
 



สรุปสาระสาํคัญ 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก
เขาสู ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเปนยุคท่ีมีการสรางสรรคความรู และนําความรูมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud 
computing) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี และเครือขายสังคม 
(Social Network) ทําใหท่ัวโลกกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนกลจักรสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจความเปล่ียนแปลงเหลานี้ไดสงผลกระทบ
อยางมากกับหลายองคกร ซึ่งตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง ดวยการสรางบุคลากรและ              
องคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคล่ือน ในการนี้มีนโยบายสําคัญในระดับชาติ 
อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป , นโยบาย Thailand 4.0 และระดับองคกรหลายประการออกมารองรับ
ความเปล่ียนแปลงดังกลาวรัฐสภามีหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลัก                
ท่ีรับผิดชอบงานดานบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบสารสนเทศ              
ซึ่งหนวยงานของรัฐสภาท้ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                  
ตางมีงบประมาณดําเนินการและบริหารจัดการเอง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสารสนเทศ                  
ของรัฐสภา กาวทันตอการพัฒนาดานดิ จิทัล รัฐสภาจึงจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament                     
ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนา               
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของท้ังสองสวนราชการและใชเปนกรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติ
รวมกันของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือมุงไปสูการเปน Digital Parliament ตามวิ สัยทัศน                 
และพันธกิจท่ีกําหนดไวในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป                  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ใหบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวขางตน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ท่ีมีความชัดเจน และตอเนื่องในทิศทางท่ีสอดคลองกัน
ของทั้งสองสวนราชการ เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแหงใหมท่ีเนนการออกแบบระบบ
เชิงบูรณาการ ประกอบกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของท้ังสองสวนราชการในมิติดานประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ไดกําหนดใหตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament เปนตัวชี้วัดรวมของสวนราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนา 
Digital Parliament จึงเปนกลไกสําคัญในการกํากับและขับเคล่ือนรัฐสภา เพ่ือกาวสูการเปน Digital 
Parliament ในป พ.ศ. 2565  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมีการจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติ งานใหบรรลุ เปาหมายตามท่ีแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ  5 ป                        
(พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไว และใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนปฏิบัติงานในภารกิจประจํา 
แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหนวยงาน เพ่ือแปลงแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 



ไปสูการปฏิบัติ และขับเคล่ือนไปพรอม ๆ กับยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล              
และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดังนั้น บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงตองควรมีความรูในเรื่องแนว
ทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ในทุกบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในบริบท
ของการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในทุกกลุม ทุกระดับ (๑) ผูบริหาร
ระดับสูง (Executive) เปนผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ (๒) ผูอํานวยการกอง (Management) เปนผูบริหาร
การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร (๓) ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปน
ผูใชขอมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน แนวทางหรือการจัดบริการขององคกร           
(๔) ผูทํางานดานบริการ (Service) เปนผูอํานวยความสะดวกดานดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถใหบริการ 
หรือใหคําแนะนําในรูปแบบดิจิทัล ใหแกประชาชนและผูรับบริการ (๕) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เปนผูปรับเปล่ียนเทคโนโลยีขององคกร สามารถสรางสรรค
และออกแบบระบบอัจฉริยะใหแกหนวยงาน (๖) ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐ                
ท่ีรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย           
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดจัดทําองคความรู เรื่องแนวทางการขับเคล่ือน
แผนพัฒนา Digital Parliament เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถมีความรูและ
เขาใจ สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานท่ีรองรับภาระกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแหงชาติได เพ่ือใหไปสู Digital Parliament 

กรอบแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ    
5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเปน
กรอบแนวทางท่ีสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีสาระสําคัญ ประกอบดวย 

1. วิ สัยทัศน  “รัฐสภาดิ จิ ทัล (Digital Parliament)  หมายถึง องคกรท่ีสามารถ
สรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ” 

2. ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานขอมูลมุงสูการเปน Digital 

Parliament ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 
1.1 พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการเพ่ือ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบบริการดานสารสนเทศ ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย รองรับความ

ตองการของผูบริการและประชาชน 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบความม่ันคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 
2.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลรองรับการใหบริการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสมาชกิรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา 

มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

3.2 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางสรางสรรค 

3.3 สงเสริม สนับสนุน บุคลากร ใหมกีารศึกษา วิจัย และพัฒนาทางดานนวตักรรมและ
เทคโนโลยี รองรับความตองการของผูรับบริการและประชาชน 

ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป   
(พ.ศ. 2561- 2565)  

การขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา           
ใหมีขีดความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ
แนวนโยบายรฐับาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

 
 
 
 
 





