที่กรอบหลักสูตรผู*บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู*ชSวยผู*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐยังไมSได*รับการรับรองให*
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดการฝ^กอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู*บริหารระดับสูงภาครัฐ
ไปพลางกSอน” ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ  

๔. การดำเนินการต�อไป   

  จากการประชุมหารือรSวมระหวSางหนSวยงานที่ให*ความเห็น ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะแนวทาง 
การบริหารจัดการ GCIO ซึ่งประกอบด*วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคNการมหาชน) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และสำนักงาน ก.พ. ท่ีประชุม
ได*ข*อยุติการดำเนินงานในประเด็นตSาง ๆ ครบถ*วนแล*ว โดยสำนักงาน ก.พ. จะรายงานผลการประชุมรSวมระหวSาง
หนSวยงาน และแจ*งประเด็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื ่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตSอไป  
 

--------------------------------------------- 



๑ 
 

แนวทางการบริหารจัดการผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline) 

(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  
 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู)การเป*นประเทศไทยที่มั ่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
บนหลักปรัชญาพอเพียง จำเป*นอย)างยิ่งที่ภาครัฐซึ่งเป*นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต4องปรับตัว 
ให4สอดรับกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังปรับกรอบความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมองค8กร วิธีการทำงาน 
และการให4บริการภาครัฐใหม) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข4อมูล และนวัตกรรมมาใช4เป*นเครื่องมือสนับสนุน 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู)การเป*นรัฐบาลดิจิทัล หรือการเป*นภาครัฐที่เชื่อมโยงเสมือนเป*นองค8กรเดียว และ
เป*นภาครัฐท่ีเป;ดให4ภาคประชาชนและภาคส)วนอื่นเข4ามามีส)วนร)วมในการสร4างนวัตกรรมการบริการ
และการทำงานให4กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยภาครัฐเป*นฐานต)อยอดการพัฒนาและสร4างคุณค)า
ร )วมกันกับทุกภาคส)วน (Government as a Platform for Business and Citizen) อ ันจะนำไปสู)
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 
สามารถตอบสนองความต4องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลาย 

ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู4นำการปรับเปลี่ยนหน)วยงาน 
สู)การเป*นรัฐบาลดิจิทัล จำเป*นต4องเข4ามามีส)วนร)วมในการปรับกลยุทธ8และองคาพยพของหน)วยงานให4มี
ความทันสมัย อันจะนำไปสู)การพัฒนาภาครัฐที ่ขับเคลื ่อนโดยความต4องการและช)วยแก4ไขปZญหา 
ที่แท4จริงของประชาชนผู4รับบริการ (Citizen-driven) การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐให4มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงและเป*นบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การสร4างความเป*นธรรมให4กับสังคม และการสร4างคุณค)าร)วมกันระหว)างทุกภาคส)วน 
รวมทั้งเป*นภาครัฐที่มีการดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร)งใส ปราศจากการทจุริต
และประพฤติมิชอบ และเป;ดให4ทุกภาคส)วนมีส)วนร)วม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข4อมูล และ
นวัตกรรมมาใช4อย)างเต็มศักยภาพ  

ในการนี ้  เพื ่อสร 4างความชัดเจนในการปฏิบ ัต ิงานของผู 4บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูงภาครัฐ และผู4ที่เกี่ยวข4องในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล อันจะก)อให4เกิด
การประสานบูรณาการ และการเชื่อมต)อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับภาครัฐในภาพรวม ส)วนกลาง 
ส)วนภูมิภาค และส)วนท4องถิ่นอย)างเป*นองคาพยพเดียวกัน และก)อให4เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค8กร 
(Digital Government Transformation) ตั้งแต)การกำหนดทิศทางและกลยุทธ8ในการไปสู)รัฐบาลดิจิทัล  
การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการให4บริการและการทำงานภาครัฐให4ทันสมัย และการเปลี ่ยนแปลง
กระบวนการและการจัดองค8กรอย)างพลิกโฉม ซึ่งจะสร4างความเช่ือมั่นให4กับประชาชน ผู4รับบริการ และ
ผู4ที่เกี่ยวข4องทั้งภายในและระหว)างประเทศ จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐไว4 ดังนี้  

 

เอกสารแนบ ๒ 

(แนบบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี)   



๒ 
 

 

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 รวมถึงนโยบายและแผนท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีบทบาทในการบูรณาการ 
และนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข4อมูล และนวัตกรรม เข4ามาเป*นส)วนหนึ่งของกลยุทธ8องค8กร นำการพัฒนา 
การบริการและปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงานของรัฐ (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  
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ความมั่งคงปลอดภัย และความเป*นส)วนบุคคล  

 
ส5วนที่ ๒  

รูปแบบและความสัมพันธ>  

๒. GCIO ประกอบด4วย ๔ ระดับ แต)ละระดับมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
เป*นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government 
Chief Information Officer Committee เรียกโดยย)อว)า GCIO Committee  มีบทบาทเป*น “ผู4สนับสนุน
การขับเคล่ือนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู)การปฏิบัติ (Execution)”  

ข. ผ ู �บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับส ูงระด ับกระทรวง หร ือ Ministry  
Chief Information Officer เรียกโดยย)อว)า MCIO มีบทบาทเป*น “ผู4ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง”  

ค. ผ ู �บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับส ู งระด ับกรม หร ือ Department  
Chief Information Officer เรียกโดยย)อว)า DCIO มีบทบาทเป*น “ผู4ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระดับกรม” 

ง. คณะกรรมการผู �บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด หรือ 
Provincial Chief Information Officer Committee เรียกโดยย)อว)า PCIO มีบทบาทเป*น “ผู4เอื ้ออำนวย 



๓ 
 

การพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร4างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที ่ขับเคลื ่อน 
โดยความต4องการท่ีแท4จริงของประชาชนและผู4รับบริการ”  

๓. GCIO แต)ละระดับ ประสานและทำงานร)วมกันอย)างเป*นเครือข)ายเพื่อนำนโยบาย 
ด4านดิจิทัลของประเทศ มาดำเนินการให4เกิดผลในทางปฏิบัติ (Execution) โดยมีรูปแบบความสัมพันธ8
และความเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งขอบเขตหน4าท่ี 
ความรับผิดชอบในภาพรวม ตามภาพท่ี ๑ และ ๒ 

ภาพท่ี ๑ ความสัมพันธ8ของบุคคลและองค8คณะท่ีเกี่ยวข4องในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๔ 
 

ภาพท่ี ๒ ขอบเขตหน4าท่ีความรับผิดชอบของ GCIO และหน)วยงานท่ีเกี่ยวข4อง  

๔. MCIO หรือ DCIO ตามข4อ ๒.ข. และ ๒.ค. อาจตั ้ง คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับกระทรวง หรือคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับกรม แล4วแต)กรณี เพ่ือช)วยปฏิบัติงาน ด4วยก็ได4  

 คณะกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง มี MCIO หรือ DCIO เป*นประธาน และ 
มีผู4ช)วย GCIO เป*นเลขานุการ  

 
ส5วนที่ ๓  

การตั้งและมอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบ 

๕. ให4มีการตั้งและมอบหมายหน4าท่ี ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ดังนี้  

ก. คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให4คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั ้งคณะอนุกรรมการขึ ้นมาคณะหนึ ่ง มีองค8ประกอบและบทบาทหน4าท่ี 
ความรับผิดชอบตามท่ี ก.พ. กำหนด  

ข.  ผู 4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง ให4กระทรวง 
ทุกกระทรวง และหน)วยงานของรัฐท่ีเทียบเท)า กำหนดให4มี MCIO ขึ้น โดยให4หัวหน4าส)วนราชการ 
ระดับกระทรวง หรือเทียบเท)า ปฏิบัติหน4าท่ี MCIO โดยตำแหน)ง  

  ในกรณีเห็นสมควร หัวหน4าส)วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท)า อาจตั้ง 
รองหัวหน4าส)วนราชการ ผู4บริหารส)วนราชการ หรือผู4ดำรงตำแหน)งอื่นที่เทียบเท)า ผู4ซึ ่งมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีกำหนด ให4ปฏิบัติหน4าท่ีดังกล)าว แทน ก็ได4  



๕ 
 

  คุณสมบัติและบทบาทหน4าท่ีความรับผิดชอบของ MCIO ให4เป*นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด 

ค. ผู 4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม ให4ส)วนราชการ 
ที่มีฐานะเป*นกรม และหน)วยงานของรัฐเทียบเท)า ทุกหน)วยงาน กำหนดให4มี DCIO ขึ้น โดยให4หัวหน4า 
ส)วนราชการท่ีมีฐานะเป*นกรม หรือเทียบเท)า ปฏิบัติหน4าท่ี DCIO โดยตำแหน)ง  

  ในกรณีเห็นสมควร หัวหน4าส)วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท)า อาจตั้ง 
รองหัวหน4าส)วนราชการ ผู4บริหารส)วนราชการ ผู4ดำรงตำแหน)งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู4อำนวยการ
ศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู 4ดำรงตำแหน)งประเภทอำนวยการ) หรือตำแหน)งอื ่นที ่เทียบเท)า  
ผู4ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด ให4ปฏิบัติหน4าท่ีดังกล)าว แทน ก็ได4  

  คุณสมบัติและบทบาทหน4าท่ีความรับผิดชอบของ DCIO ให4เป*นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด 

ง. คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด ให4ทุกจังหวัด 
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีองค8ประกอบและบทบาทหน4าท่ีความรับผิดชอบตามท่ี ก.พ. กำหนด 

