
ปัจจุ บัน ทคนลยี ถู กน า  ขຌ าม า ฿ชຌ  พืไ อ พิไ ม
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน ละพืไอ฿หຌ
นวทางการพัฒนาป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ตัๅงตระดับ
น  ยบ าย เป จน ถึ ง หน ว ย ปฏิ บั ติ  รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ห ง
ราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ5ๆเ จึงเดຌบัญญัติเวຌ฿นมาตรา 
โ5่ ข ฿หຌมีการปฏิรูปประทศดຌานการบริหารราชการ
ผนดินละ฿หຌมีการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงาน   
ภาครัฐทุกหนวยงานขຌาดຌวยกัน

การบูรณาการขຌอมูลจะตຌองมีระบบสารสนทศทีไมี
ประสิทธิภาพ ซึไงสอดคลຌองกับนยบายผลักดัน฿หຌประทศ    
มีความกຌาวหนຌาทางทคนลยี ละขຌาสู Thailand ไ.เ 
รวมทัๅง มีการจัดท าผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทศเทย 
พ.ศ. โ56เ – โ56ไ พืไอปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็น
รัฐบาลดิจิทัลตาม ยุทธศาสตร์การยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ซึไงมีวัตถุประสงค์หลักพืไอการบูรณาการละ
ยกระดับประสิทธิภาพการด านินการภาครัฐ฿หຌสะดวก
รวดรใว มีความปรง฿ส ผานการชืไอมยงระบบจาก
หนวยงานตาง โ ละน ามา฿ชຌ ฿นการบริหารจัดการ

ภูวนาถ  หงษร์อน
นักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการพิศษ  

ผอ.กลุมทะบียนประวัติขຌาราชการ 
ส านักงาน ก.พ.

ดຌานการงิน การ฿ชຌจาย การบริหารสินทรัพย์ตลอดจน 
การบริหารละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดยมีปງาหมาย
สูงสุด คือ การป็นรัฐบาลดิจิทัลดยสมบูรณ์

ส านักงาน ก.พ. ฿นฐานะหนวยงานกลางดຌาน            
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงมีสวนส าคัญ฿น   
การด านินการตามนยบายดังกลาว ดยพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. โ55แ บัญญัติ ฿หຌ
ส านักงาน ก.พ. ป็นศูนย์กลางขຌอมูลดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ดังนัๅน จึง฿หຌความส าคัญตอ    
การพัฒนาระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
รืไอยมา ตัๅงตป โ5ใแ ดยมีปງาหมายละนยบาย฿น 
การจัดท ามาตรฐานซอฟวร์กลางดຌานบุคลากร พืไอ฿หຌ
สวนราชการ฿ชຌประยชน์รวมกัน ลดการลงทุนซๅ าซຌอน  
นຌนการออกบบการท างานของระบบทีไตอบสนองความ
ตຌองการของสวนราชการป็นหลัก พืไออ านวยความสะดวก
ละลดภาระงานประจ าวันของงานการจຌาหนຌาทีไของกรม 
ละ฿นป โ5ใ่ เดຌริไมพัฒนาละสงสริม฿หຌสวนราชการ
ทัๅ งส วนกลางละส วนภูมิ ภาคน า ปรกรมระบบ
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มิติ฿หมของทะบียนประวัติขຌาราชการ ิก.พ. ็ี 
ยุครัฐบาลดิจิทัล



สารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
ิDepartment Personal Information 
System หรือระบบ DPISี เป฿ชຌ

฿นป พ.ศ. โ55่ ส านักงาน ก.พ. 
เดຌ จั ดท า  ครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น  ท ศ ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล             
ภาครัฐบบบูรณาการ (Integrated 
Human Resource Management 
System – iHRMS)     พืไอน าระบบ
ทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการพัฒนา
ขຌอมูลทรัพยากรบุคคลของทุกสวน
ราชการ฿หຌมีความชืไอมยงกัน ละป็น
การรองรับนวคิดรัฐบาลดิจิทัล ละ
การป็นศูนย์กลางขຌอมูลทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ฿หຌ ป็นบบฐานดียว 
ิOne Database) ซึไงจะป็นการ฿ชຌ
ทรัพยากรดิจิทัลรวมกัน ดยมี Platform
การบริหารจัดการขຌอมูลทีไทันสมัย
ส าม า รถ  ชืไ อ ม  ย งขຌ อ มู ล ร ะหว า ง
หน วย งานผ านระบบกลาง ดย ฿ชຌ
หมาย ลขประจ าตั วประชาชน฿น     
การลกปลีไยนขຌอมูลของทุกระบบ
ฐานขຌอมูลกลางทีไพัฒนาขึๅน ทัๅงนีๅ ระบบ
ดังกลาวจะมาทดทนระบบสารสนทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม ิDPISี ทีไ฿ชຌ
อยู฿นปัจจุบัน ละพิไมประสิทธิภาพ 
การ฿ชຌทรัพยากรดิจิทัลรวมกัน฿หຌมากขึๅน  

จ า ก ขຌ อ มู ล ขຌ า ง ตຌ น   พืไ อ น
ขຌาราชการจะหในวา ฿นชวงระยะวลาทีไ
ผ านมา ส านักงาน ก .พ.  เดຌพัฒนา
สารสนทศพืไอการบริหารทรัพยากร
บุคคลมาอยางตอนืไอง฿หຌสอดคลຌอง
รองรับนยบายของรัฐบาล฿นการพัฒนา
ประทศ

สิไงทีไจะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ครัๅงส าคัญทีไจะน ามาลา฿นคราวนีๅ คือ
การพัฒนาระบบทะ บี ยนประวั ติ
ขຌาราชการ หรือทีไรูຌจักกัน฿นนาม ก.พ. ็

