ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร.
สำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนที่มีเป้ำหมำยหลักคือกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยโดยยึดหลักของยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 มีประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ข้อ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรประชำชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรวำงระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : กำรส่งเสริมระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรยกระดับ ควำมโปร่งใสและสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : กำรสร้ำงควำมพร้อมของระบบรำชกำรไทยเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน
เมื่อพิจ ำรณำยุท ธศำสตร์ ทั้ง 7 ประเด็นแล้ ว สำมำรถจัดกลุ่ มยุทธศำสตร์ได้เป็น 3 หั วข้อคือ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1-4 เป็นหัวข้อกำรยกระดับองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5-6 เป็น
หัวข้อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 คือหัวข้อกำรก้ำวสู่สำกล
กำรกำหนดยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศของส ำนักงำน ก.พ.ร. ยังต้อง
คำนึงถึงกรอบนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ และนโยบำยหลักของประเทศที่เกี่ยวข้องในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร ที่ได้กำหนดไว้ในยุ ท ธศำสตร์ (ร่ำง)แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ในระยะ พ.ศ.2557-2561จำนวน 4 ข้อ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ เข้ ำ ถึ ง และรู้ เท่ ำ ทั น ICT เพื่ อ กำรด ำรงชี วิ ต และ
ประกอบอำชีพอย่ำงพอเพียงด้วยแนวคิดสร้ำงสรรค์เชิงนวัตกรรมมีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำก
บริกำร ICT (Participatory People)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พั ฒ นำโครงสร้ำงพื้ น ฐำนด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ กำรสื่ อ สำรที่
พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่ำ (Optimal Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับ บริกำรอิเล็ กทรอนิกส์ ของภำครัฐ โดยกำรมีส่ วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในแนวทำงนวัตกรรมบริกำรและมีควำมมั่นคงปลอดภัยทั้ง ในระดับประเทศและภูมิภำค (Smart
Government)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำธุ ร กิ จ และอุ ต สำหกรรม ICT ให้ เติ บ โตสดใสมี ขี ด
ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำดระดับภูมิภำคและระดับสำกลโดยเฉพำะ อุตสำหกรรม ICT
เชิงสร้ำงสรรค์ และกำรใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสำหกรรมขนำดกลำงและ ขนำดย่อม (Vibrant Business)
ดังนั้นเมื่อนำประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 ทั้ง 7
ข้อ รวมกับยุทธศำสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ในระยะ
พ.ศ.2557-2561 ที่ มีด้วยกัน 4 ข้อ ผนวกกับ ผลสรุปกำรวิเครำะห์ ส ถำนภำพปัจจุบัน ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน ก.พ.ร. รวมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

และแนวโน้มในอนำคต โดยยึดหลักและให้ควำมสำคัญกับทุกประเด็น ดังกล่ำวเพื่อนำมำใช้ใน
กำรสรุปประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในแผนพัฒนำระบบ
การยกระดับ
การพัฒนาระบบ
ราชการให้ สู่ ความ
เป็ นเลิศ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกาพัฒนา
ระบบราชการให้ มี

พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการ

ภาพที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร.
ยุ ท ธศำสตร์ ในกำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ของแผนพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำนั กงำน ก.พ.ร. พ.ศ.2559-2561 สำมำรถสรุปดังภำพที่ 6 โดยยุทธศำสตร์ กำรพัฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ มีรำยละเอียดดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 1
การยกระดับการพัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบสารสนเทศ
โดยกำรพั ฒ นำงำนระบบสำรสนเทศของส ำนั ก งำน ก.พ.ร. เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบรำชกำรสู่
ควำมเป็ น เลิ ศ เพื่ อให้ ป ระชำชนมี ควำมพึ งพอใจ ต่อคุณ ภำพกำรให้ บ ริกำร โดยออกแบบกำรบริกำรที่ยึ ด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เหมำะสมมำใช้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรได้
ง่ำยและหลำกหลำยรูปแบบ เน้นกำรสนับ สนุนให้ระบบรำชกำรมีบริกำรเชิงรุกโดยกำรปฏิสัมพันธ์โดยตร ง
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด และประชำชน กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอย่ำงแท้จริง พัฒนำระบบกำร
จัดกำร ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศให้กับระบบรำชกำร ซึ่ง
มีกำรพัฒนำดังนี้
ก) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อมุ่งสู่กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศ
ให้กับส่วนรำชกำร ส่วนจังหวัดในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรให้บริกำรประชำชน
ข) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร
ให้ มีขีดสมรรถนะสูงและทัน สมัย ช่วยเป็ นเครื่องมือให้ กับบุคลำกรของสำนักงำน ก.พ.ร. ให้ มีควำมเป็นมือ
อำชีพในกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ค) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
ของภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ง) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. สนับสนุนให้มีกำรวำงระบบกำร
บริหำรงำนรำชกำรแบบบรูณำกำร