กรณีตามข4อ ข. และ ค. หากหัวหน4าส )วนราชการหรือหน)วยงานของรัฐใด  
จะมอบหมายบทบาทหน4าที่ความรับผิดชอบในฐานะ GCIO ให4บุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู4มีคุณสมบัติตามท่ี
กำหนดปฏิบัติหน4าที่แทน หากส)วนราชการหรือหน)วยงานนั้น ยังไม)มีบุคคลผู4มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
ให4มอบหมายผู4ท่ีมีคุณสมบัติใกล4เคียงท่ีสุด ปฏิบัติหน4าท่ี ไปก)อนได4 แล4วให4เร)งพัฒนาและจัดเตรียมบคุคล
ให4มีคุณสมบัติเหมาะสม ต)อไป  

 

ส5วนที่ ๔  
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร�างแรงจูงใจ  

๖. เพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร4างแรงจูงใจในการทำงานให4ก ับ GCIO 
อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) หร ือ อนุกรรมการสามัญประจำกรม  
(อ.ก.พ. กรม) แล4วแต)กรณี พิจารณากำหนดสัดส)วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและภารกิจที่ได4รับ
มอบหมายในฐานะ GCIO รวมถึงการเสริมสร4างแรงจูงใจและโอกาสความก4าวหน4า เพื ่อเพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน4าที่ของ MCIO และ DCIO ทั้งนี้ ให4คำนึงถึงหลักคุณธรรม ผลของงาน  
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู4รับมอบหมาย ประกอบด4วย  

 แนวทางการกำหนดสัดส)วนงานและแนวทางการเสริมสร4างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน4าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให4เป*นไปตามท่ีคณะกรรมการข4าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด  

๗. ให4มีการจัดการพัฒนา MCIO และ DCIO อย)างต)อเนื่อง โดยให4สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค8การมหาชน) รับผิดชอบจัดการฝkกอบรมหลักสูตรผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ เรียกโดยย)อว)า “หลักสูตร GCIO” โดยให4นำทักษะด4านดิจิทัลของผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ท่ี ก.พ. กำหนด มาใช4เป*นกรอบการออกแบบหลักสูตร และให4มีการพัฒนา
ความร)วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับหน)วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยชั ้นนำทั้งในและ
ต)างประเทศ ด4วย ในการนี้ กรณีเห็นสมควรอาจจัดให4มีหลักสูตรเตรียมผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารประจำกระทรวง กรม (Pre-course) ด4วย ก็ได4 



๖ 
 

 ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน4าที่ของ GCIO ให4มีหลักสูตรฝkกอบรมสำหรับการพัฒนา
ผู4ช)วยผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให4มีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสมสำหรับ
การดำเนินบทบาทสนับสนุน GCIO ในการปรับเปล่ียนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ด4วย 

 ท ักษะด4านดิจ ิท ัลของผู 4ช )วยผ ู 4บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
ตามวรรคสองให4เป*นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด 

 เพื ่อให4การจัดการพัฒนา GCIO และผู 4ช)วย GCIO ได4มาตรฐานและเกิดผลสำเร็จ 
อย)างเป*นรูปธรรม ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการรับรองกรอบหลักสูตร 
GCIO และผู4ช)วย GCIO ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให4คำแนะนำ 
การปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให4เหมาะสมกับบริบทและกลุ)มเปOาหมายการพัฒนา  
ในการนี้ อาจจัดให4มีคณะกรรมการผู4ทรงคุณวุฒิช)วยพิจารณาและกล่ันกรองหลักสูตรด4วย ก็ได4 

 อนึ ่ง ในระหว)างที ่กรอบหลักสูตร GCIO และผู 4ช)วย GCIO ยังไม)ได4รับการรับรอง 
ตามวรรคส่ี ให4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝkกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู4บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก)อน 

๘. เพื่อให4มีการติดต)อ ประสานงาน บูรณาการ และเชื่อมโยงการทำงานระหว)าง GCIO  
ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการสร4างชุมชนเครือข)าย (GCIO Community) 
สำหรับการพัฒนาความร)วมมือ การแลกเปลี ่ยนองค8ความรู 4และการทำงานร)วมกันระหว)าง GCIO 
ด 4วยกันเอง การสร4างเคร ือข )ายการทำงานกับภาคส)วนต)าง ๆ รวมทั ้งแก4ไขปZญหาที ่ เก ิดขึ้น 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ อาจจัดให4มีการประชุม GCIO เป*นรายไตรมาส หรือ
ตามท่ีเห็นสมควรด4วย ก็ได4 

 
ส5วนที่ ๕  

ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๙. ในการปฏิบัติหน4าท่ีของ GCIO ให4มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้  
ก. ท่ีปรึกษาผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
ข. ผู4ช)วยผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
ค. ผู4ปฏิบัติงานสนับสนุนผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

  ในการจัดทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน GCIO ตามวรรคหนึ่ง ให4 ส)วนราชการและ
หน)วยงานของรัฐ พิจารณาเหตุผลความจำเป*นตามเปOาหมาย สถานะความพร4อมและพัฒนาการ 
ด4านดิจิทัลของหน)วยงาน รูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงความต4องการกำลังคนผู 4ปฏิบัต ิงาน  
ในการปรับเปล่ียนเป*นรัฐบาลดิจิทัล ในแต)ละช)วงเวลา ประกอบด4วย  

  คุณสมบัติและบทบาทผู4ช)วย GCIO และคุณสมบัติของผู4ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO 
ตามวรรคหนึ่งข4อ ข. และ ค. ให4เป*นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด 



๗ 
 

๑๐. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน4าที่ของ GCIO ให4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) พิจารณาสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง ให4ส)วนราชการ เพื่อทำหน4าท่ี
เป*น “ท่ีปรึกษา GCIO” ตามข4อ ๙.ก. ดังนี้  

ก. ท่ีปรึกษา MCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม)เกิน ๒ อัตรา 
ข. ท่ีปรึกษา DCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม)เกิน ๑ อัตรา 

ในการจ 4างพน ักงานราชการศ ักยภาพส ูง มาปฏ ิบ ัต ิงาน ในแต )ละช )วงเวลา  
ให4 ส)วนราชการและหน)วยงานที่เกี ่ยวข4อง พิจารณาเหตุผลความจำเป*น ปริมาณงาน ความคุ4มค)า 
เชิงภารกิจของรัฐ และวิถีการทำงานของผู4ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข4อง ด4วย โดยภารกิจที่จะจ4าง
พนักงานราชการดังกล)าว จะต4องไม)ซ้ำซ4อนกับภารกิจหลักของส)วนราชการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ได4มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังไว4แล4ว ท้ังนี้ หลักเกณฑ8และวิธีการจ4างพนักงาน
ราชการศักยภาพสูงให4เป*นไปตามประกาศ คพร. ในเรื่องนั้น ๆ  

๑๑. เพื่อให4ที่ปรึกษา GCIO สามารถปฏิบัติงานให4เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อน 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ตามข4อ ๙.ก. ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รับผิดชอบการจัดทำแนวทางการใช4ประโยชน8จากท่ีปรึกษาเพ่ือให4ส)วนราชการและหน)วยงานท่ีเกี่ยวข4อง
ได4ใช4เป*นแนวทางในการดำเนินงาน จัดให4มีการสื่อสารและสร4างความเข4าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทาง 
นโยบาย เปOาหมาย และแนวทางในการปรับเปล่ียนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนารูปแบบการจ4างงาน
ท่ียืดหยุ)น หลากหลาย สอดคล4องกับวิถีการทำงานของกลุ)มบุคคล รวมท้ังวางระบบการกำกับตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา GCIO ให4เป*นไปบนหลักธรรมาภิบาล  

ในการนี้ อาจจัดให4มีการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO เพื่อเป*นฐานข4อมูลอ4างอิง 
สำหรับส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ ในการสรรหาและคัดเลือกผู4มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสม มาทำหน4าท่ี ท่ีปรึกษา GCIO โดยอาจกำหนดให4มีข4อมูลตารางความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา
ท่ีระบุช)วงเวลาท่ีสามารถทำงานได4และข4อมูลประวัติการทำงานในโครงการต)าง ๆ ไว4ด4วย 

เพื ่อประโยชน8ในการปรับปรุงบัญชีรายชื ่อท่ีปรึกษา GCIO ตามวรรคสอง ให4เป*น
ปZจจุบัน ให4 ส)วนราชการหรือหน)วยงานของรัฐ ที่มีการจ4างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ทำหน4าท่ีเป*น “ท่ีปรึกษา GCIO” รายงานผลการปฏิบัตงิานของท่ีปรึกษาให4กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม ทราบปqละ ๑ ครั ้ง ทั ้งนี ้ หากระยะเวลาการจ4างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง  
น4อยกว)า ๑ ปq ให4รายงานเมื่อส้ินสุดสัญญาจ4าง  

แนวทางการเพิ ่มพูนประสิทธิภาพที่ปรึกษา GCIO ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
และรูปแบบการรายงานตามวรรคสาม ให4เป*นไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

 

 

 



๘ 
 

๑๒. เพื่อให4มีผู4ปฏิบัติงานด4านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐที่มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป*นรัฐบาลดิจิทัล ให4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ร)วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบการบริหารและพัฒนากำลังคน
ผู4ปฏิบัติงานด4านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ โดยพิจารณาให4ครอบคลุมการดึงดูดผู4มีศักยภาพและรักษา
คนดีคนเก)งไว 4ในระบบ การสร4างช)องทางการนำบุคลากรเข4าส ู )ระบบราชการที ่หลากหลาย  
การพัฒนาสิ่งจูงใจที่ดี การเคลื่อนย4ายกำลังคน และการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ (Up-skill 
และ Re-skill) ด4วย  