ซึไงทะบียนประวัตินีๅ ประกอบดຌวยขຌอมูลตาง โ ชน ประวัติสวนตัว การศึกษา 
ฝຄกอบรม ดู งาน ละประวัติทางราชการตาง โ การลืไอน งินดือน              
การรักษาการ฿นต าหนง ป็นตຌน  ทีไผานมา  ก.พ. 7 ป็นการบันทึกดຌวยลายลักษณ์
อักษร ละมืไอวลาผานเปอาจท า฿หຌ ซีดจาง มืไอมีขຌอมูลพิไมมากขึๅน กระดาษ
ทีไ฿ชຌบันทึกขຌอมูลกใจะคอนขຌางหนา ละจ าป็นตຌอง฿ชຌพืๅนทีไ฿นการจัดกใบอกสาร
มากพอสมควร พราะตຌองจัดกใบเวຌทีไสวนราชการ/จังหวัด จ านวน แูโ ฉบับ 
ลຌวตกรณี  ละสงกใบเวຌทีไส านักงาน ก.พ. แ ฉบับ รวมทัๅงหมด โ ู ใ ฉบับ 

จากขຌอจ ากัดดังกลาว ส านักงาน ก.พ. จึงเดຌพัฒนาระบบทะบียน
ประวัติขຌาราชการอิลใกทรอนิกส์ ิSmart ก.พ. ็ี จากดิมทีไ฿ชຌผนกระดาษ 
ปลีไยนรูปบบป็นระบบอิลใกทรอนิกส์ผานปรกรมคอมพิวตอร์ ซึไงจะชวย
฿หຌสวนราชการมีขຌอมูลทีไถูกตຌอง ทันสมัย ลดการจัดกใบอกสาร ลดความ
ซๅ าซຌอนของขຌอมูล ละสามารถน ามา฿ชຌเดຌอยางรวดรใว ดย฿นระยะรกเดຌ
ก าหนด฿หຌสวนราชการริไมด านินการจัดท าทะบียนประวัติขຌาราชการ฿หຌกับ
ขຌาราชการทีไบรรจุ฿หมตัๅงตวันทีไ  1 ตุลาคม  2561 ดຌวยระบบทะบียนประวัติ
ขຌาราชการอิลใกทรอนิกส์ควบคูเปกับการจัดท า ก.พ. 7 บบกระดาษ   ทัๅงนีๅ 
ขຌาราชการ฿หมจะป็นผูຌบันทึกขຌอมูลประวัติสวนตัวรกขຌา฿นการมารายงานตัว
ดຌวยตนอง ละ฿ชຌบัตรประจ าตัวประชาชนกับครืไองอานบัตร Smart Card 
พืไอ฿ชຌ฿นการยืนยันตัวตนละรียก฿ชຌขຌอมูลจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร์ของ
กรมการปกครอง

บางคนอาจมีค าถามวา Smart ก.พ. 7 ตางจากขຌอมูล฿นระบบ DPIS อยางเร
นืไองจากปัจจุบันตนองสามารถดูขຌอมูลทะบียนประวัติจากปรกรม
คอมพิวตอร์เดຌลຌว ดยฉพาะ฿นสวนราชการทีไมีความพรຌอมเดຌน าปรกรม
ระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ิDPISี เป฿ชຌบันทึกขຌอมูลจาก 
ก.พ. ็ เวຌลຌว อยางเรกใตาม ระบบ DPIS ยังเมมีสวนของการรับรองขຌอมูลทะบียน
ประวัติของจຌาของประวัติละหัวหนຌาสวนราชการ ซึไง฿นอนาคตกใจะมี       
การพัฒนาระบบ DPIS วอร์ชัน฿หมทีไคาดวาจะพัฒนาลຌวสรใจ฿นป 2563
พืไอ฿หຌสามารถชืไอมตอกับระบบ Smart ก.พ. 7 ซึไงขຌาราชการทุกคนกใจะสามารถ
จัดท าทะบียนประวัติผานระบบ DPIS เดຌชนดียวกัน  ิระบบ Smart ก.พ. 7 ละ
ระบบ DPIS อยูภาย฿ตຌครงการ iHRMSี
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ครงการพัฒนาระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐบบบูรณาการ (Integrated Human Resource 

Management   System – iHRMS)  พืไอการน าระบบทคนลยี
สารสนทศมา฿ชຌ฿นการพัฒนาขຌอมูลทรัพยากรบุคคลของทุกสวนราชการ

฿หຌมีความชืไอมยงกัน ละป็นการรองรับนวคิดรัฐบาลดิจิทัล
ละการป็นศูนย์กลางขຌอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ป็นบบฐานดียว ิOne Database)
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฿นอนาคตมืไอด านินการลຌวสรใจ นอกจากสวนราชการจะเดຌรับประยชน์อยางมาก อาทิ เดຌ฿ชຌขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
ครบถຌวนส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดคา฿ชຌจาย฿นการจัดท าละพืๅนทีไส าหรับการจัดกใบ
อกสาร ซึไงจะมีสวนผลักดันการพัฒนาเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยางรวดรใวตอเป นอกจากนีๅ สวนราชการละ
ส านักงาน ก.พ. จะมีระบบมาตรฐานกลาง฿นชืไอมยงลกปลีไยนขຌอมูล฿นบบ Online ละ Real Time รวมทัๅงมีระบบ 
Web Service ฿นปรกรมทีไมีความตกตางกัน ตสามารถชืไอมยงหรือ Sync ขຌอมูลรวมกันเดຌ

หากมีความคืบหนຌาอะเรพิไมติมกีไยวกับรืไองนีๅ วารสารขຌาราชการจะน ามา Update ฿หຌพืไอนขຌาราชการ        
฿นอกาสตอเป 
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