กลยุทธ์
(1) พัฒ นำระบบกำรให้ บ ริ กำรประชำชนผ่ ำนระบบเว็บไซต์ Social Network, Mobile, ASP
และ API บน Cloud computing และ Call Center โดยให้มี
(1.1) ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนของส ำนั ก งำน ก.พ.ร. หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และหน่ ว ยงำน
ภำคเอกชน (องค์กำรมหำชน ภำคธุรกิจ) ที่มีควำมพร้อม พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงงำนบริกำรซึ่งกันและกัน
และวำงรูปแบบ กำรให้บริกำรประชำชนที่สำมำรถขอรับบริกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อำทิ เว็บไซต์ Social Network, Mobile, ASP และ API บน Cloud computing และ Call Center
(ก) ส่งเสริมให้เว็บไซต์ของสำนักงำน ก.พ.ร. หรือกระทรวง ICT เป็นเว็บกลำงของ
ภำครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็นช่องทำงของบริกำรภำครัฐทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริกำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ทุกหน่ วยงำนของภำครัฐ รวมถึงข้อมูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
ภำยใต้โครงกำร Thailand Gateway
(ข) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกบัตร
ประจำตัว ประชำชน ในกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ประชำชนตำมวงจรชีวิต และกำรร้องเรียน ร้องทุกข์หรือกำรให้คำแนะนำด้ำนบริกำรภำครัฐ
ด้านการปฏิบัติ
กำรสรรหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ำย (รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวก ข. และค.) และนำมำใช้ งำนกับระบบต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำรพัฒนำ
ปรุงปรับ ดังนี้
ก. พัฒ นำระบบเว็บไซต์ส ำนั กงำน ก.พ.ร. เพื่อให้ เป็นช่องทำงหนึ่งที่ทำให้ ส ำมำรถเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรของส่วนรำชกำรที่เป็นเลิศผ่ำน Social Network, Mobile, ASP และ API บน Cloud computing
โดยให้เชื่อมโยงกับบริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงำนของภำครัฐ รวมถึงข้อมูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้
ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ภำยใต้โครงกำร Thailand Gateway
ข. ระบบสื่ อสั ม พั น ธ์ภ ำครั ฐ กับ ประชำชนผ่ ำนระบบโทรศั พ ท์ (Call Center) เป็ น ระบบกำร
จัดกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงำน ก.พ.ร. ข้อมูลกำรให้บริ กำรภำครัฐ และใช้ในกำรสำรวจ กำรรับคำร้องเรียน
และแก้ไขปัญ หำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกกำรให้ บริกำรของภำครัฐ โดยใช้เป็นฐำนข้อมูล ที่
สำมำรถน ำมำวิ เครำะห์ และพั ฒ นำระบบรำชกำร ผ่ ำ นระบบโทรศั พ ท์ (Call Center) ซึ่ ง ต้ อ งรองรั บ
ชำวต่ำงชำติเพื่อส่งเสริมเรื่องกำรทำธุรกิจ กำรท่องเที่ยว ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ค. โครงกำร BIG DATA สำหรับกำรพัฒนำระบบรำชกำรเป็นระบบกำรจัดกำรประมวลผลข้อมูล
แบบอั ต โนมั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดตำมเงื่อ นไขที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรพั ฒ นำระบบรำชกำรโดยรวบรวมจำก
อินเตอร์เน็ต หรือจำกฐำนข้อมูลที่กำหนดด้วยกำรใช้ BIG DATA โดยได้จำกข้อมูลเชิงคุณภำพ และปริมำณ
แสดงเป็นรำยงำน
ง. ระบบสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร (EIS) (Executive Intelligent System)
จ. ระบบ KPI monitoring ด้ำนตัวชี้วัด เพื่อใช้ในกำรแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบในเรื่องตัวชี้วัดต่ำงๆ
ที่ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
ฉ. ระบบ Modern Office ที่เป็นส่วนสนับสนุนงำนอื่น ๆ ของสำนักงำน ก.พ.ร. อำทิ ด้ำนกำร
บริหำร กำรเงิน กำรบัญชี งำนบุคคล งำนพัสดุ งำนสำรบรรณ ของสำนักงำน และส่วนหน้ำของสำนักงำน
ก.พ.ร. อำทิ งำนประชำสัมพันธ์สำนักงำน ก.พ.ร. งำนสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน เป็นต้น
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในระบบที่สำมำรถให้บุคลำกรต่ำงๆของสำนักงำน ก.พ.ร. สร้ำงเนื้อหำควำมรู้จำก