 ระยะเริ ่มต4น หากส)วนราชการใด จะกำหนดให4มีพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ทำหน4าที่ “ผู4ปฏิบัติงานสนับสนุน” ตามข4อ ๙.ค. ให4นำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีอยู)เดิม 
ของส)วนราชการตามท่ี คพร. อนุมัติ รอบท่ี ๔ มาใช4ก)อน หากมีความจำเป*นต4องจัดให4มีพนักงานราชการ
เพิ่มเติม ให4จัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเสนอ คพร. ต)อไป โดยให4พิจารณาเหตุผล 
ความจำเป*น ปริมาณงาน ความคุ4มค)าเชิงภารกิจของรัฐ รวมท้ังวิถีการทำงานของผู4ปฏิบัติงานในสายงาน 
ที ่เกี ่ยวข4อง ในการจ4างพนักงานราชการพิเศษ มาปฏิบัติงานในฐานะทีมสนับสนุน 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 ท่ีมีส)วนงานเกี่ยวเนื่องกับภาคราชการ มาร)วมดำเนินงานแบบพันธมิตร และ
ส)งเสริมให4มีการแลกเปลี ่ยนหรือใช4ทรัพยากรรวมทั้ง Service platform ร)วมกัน ให4มากขึ ้น ด4วย  
ในการนี ้ ให4กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เป*นผู4ให4คำปรึกษาแนะนำส)วนราชการและ
หน)วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานดังกล)าว 

นอกจากนี้ ส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ อาจขอให4สำนักงาน ก.พ. นำ “โครงการ
พัฒนานักยุทธศาสตร8เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” หรือจัดให4มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน
ภาครัฐเองและระหว)างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน มาสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของ GCIO ด4วย 

 

ส5วนที่ ๖  
อ่ืน ๆ  

๑๔. ให4ผู 4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งปฏิบัติหน4าที่อยู)ในวันก)อนที่แนวทางนี้จะใช4บังคับ ปฏิบัติหน4าที่ต)อไปจนกว)า 
จะมีการตั้งและมอบหมาย GCIO ตามแนวทางนี้  

 

 

 



๙ 
 

๑๕. การใดที่อยู)ระหว)างดำเนินการของ ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO 
ประจำกระทรวง กรม ที่ตั้งโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต)งตั้ง
ผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม 
และการจัดทำแผนแม)บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง การดำเนินการต)อไป ให4ผู 4บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง หรือประจำกรม ดังกล)าว ดำเนินการร)วมกับ GCIO ให4
แล4วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนด  

๑๖. กรณีท่ีกฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกำหนดหลักเกณฑ8 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ
ที่เกี ่ยวข4องกับผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต)งตั้งผู4บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม)บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง หรือมอบหมายให4ผู 4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำ
กระทรวง ทบวง กรม เป*นผู4ปฏิบัติ ให4ส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐ ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล)าวต)อไป เท)าท่ีไม)ขัดหรือแย4งกับแนวทางท่ีกำหนดข4างต4น  

๑๗. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป*นที่ไม)อาจปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข4างต4นได4 หรือ 
กรณีมีปZญหาที่ต4องวินิจฉัยชี้ขาด ให4 คณะกรรมการผู4บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(GCIO Committee) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือวินิจฉัยช้ีขาด   

---------------- 

 
 
 
 
 



บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO)  

ที่ไดรับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนองคกรสูยุคดิจิทัลอยางเรงดวน  

ประเด็น 
GCIO Committee 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

MCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

DCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

PCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

การบริหารราชการ

และใหบริการ

ประชาชน 

(๓) สงเสริม สนับสนุนและใหคำปรึกษา

แนะนำในการพ ัฒนาความร วมมือ 

ดานดิจิทัลของทุกภาคสวน โดยการนำ

เทคโนโลย ีด านด ิจ ิท ัลมาใช ให  เกิด

ประโยชนอยางสรางสรรคเพื่อยกระดับ

ความสามารถ และศักยภาพดานดิจิทัล 

ตลอดจนผลักดันใหเกิดการสรรสราง

นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะ

นโยบายและแนวทาง การเจรจาและ

พัฒนาความรวมมือดานดิจิทัลระหวาง

ประเทศ 

(๖) ติดตามสถานการณการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 

ใหขอมูลความตองการของผู ใช และ

จัดทำรายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

พรอมทั ้งใหคำปรึกษาแนะนำ ให 

ความชวยเหลือและสนับสนุนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งแกไขปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาไปสู

เปาหมายที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) กำกับดูแล และใหคำปรึกษาแนะนำการ

พัฒนาระบบงาน ขอมูล และโครงสราง

พื ้นฐานดานดิจิทัลของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวง ใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน มีประสิทธิภาพ  เชื ่อมโยง 

เปนบูรณาการ ไมซ้ำซอน สามารถ

นำมาต อยอด และใช ประโยชน  

รวมกันได 

 

(๒) สงเสริม ผลักดัน และดำเนินการให 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ

และการทำงานภาครัฐของกรมใหมี

ความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ

ขอมูลมาใชในการสรรสรางนวัตกรรม

การบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ 

วิธีการและกระบวนการทำงาน ใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส เชื ่อมโยงกัน

ระหว างหน วยงานท ั ้ งภายในและ

ภายนอกแบบอัตโนมัติ 

 

(๓) ประสาน พ ัฒนาความร วมม ือ และ

สงเสริมการมีสวนรวมดานดิจิทัลกับ 

ทุกภาคสวนทั ้งภายในและภายนอก

จังหวัด ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการบริการสาธารณะระดับจังหวัด

และระดับทองถิ่น การสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการ

สาธารณะที ่สร างคุณคาร วมกันกับ 

ทุกภาคสวน และการยกระดับการบริหาร

จัดการจังหวัดและเมืองอัจฉร ิยะที่

ขับเคลื่อนโดยความตองการที ่แทจริง

ของประชาชนและผูรับบริการ 

 

เอกสารแนบ ๓ 

(แนบบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี) 



ประเด็น 
GCIO Committee 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

MCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

DCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

PCIO 
(หนาที่ความรับผิดชอบ) 

การพัฒนาขาราชการ

และเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน  

(๗) สงเสริม สนับสนุน และใหคำปรึกษา

แนะนำเก ี ่ยวก ับการพัฒนาผ ู บร ิหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

และการสรางเครือขายการทำงานรวมกัน

อยางยั่งยืน รวมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำ

เกี ่ยวกับการพัฒนากรอบความคิดและ

ทักษะดานดิจิทัล การพัฒนาระบบนิเวศ

และวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 

(๗) ปร ับกรอบความค ิด (Mindset) และ 

สรางการยอมรับเชิงนโยบายในการปรับ

รูปแบบการบริการและการทำงานของ

หนวยงานและสื่อสารถายทอดใหทราบ

โดยทั ่วก ัน รวมทั ้งกำหนดแนวทาง  

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความพรอมและมีทักษะดานดิจิทัลใน

การปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม 

และการทำงานรวมกัน พัฒนาระบบ

น ิ เวศและวัฒนธรรมองค  กรเพื่ อ

สนับสนุนการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

(๗) กำกับ ใหคำปรึกษาแนะนำ และ

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ให  ม ี ท ั กษะด  านด ิ จ ิ ทั ล ใ นก า ร

ปฏิบ ัต ิงาน การพัฒนานวัตกรรม 

และการทำงานร วมก ัน รวมทั้ ง

พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรม

องค กรเพ ื ่อสน ับสน ุนการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 

(๖) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในจังหวัด รวมถึงประชาชน 

ใหมีความพรอมและมีทักษะดานดิจิทัล

ในระดับที่เหมาะสม ที่จะนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลและขอมูลมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด รวมทั้งใหการสนับสนุนการพัฒนา

วัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

อยางยั่งยืน 

 

 

 



แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ   

(Government Chief Information Officer Management Guideline)   
 

 

 

 

 

 

 

- ง - 























บันทึกเสนอคณะรัฐมนตร ี
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline) 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทยที่มั ่นคง มั่งคั ่งและยั่งยืน  
บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต้องปรับตัว
ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการบูรณาการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกรอบความคิด พฤติกรรม 
วัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงาน และการให้บริการภาครัฐใหม่ เพ่ือเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่า
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Government as a Platform for Business and Citizen) อันจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้วยการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงาน
ภาครัฐให้มีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงการจัดองค์กร วิธีการทำงาน และกระบวนการทำงานอย่างพลิกโฉม 
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งจะต้องมีการประสานและ
บูรณาการเชื่อมต่อการพัฒนาภาครัฐในภาพรวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นองคาพยพ
เดียวกัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐทั่วทั้งองค์กร (Digital Government Transformation) และ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ที ่กำหนดให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว อันมีระดับ Digital 
Government Maturity Model (Gartner) เป็นตัวชี้วัด 

๑.๒ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู้นำการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับกลยุทธ์และองคาพยพของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหา 
ที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ (Citizen-driven) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงและเป็นบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การสร้างความเป็นธรรม
ให้กับสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นภาครัฐที่มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน 
ของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้สอดรับกับบริบท
และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และจัดระเบียบองค์กรภาครัฐให้มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน กะทัดรัด 

๑.๓ เพื่อให้การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) 
ประจำกระทรวง ทบวง กรม การกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
และรองรับกับการพัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่  