คํานํา 

สืบเนื่องจากสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament              
ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนา             
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของท้ังสองสวนราชการ ท่ีสามารถใชในการติดตามประเมินผล หรือให
การสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมี   
การจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตาม                  
ที่แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไว และใช
เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนปฏิบัติงานในภารกิจประจํา แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงาน เพ่ือแปลง
แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ      
และขับเคล่ือนไปพรอม ๆ กับยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังใช เปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล               
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดจัดทําองคความรู เรื่องแนวทาง

การขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สามารถมีความรูและเขาใจ สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานท่ี

รองรับภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแหงชาติได เพ่ือใหไปสู Digital 

Parliament 

                                                                 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

                                                                 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

เนื้อหา                               หนา 

 บทนํา                                                                                                   ๑ 

๑. กระบวนการ/ขั้นตอนแนวทางการจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา                         ๓ 
      Digital Parliament ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 

๒. แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament                                          ๕ 
      ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 

๒.๑ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)       
๒.๒ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
      มีความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
๒.๓ ความสัมพันธระหวางแนวคดิการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      เพ่ือรองรับการกาวสูการเปนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) กับยุทธศาสตร

แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา 
๒.๔ การสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือไปสู Digital Parliament  

๓. กระบวนการ/ขั้นตอน พิจาณาโครงการตามแผนการขบัเคล่ือนแผนพัฒนา                  ๑๗ 
      Digital Parliament ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 
 

บทสรุป 

บรรณานกุรม 

ภาคผนวก 
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บทนํา 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงใน

ระดับโลกเขาสู ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเปนยุคท่ีมีการสรางสรรคความรู และนําความรูมาใช

อยางมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความกาวหนา

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

(Cloud computing) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรเคล่ือนที่ และเครือขาย

สังคม (Social Network) ทําให ท่ัวโลกกาวเขาสู ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมี

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลจักรสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจความเปล่ียนแปลงเหลานี้ได

สงผลกระทบอยางมากกับหลายองคกร ซึ่งตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง ดวยการสรางบุคลากร

และองคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคล่ือน ในการนี้มีนโยบายสําคัญใน

ระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป , นโยบาย Thailand 4.0 และระดับองคกรหลายประการ

ออกมารองรับความเปล่ียนแปลงดังกลาวรัฐสภามีหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาท่ีเปน

หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานดานบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบ

สารสนเทศ ซึ่งหนวยงานของรัฐสภาท้ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาตางมีงบประมาณดําเนินการและบริหารจัดการเอง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสารสนเทศ

ของรัฐสภากาวทันตอการพัฒนาดานดิจิทัล รัฐสภาจึงจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของท้ังสองสวนราชการและใชเปนกรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติรวมกันของ

สวนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือมุงไปสูการเปน Digital Parliament ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกําหนดไว

ในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ให

บรรลุตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวขางตน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน ท่ีมีความชัดเจน และตอเนื่องในทิศทางท่ีสอดคลองกันของท้ังสองสวนราชการ เพ่ือให

รองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแหงใหมท่ีเนนการออกแบบระบบเชิงบูรณาการ ประกอบกับคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ของทั้งสองสวนราชการในมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ไดกําหนดให

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament เปนตัวชี้วัดรวมของสวน

ราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament จึงเปนกลไกสําคัญ

ในการกํากับและขับเคล่ือนรัฐสภา เพ่ือกาวสูการเปน Digital Parliament ในป พ.ศ. 2565  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมีการจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติ งานใหบรรลุ เปาหมายตาม ท่ีแผนพัฒนา Digital Parliament ของรั ฐสภา ระยะ 5 ป              
(พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไว และใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนปฏิบัติงานในภารกิจประจํา 
แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหนวยงาน เพ่ือแปลงแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
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ไปสูการปฏิบัติ และขับเคล่ือนไปพรอม ๆ กับยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล                
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการส่ือสาร 

ดังนั้น บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงตองควรมีความรูในเรื่องแนวทางการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ในทุกบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในบริบทของการ
ปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในทุกกลุม ทุกระดับ (๑) ผูบริหารระดับสูง 
(Executive) เปนผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ (๒) ผูอํานวยการกอง (Management) เปนผูบริหารการ
เปล่ียนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร (๓) ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปนผูใช
ขอมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน แนวทางหรือการจัดบริการขององคกร           
(๔) ผูทํางานดานบริการ (Service) เปนผูอํานวยความสะดวกดานดจิิทัลภาครัฐ ที่สามารถใหบริการ หรือ
ใหคําแนะนําในรูปแบบดิจิทัล ใหแกประชาชนและผูรับบริการ (๕) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Specialist) เปนผูปรับเปล่ียนเทคโนโลยีขององคกร สามารถสรางสรรคและ
ออกแบบระบบอัจฉริยะใหแกหนวยงาน (๖) ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐ                
ท่ีรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย           
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดจัดทําองคความรู เรื่องแนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา 
Digital Parliament เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถมีความรูและเขาใจ 
สามารถนําความรู ท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานท่ีรองรับภาระกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแหงชาติได เพ่ือใหไปสู Digital Parliament 
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๑. กระบวนการ/ขั้นตอนแนวทางการจัดทําแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ขั้นตอนการทํางาน Flow Chart ผูรับผิดชอบ 