ประสบกำรณ์ จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆในลักษณะตัวหนังสือ ภำพ เสียง และวิดิทัศน์ได้สะดวก โดยมีเครื่องมือ
อำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และอำจมีกำรสอบทำนโดยผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอ และเป็นผู้
กำหนดสิทธิ์ในกำรใช้ ระบบนี้ต้องอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ที่ต้องกำรศึกษำในด้ำนกำรสืบค้น ได้ในระดับง่ำย
และยำก และผู้ ศึกษำต้องสำมำรถศึกษำได้ ผ่ ำนระบบเว็บ ไซต์ Social Network Mobile ที่อยู่บน Cloud
computing ในทุกที่ทุกเวลำ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างบูรณาการ
และตรวจสอบได้
โดยกำรพั ฒ นำงำนส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ด้ว ยระบบสำรสนเทศ ให้ กระบวนกำรท ำงำนทั น สมั ย
กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบกำรทำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
กำรท ำงำน เน้ น กำรคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ ำ งสรรค์ (Creativity) พั ฒ นำขี ด สมรรถนะของบุ ค ลำกรในองค์ ก ร
เน้นกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ในกำรดำเนินงำน
ต่ำง ๆ และสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งมีกำรพัฒนำดังนี้
ก) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. ต้องคำนึงถึงกำรส่งเสริมระบบ
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และ โดยใช้กลไกด้ำนยุทธศำสตร์ของ
ประเทศ
ข) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. สนับสนุนกำรติดตำมประเมินผล
กำรทำงำน กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อยกระดับควำมโปร่งใสและสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ มีขีดสมรรถนะ
สูง
กลยุทธ์
(1) พัฒนำสำนักงำน ก.พ.ร. ให้มีขีดสมรรถนะสูงด้วยระบบสำรสนเทศ
(1.1) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. มี ก ำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ แ ละจั ด กำรควำมรู้
ทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำน ก.พ.ร. ด้วยระบบสำรสนเทศที่ทำให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้
(1.2) ยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกลด้วยกำรนำ
ระบบสำรสนเทศมำใช้สนับสนุน โดยมุ่งเน้นข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุ บัน นำเสนอได้ตรงควำมต้องกำร ทัน
เหตุกำรณ์ เพื่อให้เกิดกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม และผลักดันสู่กำรปฏิบัติได้จริง
(1.3) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำส ำนั ก งำน ก.พ.ร. หน่ ว ยงำนของรั ฐ ไปสู่ ก ำรเป็ น รั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยกำรลดขั้นตอนกระบวนกำรใน
กำรท ำงำนที่ ซ้ ำซ้ อ น เชื่ อ มโยงบู ร ณำกำรข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ภำยในภำยนอกส ำนั ก งำน ก.พ.ร. โดยมี
รำยละเอียดคือ
(1.3.1) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนหลัก และพัฒนำระบบสำรสนเทศให้อยู่บนโครงสร้ำง
พื้ น ฐำน อำทิ ระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศภำครั ฐ (Government Information Network : GIN) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Government Cloud Service : G – Cloud) เพื่อ ลดค่ำใช้จ่ำย ทรัพยำกร และ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลภำยในหรือภำยนอกสำนั กงำน ก.พ.ร. ต้องอยู่ในกรอบมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
แห่งชำติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF)
(1.3.2) ส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำนของสำนักงำน ก.พ.ร.
มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน

(1.3.3) ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ทำให้เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูล
ที่สำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรตัดสินใจไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี (KPI Monitoring)
เพื่อให้เกิดกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของ ข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
(1.4) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นำระบบสำรสนเทศให้ ส ำนัก งำน ก.พ.ร. มี ส่ ว นสนั บ สนุ นให้ กำร
บริหำรรำชกำรมีควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยมีรำยละเอียดคือ
(1.4.1) ส่ งเสริม ให้ ระบบสำรสนเทศที่ พั ฒ นำขึ้ นในส่ ว นกำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรทำได้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรไม่สะดุดแม้เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
(1.4.2) ส่ งเสริ ม ให้ เว็บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำน ก.พ.ร. ระบบสำรสนเทศที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ
Social network หรือระบบที่เป็ น Partner กับระบบสำรสนเทศที่สำนักงำน ก.พ.ร. พั ฒ นำขึ้น (API) เป็น
สื่อกลำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนรับรู้และเข้ำ ใจเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบวิธีกำรและขั้นตอน
ในกำรให้ ควำมช่วยเหลือ รวมทั้งกำรรับเรื่องร้องเรียน เรื่องเร่งด่วน เพื่อบรรเทำทุกข์ให้กับประชำชน เมื่อเกิด
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
(1.5) พัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ให้มีควำมเหมำะสม ถูกต้อง แม่นยำ มุ่งเน้นกำรวัดผลลัพธ์เป็นสำคัญ ลดภำระงำน ขั้นตอน และงบประมำณ
ให้กับส่วนรำชกำร
ด้านการปฏิบัติ
กำรสรรหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ำย (รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวก ข. และค.) และนำมำใช้งำนกับระบบต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำรพัฒนำ
ปรุงปรับ ดังนี้
ก. น ำองค์ ค วำมรู้ ที่ ได้ จำกระบ บ Modern Office ใน ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 ม ำใช้ ใ น ด้ ำ น
กำรบริหำรรำชกำร
ข. ระบบ OPDC Intelligence System
ค. นำระบบ KPI monitoring เพื่อใช้ในกำรแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบในเรื่องตัวชี้วัดต่ำงๆที่ไม่ได้
ตำมเป้ำหมำยมำใช้ตำมเป้ำประสงค์ในกำรบริหำร
ง. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรศึกษำดูงำน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการให้มีความเป็นสากล
โดยกำรพัฒ นำงำนสำนักงำน ก.พ.ร. ด้วยระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรพัฒ นำระบบ
รำชกำรให้มีควำมเป็นสำกล ซึ่งมีกำรพัฒนำดังนี้
ก) กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศของส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ ส่งเสริมให้ เกิดกำร
รองรับภำษำต่ำงๆที่เป็นสำกล
ข) กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร. ที่สนับสนุนให้เกิดกำร
ยกระดับกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทัดเทียมประเทศอื่นอย่ำงมีธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
(1) พัฒนำระบบสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูล และออกรำยงำนที่แสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดของ
ส่วนรำชกำร ส่วนจังหวัด องค์กำรมหำชนที่แสดงศักยภำพกำรแข่งขันในระดับสำกลเพื่อใช้เป็นกลไกในกำร
ติดตำมส่งเสริมและให้ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งในด้ำนอุตสำหกรรม กำร

ท่องเที่ยวบริกำร กำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดน กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและกระบวนงำน บุคลำกร กฎ
ระเบียบ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมของกำรรวมตัวเป็นประชำคม
อำเซียน
(2) พัฒนำระบบสำรสนเทศที่มีกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อยกระดับธรรมำภิบำลใน
ภำครัฐของประเทศสมำชิกอำเซียน โดยมีระบบสำรสนเทศเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่สำมำรถใช้แลกเปลี่ยนจำก
ประสบกำรณ์ (Knowledge Sharing) ในกำรปฏิ รู ป และ พั ฒ นำระบบรำชกำร ระหว่ ำงประเทศสมำชิ ก
อำเซียน พร้อมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลและรวบรวม แนวทำงปฏิบัติที่ดีเลิศเพื่อส่งเสริมหลักธรรมำภิบำลของกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองในภูมิภำค
(3) พัฒ นำระบบสำรสนเทศที่สร้ำงองค์ควำมรู้จำกองค์กร/หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ World
Bank, OECD, สถำบั น ENA, หน่ วยงำนด้ำนกำรพัฒ นำระบบรำชกำรในกลุ่ ม ประเทศอำเซียน , Kellogg
school of management ฯ เพื่อให้ได้ควำมรู้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ด้านการปฏิบัติ
กำรสรรหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ำย (รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวก ข. และค.) และนำมำใช้งำนกับระบบต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำรพัฒนำ
ปรุงปรับ ดังนี้
(1) นำระบบกำรบูรณำกำรข้อมูลสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ได้จำกกำรพัฒนำในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
มำใช้ในส่วนรำยงำนที่แสดงตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร ส่วนจังหวัด องค์กำรมหำชนที่แสดงศักยภำพกำรแข่งขัน
ในระดับสำกล
(2) น ำองค์ ค วำมรู้ ที่ ได้ จ ำกระบบ Modern Office ในประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 มำใช้ ในกำร
แลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ (Knowledge Sharing) ในกำรปฏิรูปและ พัฒ นำระบบรำชกำร
ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และระหว่ำงองค์กร/หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ World Bank, OECD,สถำบัน
ENA, หน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในกลุ่ม ประเทศอำเซียน , Kellogg school of management
ฯที่เป็นตัวหนังสือ ภำพ เสียง และวีดีทัศน์ พร้อมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลและรวบรวม แนวทำงปฏิบัติที่ดีเลิศ โดย
ต้องปรับเปลี่ยนได้หลำยภำษำ ค้นหำได้สะดวกตำมเงื่อนไขที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
โดยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ ของแผนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. พ.ศ. 2559-2561 มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ ยุ ท ธศำสตร์ แ ผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 - 2561 และยุทธศำสตร์พัฒนำ
ระบบรำชกำร พ.ศ. 2556 - 2561 ดังภำพที่ 7

ภาพที่ ๒ แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน ก.พ.ร.
ตำมแผนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำน ก.พ.ร. พ.ศ. 2559-2561 กับ ยุทธศำสตร์แผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561
และยุทธศำสตร์พัฒนำระบบรำชกำรพ.ศ.2556-2561