 - ๒ - 
ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง CIO แล้วแจ้งให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป*1 

จึงได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาและนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาปรับปรุงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ใหม ่ 

๒. การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  

เมื ่อว ันที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาข้อเสนอผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
ตามความเห็นของ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ในการประชุมรวม ๘ ครั้ง ได้แก่ 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 กุมภาพันธ์ 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
จำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ในการประชุมรวม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๒ วันที ่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดย ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงบทบาท หน้าที่  
ความรับผิดชอบ รูปแบบองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไก
สนับสนุนการปฏิบ ัต ิงานของผ ู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับส ูงภาคร ัฐ (Government Chief 
Information Officer) ให้มีความเป็นปัจจุบันและรองรับการพัฒนาภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งเห็นควร
กำหนดให้ “คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” เป็น คณะอนุกรรมการภายใต้ 
“คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในการนี้ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) 
ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจ ัดทำแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศของกระทรวง และ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกัน ด้วย 

 

 
*1มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกระทรวง ที่กำหนดให้ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม มีรองปลัดกระทรวงหนึ่งคนและรองอธิบดีหนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหน่วยงาน และให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด
รายละเอียดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของผู้ที ่จะดำรงตำแหน่ง CIO แล้วแจ้งให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบ 
เพื่อยึดถอืปฏิบัติต่อไป  

ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๗.๒/ว๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว  
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๒.๒ ในการจัดทำข้อเสนอดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ได้สอบถามและรับฟังความคิดเห็น 

จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
๒.๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง กรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดรูปแบบทีมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ CIO ระดับกระทรวง/กรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย (๑) รองปลัดกระทรวง/รองหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรม ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (๒) ผู้อำนวยการ
กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๓) รองปลัดกระทรวง ที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ทำหน้าที่ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  จาก ๖๔ ส่วนราชการ โดยผู ้เข้าร่วมประชุม 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

๒.๒.๒ การร ับฟังความคิดเห ็นจากผู ้บร ิหารระดับส ูงและห ัวหน้าส ่วนราชการประจำ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำจังหวัด (Province Chief Information Officer: PCIO) และ
ผู้ช่วย PCIO ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจังหวัดจำนวน ๖๔ จังหวัดจาก ๗๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๒ ได้ให้ความเห็น  
ผ่าน Google Form ว่า เห็นด้วยกับการมอบหมายบทบาทหน้าที่ CIO จังหวัด และเห็นว่าการกำหนดตำแหน่ง 
CIO จังหวัดว่าจะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๒.๒.๓ การหารือและรับฟังความคิดเห็นจากที ่ประชุมผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผลการรับฟังความคิดเห็น พบว่า  
ร้อยละ ๙๑.๗ ของผู้ให้ข้อมูล เห็นด้วยกับข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ ร้อยละ ๙๑.๗ ของผู้ให้ข้อมูล เห็นด้วยกับรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และร้อยละ ๑๐๐ ของผู ้ให้ข้อมูล เห็นด้วยกับข้อเสนอการกำหนดแนวทาง 
การมอบหมายภารกิจและการเสริมสร้างแรงจูงใจ CIO ภาครัฐ และข้อเสนอการสร้างความเข้มแข็งให้กับ  
CIO ภาครัฐ 

๒.๒.๔ การหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) และ สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
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๓. แนวทางการบริหารจัดการผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer Management Guideline) 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 

 หน่วยงานของรัฐมี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer : GCIO) ที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถผลักดันให้หน่วยงานมีทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร
ที่มุ่งไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐ รวมถึงกระบวนการ
และการจัดองค์กรอย่างพลิกโฉมโดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมมาใช้  
อย่างเต็มศักยภาพ  

๓.๒ เป้าหมาย  

  ระยะสั้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่มีการพัฒนา
ตามโมเดลวุฒิภาวะการเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวคิด Digital Government Maturity Model ที ่พัฒนา 
โดย Gartner ระดับที่ ๒ (Open and Connected Government)  

 ระยะยาว ภายในป ี พ.ศ. ๒๕๘๐ ภาคร ัฐบรรล ุ เป ้าหมายในการพัฒนาภาครัฐ 
ให้มีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว อันมีระดับ Digital Government 
Maturity Model (Gartner) เป็นตัวชี้วัด 

๓.๓ ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ครอบคลุมส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในกำกับของคณะรัฐมนตรี  

๓.๔ สาระสำคัญ 
๓.๔.๑ ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและ

ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจาก “การกำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน” เป็นหลัก มาให้ความสำคัญกับ “การสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
กระบวนการดำเนินธุรกิจและการให้บริการภาครัฐ” (Transformer in Chief) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(รวมถึงข้อมูล) และนวัตกรรม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน 

๓.๔.๒ กำหนดให้ GCIO ประกอบด้วย ๔ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระด ับส ู งภาคร ัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)  ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)  และคณะกรรมการ
ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee :  
PCIO)  แต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน และทำงานร่วมกันอย่างเป็น
เครือข่าย เพื ่อนำนโยบายด้านดิจิทัลที ่กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิร ูปประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนที ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิตามความเห็นของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไปดำเนินการ  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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๓.๔.๓ ให้มีการตั้ง GCIO ในแต่ละระดับ ตามแนวทางดังนี้  

(๑) GCIO Committee ให้ คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั้งคณะอนุกรรมการ 
ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือทำหน้าที่เป็น “ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู่
การปฏิบัติ (Execution) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  เป็น
ประธาน และมีเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  

(๒) MCIO และ DCIO ให้ “หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม” 
เป็น MCIO หรือ DCIO โดยตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรอาจตั้งรองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร 
ส่วนราชการ (เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
เป็นต้น) หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ กระบวนงานและบริการ 
ของหน่วยงานและมีความเข้าใจดิจิทัลระดับหนึ่ง ตามที่กำหนด และเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลั กสูตร GCIO  
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติหน้าที่ แทน ก็ได้ อนึ่ง ในส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้ง 
ผู ้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือระดับสูง) 
ผ ู ้อำนวยการสำนักกอง ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งอ ื ่นที ่ เทียบเท่า  
ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม ก็ได้ 

(๓) PCIO ให ้ท ุกจ ังหว ัด ต ั ้ งคณะกรรมการข ึ ้นคณะหนึ ่ง ทำหน ้าท ี ่ เป็น  
ผู้เอื้ออำนวยการพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร้างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อน  
โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสำนักงานจั งหวัดเป็นเลขานุการ และ 
สถิติจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.พ. กำหนด   

๓.๔.๔ ให้มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ดังนี้ 
(๑) ให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ GCIO โดยให้  

อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะ GCIO รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจ และโอกาสความก้าวหน้า โดยให้คำนึงถึง 
หลักคุณธรรม ผลของงาน ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๒) ให้มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ประกอบด้วย บุคคล ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน โดยในระยะเริ่มแรก ส่วนราชการอาจนำพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง มาทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” และ “ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน” ส่วนระยะถัดไป ให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแนวทางและจัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ปรึกษา GCIO
รวมถึงให้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบการบริหารและพัฒนากำลังคน
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ ให้มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำแก่ส่วนราชการในการพัฒนาและบริหารจัดการทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO เพื่อสนับสนุน 
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การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการให้การสนับสนุน
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติมให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยคำนึงถึงความจำเป็น 
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าเชิงภารกิขของภาครัฐ และสำนักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรสำหรับการจ้าง
พนักงานราชการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานคุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด  

(๓) ให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้ GCIO อย่างต่อเนื ่อง โดยการทบทวน 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และให้กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
ทำหน้าที่รับรองกรอบหลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและ 
แนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ ่มเป้าหมายการพัฒนา พร้อมทั ้งสร้างชุมชนเครือข่าย  
(GCIO Community) สำหรับการพัฒนาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง GCIO ด้วยกันเอง การสร้างเครือข่ายการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ทั้งนี ้เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ในการนี้ ให้นำทักษะด้านดิจิทัลของ GCIO และผู้ช่วย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช้
เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรด้วย   
รายละเอียดแนวทางการบร ิหารจ ัดการผ ู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับส ูงภาคร ัฐ (Government  
Chief Information Officer Management Guideline : GCIO Management Guideline) ตามเอกสารแนบ ๒.๑  

๔. องค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ช่วย 
GCIO และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO 

เพ ื ่อประโยชน์ในการบร ิหารจ ัดการและเพ ื ่อความช ัดเจนในการดำเน ินงานของ  GCIO  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ก.พ. ไดม้ีมติกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (GCIO) ตามข้อ ๓.๔.๓ คุณสมบัติ
และบทบาทของผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามข้อ ๓.๔.๔ (๒) และได้เสนอ
มาเพ่ือโปรดทราบพร้อมนี้ด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒.๒ 

๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี 

๕.๑ ให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline) ทั้งในส่วนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน คุณสมบัติและการจัดตั ้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ GCIO ตามที่เสนอ และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ 
GCIO ให้เป็นไปตามแนวทางนี ้ ทั ้งนี ้ เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
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ภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว อันมีระดับ Digital Government 
Maturity Model (Gartner) เป็นตัวชี้วัด  

๕.๒ ให้มีการตั้ง GCIO ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และ
คณะกรรมการผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด เพื ่อขับเคลื ่อนการปรับเปลี ่ยนภาครัฐ  
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางที่กำหนด และให้ GCIO แต่ละระดับปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน และ
ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย พร้อมกันนี้ ควรจัดให้มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ด้วย  

 รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO คุณสมบัติ
และบทบาทของผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 

๕.๓ รับทราบองค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบของ GCIO  รวมทั้ง
คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามที่ ก.พ. กำหนด  

๕.๔ ให้ ก.พ. ให้การสนับสนุนและกำหนดแนวทางจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานให้กับ GCIO เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ให้ อ.ก.พ.กระทรวง 
และ อ.ก.พ.กรม พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด  

๕.๕ ให้ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ให้การสนับสนุนกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานราชการเพิ ่มเติมให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื ่อทำหน้าที ่เป็น ที ่ปรึกษา  GCIO และ
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามแนวทางที่กำหนด และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบบุคลากรสำหรับ
การจ้างพนักงานราชการดังกล่าว รวมทั้งให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำแนวทางและจัดให้มี 
การดูแลและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ปรึกษา GCIO และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO และ
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบและระบบการบริหารและพัฒนากำลังคนผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๕.๖ ให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื ่อง 
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตร CIO จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัล
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล (องค์กรมหาชน) พร้อมทั ้งมอบหมาย  
ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและ
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร้างชุมชนเครือข่าย GCIO (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  

 ทั้งนี้ ให้นำทักษะด้านดิจิทัลของ GCIO และผู้ช่วย GCIO ที่ ก.พ. กำหนดมาใช้เป็นกรอบ 
ในการออกแบบหลักสูตรข้างต้นด้วย อนึ่ง ในระหว่างที่กรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO ยังไม่ได้รับ 
การรับรอง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก่อน 

 



 - ๘ - 
๕.๗ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื ่อง การแต่งตั ้งผู ้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง เฉพาะในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และให้ใช้แนวทางนี ้แทน ทั ้งนี้   
ให้ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่แนวทางนี้จะใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการตั้งและมอบหมาย 
GCIO ตามแนวทางนี้  
   การใดท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ประจำ
กระทรวง กรม ที่ตั้งโดยอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ข้างต้น การดำเนินการต่อไป 
ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง หรือประจำกรมดังกล่าว ดำเนินการร่วมกับ GCIO 
ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 
   ในกรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง 
กรม ที่ตั ้งขึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือมอบหมายให้ผู ้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรมฯ เป็นผู ้ปฏิบัติ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางนี้  
   อนึ่ง หากกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นได้ หรือ
กรณีมีป ัญหาที ่ต ้องว ิน ิจฉัยชี ้ขาด ให้คณะกรรมการผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(GCIO Committee) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือวินิจฉัยชี้ขาด   

๕.๘ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สำน ักงาน ก.พ. คณะกรรมการบร ิหารพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง  
สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

 
------------------------------------------------------ 

 
 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สำนักงาน ก.พ.  



เอกสารแนบ ๒.๑ 

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline) 

 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทยที่มั ่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
บนหลักปรัชญาพอเพียง จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต้องปรับตัว  
ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับกรอบความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงาน 
และการให้บริการภาครัฐใหม่ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว และ
เป็นภาครัฐที่เปิดให้ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
และการทำงานให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยภาครัฐเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่า
ร ่วมกันกับทุกภาคส่วน (Government as a Platform for Business and Citizen) อ ันจะนำไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
อันมีระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เป็นตัวชี้วัด รวมทั้งตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่มุ่งหมายสร้างภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน 
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู้นำการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน  
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับกลยุทธ์และองคาพยพของหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาครัฐที ่ขับเคลื ่อนโดยความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหา  
ที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ (Citizen-driven) การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงและเป็นบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน 
รวมทั้งเป็นภาครัฐที่มีการดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ปราศจากการทจุริต
และประพฤติมิชอบ และเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
นวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ  

ในการนี ้  เพื ่อสร ้างความชัดเจนในการปฏิบ ัต ิงานของผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูงภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล อันจะก่อให้เกิด
การประสานบูรณาการ และการเชื่อมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับภาครัฐในภาพรวม ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นองคาพยพเดียวกัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร 
(Digital Government Transformation) ตั้งแต่การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
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การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐให้ทันสมัย และการเปลี ่ยนแปลง
กระบวนการและการจัดองค์กรอย่างพลิกโฉม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐไว้ ดังนี้  

 

ส่วนที่ ๑  
บททั่วไป 

๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government Chief Information 
Officer เรียกโดยย่อว่า GCIO เป็น ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Transformation in Chief) ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีบทบาทในการบูรณาการ 
และนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร นำการพัฒนา  
การบริการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของรัฐ (Business and Operating Model) ให้มีความทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชน
และผู้รับบริการ จัดระเบียบองค์กร กระบวนการทำงาน ข้อมูล และเทคโนโลยีภาครัฐ ให้มี ลักษณะ 
เปิดกว้าง กะทัดรัด เป็นบูรณาการ เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ มีการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ความมั่งคงปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคล  

 
ส่วนที่ ๒  

รูปแบบและความสัมพันธ์  

๒. GCIO ประกอบด้วย ๔ ระดับ แต่ละระดับมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government 
Chief Information Officer Committee เรียกโดยย่อว่า GCIO Committee  มีบทบาทเป็น “ผู้สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ (Execution)”  
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ข. ผ ู ้บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับส ูงระด ับกระทรวง  หร ือ Ministry  
Chief Information Officer เรียกโดยย่อว่า MCIO มีบทบาทเป็น “ผู้ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง”  

ค. ผ ู ้บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับส ู งระด ับกรม  หร ือ Department  
Chief Information Officer เรียกโดยย่อว่า DCIO มีบทบาทเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระดับกรม” 

ง. คณะกรรมการผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด  หรือ 
Provincial Chief Information Officer Committee เรียกโดยย่อว่า PCIO มีบทบาทเป็น “ผู้เอื ้ออำนวย 
การพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร้างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที ่ขับเคลื ่อน  
โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ”  

๓. GCIO แต่ละระดับ ประสานและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายเพื่อนำนโยบาย 
ด้านดิจิทัลของประเทศ มาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Execution) โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์
และความเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในภาพรวม ตามภาพที่ ๑ และ ๒ 

ภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ของบุคคลและองค์คณะที่เกี่ยวขอ้งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม 
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ภาพที่ ๒ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔. MCIO หรือ DCIO ตามข้อ ๒.ข. และ ๒.ค. อาจตั้ง คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับกระทรวง หรือคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับกรม แล้วแต่กรณี เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน ด้วยก็ได้  

 คณะกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง มี MCIO หรือ DCIO เป็นประธาน และ 
มีผู้ช่วย GCIO เป็นเลขานุการ  

 

ส่วนที่ ๓  
การตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๕. ให้มีการตั้งและมอบหมายหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ดังนี้  

ก. คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให้คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั ้งคณะอนุกรรมการขึ ้นมาคณะหนึ ่ง มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ. กำหนด  

ข.  ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง ให้กระทรวง 
ทุกกระทรวง และหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบเท่า กำหนดให้มี MCIO ขึ้น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่ MCIO โดยตำแหน่ง  
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  ในกรณีเห็นสมควร หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า อาจตั้ง 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ผู้ซึ ่งมีคุณสมบัติ 
ตามที่กำหนด ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แทน ก็ได้  

  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ MCIO ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 

ค. ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม ให้ส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกรม และหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า ทุกหน่วยงาน กำหนดให้มี DCIO ขึ้น โดยให้หัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่ DCIO โดยตำแหน่ง  

  ในกรณีเห็นสมควร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า อาจตั้ง 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ) หรือตำแหน่งอื ่นที ่เทียบเท่า  
ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แทน ก็ได้  

  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ DCIO ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 

ง. คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด ให้ทุกจังหวัด 
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ. กำหนด 

กรณีตามข้อ ข. และ ค. หากหัวหน้าส ่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด  
จะมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ GCIO ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้มีคุณสมบัติตามที่
กำหนดปฏิบัติหน้าที่แทน หากส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ยังไม่มีบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
ให้มอบหมายผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุด ปฏิบัติหน้าที่ ไปก่อนได้ แล้วให้เร่งพัฒนาและจัดเตรียมบคุคล
ให้มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อไป  

ส่วนที่ ๔  
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ  

๖. เพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ก ับ GCIO 
อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) หร ือ อนุกรรมการสามัญประจำกรม  
(อ.ก.พ. กรม) แล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานในภารกิจประจำและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในฐานะ GCIO รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้า เพื ่อเพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ MCIO และ DCIO ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักคุณธรรม ผลของงาน  
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะของผู้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

 แนวทางการกำหนดสัดส่วนงานและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด  
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๗. ให้มีการจัดการพัฒนา MCIO และ DCIO อย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ เรียกโดยย่อว่า “หลักสูตร GCIO” โดยให้นำทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ที่ ก.พ. กำหนด มาใช้เป็นกรอบการออกแบบหลักสูตร และให้มีการพัฒนา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยชั ้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้วย ในการนี้ กรณีเห็นสมควรอาจจัดให้มีหลักสูตรเตรียมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจำกระทรวง กรม (Pre-course) ด้วย ก็ได้ 

 ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ GCIO ให้มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการพัฒนา
ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให้มีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสมสำหรับ
การดำเนินบทบาทสนับสนุน GCIO ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วย 

 ทักษะด้านดิจ ิท ัลของผู ้ช ่วยผ ู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 

 เพื ่อให้การจัดการพัฒนา GCIO และผู้ช่วย GCIO ได้มาตรฐานและเกิดผลสำเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการรับรองกรอบหลักสูตร 
GCIO และผู้ช่วย GCIO ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำ 
การปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา  
ในการนี้ อาจจัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรด้วย ก็ได้ 

 อนึ่ง ในระหว่างที ่กรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO ยังไม่ได้รับการรับรอง 
ตามวรรคสี่ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางก่อน 

๘. เพื่อให้มีการติดต่อ ประสานงาน บูรณาการ และเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง GCIO  
ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบการสร้างชุมชนเครือข่าย (GCIO Community) 
สำหรับการพัฒนาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และการทำงานร่วมกันระหว่าง GCIO 
ด้วยกันเอง การสร้างเคร ือข ่ายการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั ้งแก้ไขปัญหาที ่ เก ิดขึ้น 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการนี้ อาจจัดให้มีการประชุม GCIO เป็นรายไตรมาส หรือ
ตามที่เห็นสมควรด้วย ก็ได้ 
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ส่วนที่ ๕  
ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๙. ในการปฏิบัติหน้าที่ของ GCIO ให้มีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้  
ก. ที่ปรึกษาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
ข. ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
ค. ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

  ในการจัดทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน GCIO ตามวรรคหนึ่ง ให้ ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นตามเป้าหมาย สถานะความพร้อมและพัฒนาการ  
ด้านดิจิทัลของหน่วยงาน รูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการกำลังคนผู ้ปฏิบัต ิงาน  
ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในแต่ละช่วงเวลา ประกอบด้วย  

  คุณสมบัติและบทบาทผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO 
ตามวรรคหนึ่งข้อ ข. และ ค. ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด 

๑๐. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ GCIO ให้ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) พิจารณาสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง ให้ส่วนราชการ เพื่อทำหน้าที่
เป็น “ที่ปรึกษา GCIO” ตามข้อ ๙.ก. ดังนี้  

ก. ที่ปรึกษา MCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม่เกิน ๒ อัตรา 
ข. ที่ปรึกษา DCIO อาจจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง ไม่เกิน ๑ อัตรา 

ในการจ ้างพน ักงานราชการศ ักยภาพส ูง มาปฏ ิบ ัต ิงาน  ในแต ่ละช ่วงเวลา  
ให้ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณาเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงาน ความคุ้มค่า 
เชิงภารกิจของรัฐ และวิถีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ด้วย โดยภารกิจที่จะจ้าง
พนักงานราชการดังกล่าว จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจหลักของส่วนราชการตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังไว้แล้ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน
ราชการศักยภาพสูงให้เป็นไปตามประกาศ คพร. ในเรื่องนั้น ๆ  

๑๑. เพื่อให้ที่ปรึกษา GCIO สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อน 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๙ .ก. ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รับผิดชอบการจัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ปรึกษาเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จัดให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทาง 
นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนารูปแบบการจ้างงาน
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ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีการทำงานของกลุ่มบุคคล รวมทั้งวางระบบการกำกับตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา GCIO ให้เป็นไปบนหลักธรรมาภิบาล  

ในการนี้ อาจจัดให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา GCIO เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง 
สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสม มาทำหน้าที่ ที่ปรึกษา GCIO โดยอาจกำหนดให้มีข้อมูลตารางความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
ที่ระบุช่วงเวลาที่สามารถทำงานได้และข้อมูลประวัติการทำงานในโครงการต่าง ๆ ไว้ด้วย 

เพื ่อประโยชน์ในการปรับปรุงบัญชีรายชื ่อที่ปรึกษา GCIO ตามวรรคสอง ให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีการจ้างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา GCIO” รายงานผลการปฏิบัตงิานของท่ีปรึกษาให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม ทราบปีละ ๑ ครั ้ง ทั ้งนี ้ หากระยะเวลาการจ้างบุคคลหรือพนักงานราชการศักยภาพสูง  
น้อยกว่า ๑ ปี ให้รายงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง  

แนวทางการเพิ ่มพูนประสิทธิภาพที่ปรึกษา GCIO ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
และรูปแบบการรายงานตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

๑๒. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐที่มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำแนวทาง รูปแบบ และระบบการบริหารและพัฒนากำลังคน
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการดึงดูดผู้มีศักยภาพและรักษา
คนดีคนเก ่งไว ้ในระบบ การสร้างช่องทางการนำบุคลากรเข้าส ู ่ระบบราชการที ่หลากหลาย  
การพัฒนาสิ่งจูงใจที่ดี การเคลื่อนย้ายกำลังคน และการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ (Up-skill 
และ Re-skill) ด้วย  
 ระยะเริ ่มต้น หากส่วนราชการใด จะกำหนดให้มีพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ทำหน้าที่ “ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน” ตามข้อ ๙ .ค. ให้นำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีอยู่เดิม 
ของส่วนราชการตามที่ คพร. อนุมัติ รอบที่ ๔ มาใช้ก่อน หากมีความจำเป็นต้องจัดให้มีพนักงานราชการ
เพิ่มเติม ให้จัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเสนอ คพร. ต่อไป โดยให้พิจารณาเหตุผล 
ความจำเป็น ปริมาณงาน ความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ รวมทั้งวิถีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสายงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง ในการจ้างพนักงานราชการพิเศษ มาปฏิบัติงานในฐานะทีมสนับสนุน GCIO ในแต่ละ
ช่วงเวลา ด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงให้เป็นไปตามประกาศ คพร. 
ในเรื่องนั้น ๆ 

๑๓. เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ อาจนำรูปแบบและวิธีการทำงานแนวใหม่ที่นำภาคเอกชน และหรือ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
ภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนงานเกี่ยวเนื่องกับภาคราชการ มาร่วมดำเนินงานแบบพันธมิตร และ



- ๙ -  
 

ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือใช้ทรัพยากรรวมทั้ง Service platform ร่วมกัน ให้มากขึ้น ด้วย  
ในการนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานดังกล่าว 

นอกจากนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อาจขอให้สำนักงาน ก.พ. นำ “โครงการ
พัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน
ภาครัฐเองและระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน มาสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของ GCIO ด้วย 

 
ส่วนที่ ๖  
อื่น ๆ  

๑๔. ให้ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่แนวทางนี้จะใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  
จะมีการตั้งและมอบหมาย GCIO ตามแนวทางนี้  

๑๕. การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO 
ประจำกระทรวง กรม ที่ตั้งโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม 
และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง  การดำเนินการต่อไป ให้ผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง หรือประจำกรม ดังกล่าว ดำเนินการร่วมกับ GCIO ให้
แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด  

๑๖. กรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง 
ทบวง กรม ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง หรือมอบหมายให้ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำ
กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ปฏิบัติ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กำหนดข้างต้น  

๑๗. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นได้ หรือ  
กรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด ให้ คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(GCIO Committee) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือวินิจฉัยชี้ขาด   

---------------- 



เอกสารแนบ ๒.๒ 

 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) 

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วย GCIO และ 
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO  

ที่ ก.พ. กำหนด  
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องค์ประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO)  

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วย GCIO และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสนับสนนุ GCIO ที่ ก.พ. กำหนด  

-------------------- 
 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ คุณสมบัติของผู้ช่วย GCIO และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ดังนี้  

๑. ผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครั ฐ (Government Chief Information 
Officer : GCIO) รายละเอียดตามเอกสาร ๒.๑ ประกอบด้วย 

ก.  องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)  

ข. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) 

ค. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม 
(Department Chief Information Officer : DCIO) 

ง. องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) 

๒. ผู ้ช ่วยผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาคร ัฐ (Chief Information Officer 
Assistant) รายละเอียดตามเอกสาร ๒.๒ ประกอบด้วย 

ก. คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม 
(Ministry and Department Chief Information Officer Assistant) 

ข. คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วยคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee Assistant) 

๓. ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer’s Staffs) รายละเอียดตามเอกสาร ๒.๓ ประกอบด้วย 

ก. คุณสมบัติผู ้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (Government Chief Information Committee’s staff) 

ข. คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม 
(Ministry and Department Chief Information Officer’s staff) 

ค. คุณสมบัติผู ้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee’s staff) 



เอกสาร ๒.๑ 

 

๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) 
ก. องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)  

องค์ประกอบ 

 “คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” (GCIO Committee) จัดตั้งขึ้นในฐานะ
อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
๑. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภารกิจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน  
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน 
๓. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ 
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในวงการ เป็นกรรมการ 
๕. ผู้แทนคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล เป็นกรรมการ 
๖. ผู้แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ 
๗. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 
๘. ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงและระดับกรมท่ีได้รับการคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เป็นกรรมการ  
๙. ผู้แทนคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงจังหวัด เป็นกรรมการ  
๑๐.  เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
๑๑.  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  
บทบาท 

เป็น ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ  โดยการให้
คำปร ึกษาแนะนำเกี ่ยวกับทิศทางเป้าหมาย และแนวทางในการสร้างความสอดคล้องเช ิงนโยบาย  
การปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ตอบสนอง 
ความต้องการที ่แท้จริงของประชาชนและผู ้ร ับบริการ และเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ  
สร้างความม่ันคงให้กับสังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๑)  ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทาง รวมถึงแผนงาน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Roadmap) ที่สร้างความสอดคล้องเชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ บนหลักความสมดุลและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
(๒) ให้ความเห็นชอบสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ (Government Enterprise Architecture: GEA) รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลของทุกภาคส่วน  
โดยการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับความสามารถ และศักยภาพ
ด้านดิจิทัล ตลอดจนผลักดันให้เกิดการสรรสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและ  
แนวทางการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(๔) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเกี่ยวกับทิศทางและ 
แนวทางการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ที ่รองรับ  
การประสานและเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมบริการ 
รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุน การเปิดเผย บูรณาการ เชื่อมโยง บริหารจัดการ พร้อมทั้งนำข้อมูล และข้อมูล
ขนาดใหญ่มาใช้ เพื่อการตัดสินใจ การทำงาน และการพัฒนาบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าและประโยชน์  
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ (Open, Connected, and Data-Driven) 
(๕) เสนอแนะคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง ในการจัดทำ ปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานและมาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงให้คำแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์ และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั ้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง  
เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๖) ติดตามสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ และจัดทำรายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา 
กรอบความคิดและทักษะด้านดิจิทัล การพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๘) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) 
คุณสมบัติ 

ผู้ที่จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง จะต้องมีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

๑. เป็น หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า 
หรือ 

๒. เป็น ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า 
มอบหมาย ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑. เป็น ผู้บริหารส่วนราชการผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดท่ีมีอยู่แล้ว ดังนี้  
ก.  รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) หรือ  
ข. ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) หรือ 
ค.  ที่ปรึกษาของส่วนราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) หรือ 
ง. ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าข้อ ก. ข. หรือ ค.  

และ 
๒.๒. เป็น ผู้มีความสามารถ ดังนี้  

ก.  มีความเข้าใจบทบาท ภารกิจ กระบวนงาน และบริการของหน่วยงานระดับกระทรวง 
ทั้งในเชิงกว้างและลึกเป็นอย่างดี และ  

ข.  มีความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ 
มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และ 
๒.๓. เป็น ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

จัดดำเนินการ หรือหลักสูตรใด ๆ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณากำหนดให้เป็นผู้ที ่มี
คุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
หากยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือ
ในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้นับจากวันที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ระดับกระทรวง 
บทบาท 
เป็น ผู้ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง โดยเสนอแนะเป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับกระทรวงที่ชัดเจน ประสานเชื่อมโยง พัฒนาความร่วมมือ กำกับดูแล
เทคโนโลยี (รวมทั้งข้อมูล) ภายในกระทรวงให้มีความมั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน และคำนึง ถึงความเป็น 
ส่วนบุคคล รวมทั้งติดตามสถานการณ์เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปบนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน และ
เพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(๑) เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกระทรวง กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กรของกระทรวง (Ministry Enterprise Architecture) รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) ประสานและพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง  
เพื่อการเชื่อมโยงการบริการ การทำงาน และข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของกระทรวง รวมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุม เจรจาแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมือ ตลอดจนประสานการดำเนินงานด้านดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลกลางของกระทรวง ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความเป็น
ส่วนบุคคล รวมทั้งเชื ่อมโยงและนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ  
การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั ้งนี ้เพื ่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, 
Connected, and Data-Driven) 
(๔) กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ  
ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
(๕) กำกับติดตามการพัฒนาดิจิทัลภายในกระทรวงให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดแนวทางการใช้
มาตรฐานด้านดิจิทัลภาครัฐระดับกระทรวง กำกับดูแลความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และบริหารจัดการความเสี ่ยงและการเปลี ่ยนแปลง รวมทั ้งจัดให้มี 
หรือปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๖) สำรวจและติดตามสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และรายงานให้
คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อการพัฒนา  
ต่อยอดท่ียั่งยืน 
(๗) ปรับกรอบความคิด (Mindset) และสร้างการยอมรับเชิงนโยบายในการปรับรูปแบบการบริการและ 
การทำงานของหน่วยงานและสื่อสารถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งกำหนดแนวทาง และสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และ 
การทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีต่่อเนื่องและยั่งยืน 
(๘) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ค. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม 
(Department Chief Information Officer : DCIO) 
คุณสมบัติ 

ผู้ที่จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม จะต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้  

๑. เป็น หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า 
หรือ 

๒. เป็น ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้ซี ่งหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเทียบเท่ามอบหมาย ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑. เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดที่มีอยู่แล้ว ดังนี้  
ก. รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือ  
ข.   ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และ 
ค.   ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ  
ง.   ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) หรือ 
จ.   ตำแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าข้อ ก. ข. ค. และ ง. 

และ 
๒.๒.  เป็นผู้มีความสามารถ ดังนี้  

ก.  มีความเข้าใจบทบาท ภารกิจ กระบวนงาน และบริการของหน่วยงานระดับกรม 
ทั้งในเชิงกว้างและลึกเป็นอย่างดี และ  

ข.  มีความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ 
มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หรือ 
๓. เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเทียบเท่ามอบหมาย ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๓.๑  เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดท่ีมีอยู่แล้ว ดังนี้  

ก.  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ 
ข. ผู้อำนวยการสำนักกองที่รับผิดชอบภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือ 
ค. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือ  
ง. ตำแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าข้อ ก. ข. และ ค. 

และ 
๓.๒.  เป็นผู้มีความสามารถ ดังนี้  

ก. มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  
๕๐ ล้านบาท และเป็นโครงการที่เกี ่ยวเนื่องกับหลายภารกิจ/บริการทั้งภายในและ
ระหว่างหน่วยงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา  
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คุณสมบัติ 

ข.  มีความเข้าใจบทบาท ภารกิจ กระบวนงานและบริการของหน่วยงานระดับกรมทั้งใน 
เชิงกว้างและลึกเป็นอย่างดี  

ค.  มีประสบการณ์การพัฒนาองค์กรและปรับปรุงระบบงานของหน่วยงาน และมีผลงาน  
เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาบริการหรือรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู ้รับบริการ หรือในการเชื ่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานโดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ หรือได้รับการยอมรับหรือได้รับความเชื ่อถือไว้วางใจจาก  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยสามารถประสานสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

อนึ่ง ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดดำเนินการ หรือหลักสูตรใด ๆ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พิจารณากำหนดให้เป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร GCIO ของสำนักงานพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หากยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับ  
การฝึกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ นับจากวันที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ด้วย 
บทบาท 
เป็น ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม โดยส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับรูปแบบการบริการและ
ทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย รวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ พัฒนา
และนำส่งนวัตกรรมบริการที ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการที ่แท้จริงของประชาชนผู ้รับบริการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน กำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งเชื ่อมโยงระบบงานและข้อมูล 
ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ได้มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย 
และคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล เพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๑) เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื ่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรม รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของกรม
ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุง
รูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกแบบอัตโนมัติ 
(๓) ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที ่อยู ่ในความดูแลของกรมให้มีคุณภาพ  
มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน  และใช้ประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมกันกับ 
ทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๔) กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
(๕) กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๖) ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงทแีละเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน 
(๗) กำกับ ให ้คำปร ึกษาแนะนำ และส่งเสร ิมสนับสนุนการพัฒนาบ ุคลากรให้ม ีท ักษะด ้านดิจ ิทัล 
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๘) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ง. องค์ประกอบและบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู ้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) 
องค์ประกอบ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้ง “คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด” ขึ้นมา  
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  
๒. ผู้แทนจากภาคเอกชนในพ้ืนที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

จังหวัด เป็นต้น เป็นกรรมการ 
๓. ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่ตั ้งในส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
๔. ผู้แทนภาคการศึกษาในพ้ืนที่ หรือในกลุ่มจังหวัด เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
๗. สถิติจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเห็นสมควร อาจตั้งเลขานุการ และหรือ ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมอีก ก็ได้ 

บทบาท 
เป็น ผู้เอื ้ออำนวยการพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร้างบริการสาธารณะระดับจังหวัด  
ที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ  โดยการพัฒนาความร่วมมือ และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวบรวมความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมให้เกิด
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในพ้ืนที่ บริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล
ของจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดทำข้อมูลของจังหวัดให้มีคุณภาพและพร้อมเปิดให้
ประชาชนเข้าถึง แบ่งปัน และนำไปใช้เพ่ือพัฒนาต่อยอด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร และผู้รับบริการให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทการพัฒนาจังหวัดและ  
เมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๑) เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในพื้นที่ และเพื่อการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ รวมทั้งบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้คำปรึกษา
แนะนำการบริหารจัดการทรัพยากรระดับจังหวัดและท้องถิ่นในภาพรวม เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ทีส่ร้างความสอดคล้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๓) ประสาน พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านดิจิทัลกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
จังหวัด ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการสาธารณะระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน และการยกระดับการบริหาร
จัดการจังหวัดและเมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดทำและพัฒนาข้อมูลของจังหวัด ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ รวมทั้งเชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำ
ข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การจัดบริการ การบริหารจัดการจังหวัด
และเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา 
ที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการในพ้ืนที ่
(๕) กำกับให้มีการจัดระเบียบการนำระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดมาใช้ให้เป็นมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน มีการเชื่อมโยง ต่อยอด และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัด รวมถึงประชาชน ให้มีความพร้อมและมีทักษะ
ด้านดิจิทัลในระดับที ่เหมาะสม ที ่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง 
ให้การสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 
(๗) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



เอกสาร ๒.๒ 

 

๒. ผ ู ้ช ่วยผู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (Chief Information Officer 
Assistant)  

ก. คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม 
(Ministry and Department Chief Information Officer Assistant) 
 

คุณสมบัติ 

ผู้ที ่จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม จะต้อง  
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

๑. ผู้อำนวยการสำนักกอง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต้น) หรือผู้ดำรงตำแหน่ง  
ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักกอง ๑ ระดับ ที่รับผิดชอบภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

ก. ภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน หรือ 
ข. ภารกิจด้านแผนงาน หรือ 
ค. ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล  

หรือ 
๒. ผู้อำนวยการสำนักกอง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต้น) หรือผู้ดำรง ตำแหน่ง 

ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักกอง ๑ ระดับ ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน และเป็นผู้ที ่มีความเข้าใจ  
ในบทบาทภารกิจ กระบวนงาน และบริการของหน่วยงานระดับกรมทั้งในเชิงกว้างและลึก รวมทั้งมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (รวมถึงข้อมูล) และการนำเทคโนโลยีดิ จิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรม 
การบริการหรือการทำงานภาครัฐ อย่างสร้างสรรค์ 

อนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า อาจตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวงกรม มากกว่า ๑ คน ก็ได้ 
บทบาท 

เป็น ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาล
ด ิจ ิท ัล โดยให ้การสนับสน ุนการกำหนดเป ้าหมาย แนวทางการพัฒนาภาคร ัฐระด ับกระทรวงกรม  
การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กร
ดิจิทัล การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร การพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการและรูปแบบธุรกิจ ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการทำงาน การบริการ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ ให้มีความทันสมัย โดยนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงธรรมาภิบาล ความมั่นคงปลอดภัย 
ความเป็นส่วนบุคคล พัฒนาและบริหารจัดการระบบงาน ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน  
ให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งประสาน สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ  
ด้านดิจิทัลเพ่ือเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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ข. คุณสมบัติและบทบาทของผู้ช่วยคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee Assistant) 
 

คุณสมบัติ 

ผู้ที ่จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัด  
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หรือ 
๒. ผู้อำนวยการ ระดับสูงหรือระดับต้น หรือตำแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัด หรือ 
๓. สถิติจังหวัด หรือ 
๔. ผู ้ซ ึ ่งได้ร ับมอบหมายจากผู ้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัด หรือ  
๕. บุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

ก. มีความเข้าใจในภูมิทัศน์ภูมิสังคม ความเป็นมา ความสัมพันธ์ ผู ้คน รวมถึงความต้องการ  
และปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ถึงระดับที่สามารถระบุประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหา  
หรือพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงประเด็น  

ข. มีความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรม  
หรือมีความสนใจที ่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ และข้อมูลมาใช้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้รับบริการ  

ค. มีความสามารถประสานสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที่  

ง. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบหรือพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการได้  

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด อาจตั้งผู้ช่วยคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดั บสูง ระดับจังหวัด 
มากกว่า ๑ คน ก็ได้ 
บทบาท 

เป ็น ผู ้ช ่วยคณะกรรมการผ ู ้บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับส ูงระด ับจ ังหว ัด  ในการพัฒนา 
จังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ โดยให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (รวมถึงข้อมูล)  
มาใช้ในการบริการสาธารณะระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ประสาน สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน บริหารจัดการ
และจัดระเบียบทรัพยากรดิจิทัลภายในจังหวัดอย่างเป็นองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ รวบรวม
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐให้เป็นระบบ
ดิจิทัล จัดทำข้อมูลของจังหวัดให้มีคุณภาพและพร้อมเปิดให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าถึง แบ่งปัน  
และนำไปใช้เพ่ือพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันกับ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้รับบริการให้
สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทการพัฒนาจังหวัดและเมืองอัจฉริยะ 

 



เอกสาร ๒.๓ 

 

๓. ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer’s Staffs)  

ก. คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Committee’s staff) 
 

คุณสมบัติ 

เป็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มอบหมาย 

ข. คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม 
(Ministry and Department Chief Information Officer’s staff) 
 

คุณสมบัติ 

เป็น บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหรือ 

๒. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และหรือ ด้านการพัฒนาระบบราชการ และหรือ เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)  

และหรือ 

๓. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค. คุณสมบัติผู ้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee’s staff) 
 

คุณสมบัติ 

เป็น บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด  
และหรือ 
๒. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัด และหรือ 
๓. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานของจังหวัด และหรือ 
๔. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 

 



แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

สรุปประเด็นความเห็นของหน่วยงาน 

เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
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สรุปประเด็นความเห็นของหน่วยงานเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น รายละเอียด หน่วยงานให้

ความเห็น 
การดำเนินการ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจ  
(การพัฒนา MCIO DCIO และผู้ช่วย 
MCIO DCIO)  

หลักสูตร GCIO ควรมีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงภารกิจของ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ตามกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจประจำวันของ
ผู้บริหารระดับสูงมากจนเกินไป   

กระทรวง 
การต่างประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดศ. สพร. เป็นต้น 
นำความเห็นไปประกอบการดำเนินการเพ่ือ 
การจัดเตรียมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง   

 ควรพิจารณาจัดให้มีหลักสูตรเตรียม (Pre-course) สำหรับ 
การพัฒนาผู้ช่วย GCIO ด้วยเช่นเดียวกับ GCIO   

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบของ GCIO 
Committee  

เห็นควรเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ GCIO Committee ในการผลักดัน
ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร และสามารถบูรณาการ เชื่อมต่อ 
กับแพลตฟอร์มกลางในการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพงานภาครัฐ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Transformation)  

สำนักงาน ก.พ.ร.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดศ. สพร. เป็นต้น 
นำความเห็นไปประกอบการดำเนินการ 
โดยผลักดันประเด็นดังกล่าว ผ่าน GCIO 
Committee    

คุณสมบัติของ DCIO  ควรพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ DCIO ข้อ ๓ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหัวข้อ 
๓.๒ ซึ่งระบุว่า “มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการด้าน
ดิจิทัลขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท...” โดยเห็นควร

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เป็นหลักการ  
โดยมีเจตนารมณ์ให้พิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้ที่จะได้รับการมอบหมายให้เป็น DCIO  
ในกรณีที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท



  

ประเด็น รายละเอียด หน่วยงานให้
ความเห็น 

การดำเนินการ 

ปรับลดมูลค่าโครงการลง เนื่องจากเห็นว่า หน่วยงานระดับกรม
หลายแห่งอาจไม่มีการดำเนินโครงการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มี
มูลค่าสูงถึง ๕๐ ล้านบาท  

อำนวยการ ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเทียบเท่ามอบหมาย 
ซึ่งควรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โครงการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เทียบเคียง
จากงบประมาณของหน่วยงานที่มี
พัฒนาการด้านดิจิทัลสูง อย่างไรก็ตาม 
คุณสมบัติของ DCIO กำหนดว่า มีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ ข้อ คือ ๑) หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม หรือ ๒) ผู้บริหาร
ส่วนราชการ ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมมอบหมาย หรือ ๓) ผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรมมอบหมาย ดังนั้น  
ส่วนราชการสามารถพิจารณาคุณสมบัติ 
ข้อใดข้อหนึ่งตามที่สมคารและเหมาะสม 
กล่าวคือ ตามข้อ ๑) หรือ ๒) ก็ได้ 

การเพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับ
กระทรวง กรม และจังหวัด  ในการเป็น
ผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและการบริการของหน่วยงาน

- การเพ่ิมเติมบทบาทของ GCIO ควรพิจารณาให้มีกลไกการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ 
ส่วนราชการ  
 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดศ. สพร. เป็นต้น 
นำความเห็นไปประกอบการดำเนินการ 
โดยผลักดันประเด็นดังกล่าว ผ่าน GCIO 
Committee    



  

ประเด็น รายละเอียด หน่วยงานให้
ความเห็น 

การดำเนินการ 

ในรูปแบบ Digital Transformation 
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ 
ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน 
งบประมาณสนับสนุน 
การดำเนินการ 

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว สำหรับ
งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้ันตอนต่อไป  

สำนักงบประมาณ  หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมและดำเนินการ
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  

 เห็นควรพิจารณาให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(กองทุนฯ) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำหน้าที่ 
ในการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐที่
ดำเนินการในเรื่องการสร้างละพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
การดำเนินการที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วยเช่นกัน  
เนื่องจากเรื่องดังกล่างตรงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดศ. หน่วยงาน
ของรัฐที่มีควาประสงค์ขอรับจัดสรร
งบประมาณท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
กองทุนฯ กำหนด เป็นต้น ควรมีการหารือ
และพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   



  

ประเด็น รายละเอียด หน่วยงานให้
ความเห็น 

การดำเนินการ 

การดำเนินการและขับเคลื่อนแนวทางฯ 
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม   

ควรดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด  

กระทรวงคมนาคม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐ
นำความเห็นไปประกอบการดำเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนแนวทางฯ และประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไป    GCIO เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบการทำงานภาครัฐ 

และพัฒนาระบบการทำงานของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่รอบรู้ด้านการสื่อสาร และการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงาน รวมถึงการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เพ่ือพัฒนาการบริการของภาครัฐให้กับ
ประชาชน   

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

 ผู้มีบทบาทในการกำกับดูแลแนวทางฯ ควรสามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการดังกล่าวให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยตระหนักถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน
งบประมาณของประเทศเป็นสำคัญ  

กระทรวงแรงงาน  

ประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและ 
เพื่อพิจารณา  

เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. 
เสนอ   

 กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงการคลัง  
 กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา  

 



  

ประเด็น รายละเอียด หน่วยงานให้
ความเห็น 

การดำเนินการ 

 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์  

 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

 กระทรวงพลังงาน  
 กระทรวงยุติธรรม  
 กระทรวงวัฒนธรรม  
 กระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวง

อุตสาหกรรม  

 สภาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 
 