   

๑. แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) มีหนาที่ประชุมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และแตงต้ังคณะอนุกรรมการให
ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๒. แตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament ฯ ของ ๒ หนวยงาน  

- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
- สํานักงานเสภาผูแทนราษฎร  

        -  ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๓. วิเคราะหสถานภาพภายในทางดาน ICT ณ ปจจุบัน 
ของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๔. ดําเนินการวิเคราะหสถานภาพภายนอกที่มีปจจัย                  
สงผลกระทบตอกระบวนการทํางานของรัฐสภา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฏร เชน ดานกฎหมาย กฎระเบียบดาน
เทคโนโลยี ดิ จิทัล  ประกาศ และแผนดานดิจิทัล            
ที่เกี่ยวของ 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๕. ดําเนินการสํารวจความตองการดาน ICT ของ
บุ ค ล ากร ในระทุ ก ร ะ ดับ  ทั้ ง ผู บ ริ ห า ร ระ ดับสู ง 
ระดับกลาง และผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และบุคลากรวงงานรัฐสภา  

  
-   สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๖ .  วิ เ ค ร า ะ ห  SWOT Analysis แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
สถาปตยกรรมสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบงาน
ระดับองคกร และเทคโนโลยีดิจัล ที่ทันสมัย  
 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๗. กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ แนว
ทางการดําเนินงานดานการบริหารดานดิจิทัลของ
รัฐสภา บรรจุในรางแผนพัฒนาฯ 
 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๘. กําหนดแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนา Digital 
Parliament  ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-
2565) ตามกลยุทธ  ยุทธศาสตร เพ่ือใหไปสูพันธกิจ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว  

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

(ตอหนา 2)  
 

 

เร่ิมต้น 

แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของรัฐสภา  

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

แตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนา Digital Parliament ฯ         
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา             

และของสํานักงานเสภาผูแทนราษฎร  

วิเคราะหสถานภาพภายในทางดาน ICT            
ณ ปจจุบัน ของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

วิเคราะหสถานภาพภายนอกท่ีมีปจจัย                  
สงผลกระทบตอกระบวนการทํางานของ

รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

สํารวจความตองการดาน ICT ของบุคลาการ
ในระทุกระดับ ของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ                 
สภาผูแทนราษฏรและบุคลากรวงงานรัฐสภา 

วิเคราะห SWOT Analysis และออกแบบ
สถาปตยกรรมสารสนเทศ การเช่ือมโยง

ระบบงานระดับองคกร และเทคโนโลยีดิจัล  

กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงานดานการ
บริหารดานดิจิทัลของรัฐสภา 

กําหนดแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนา Digital 
Parliament  ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป          

(พ.ศ. 2561-2565) 

P 2 
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ข้ันตอนการทํางาน Flow Chart ผูรับผิดชอบ 

(ตอจากหนา 1)   

๙ .  จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น พั ฒ น า  Digital Parliament               
ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) นําเสนอ  
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ พิจารณา 
 

  
-   สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๑๐. คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) พิจารณารางแผนพัฒนา Digital Parliament  
ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) ที่มีการ
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร  กลยุทธ         
แนวทางการดําเนินงานดานการบริหารดานดิจิทัล      
ของรัฐสภา แผนงาน/โครงการ โดยมีเง่ือนไข 

๑. เห็นชอบ ใหประกาศใชแผน 
๒. ไมเห็นชอบใหนํากลับไปแกไข 

 
 

 
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๑๑. หากคณะกรรมการเห็นชอบใหประกาศใช
แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ 
ป (พ.ศ. 2561-2565)  

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๑๒. คณะกรรมการฯ มอบใหคณะอนุกรรมการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น พั ฒ น า  Digital Parliament ฯ          
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทํารางแผนการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น แผ น พัฒน า  Digital Parliament ขอ ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ป  (พ.ศ. 2561-
2565) และนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
ประกาศใช 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
 

๑๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) พิจารณารางแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) แผนงาน/โครงการ     
ใหเปนไปตามกลยุทธ ยุทธศาสตร พันธกิจ วิสัยทัศน      
ที่กําหนดไว โดยมีเง่ือนไข 

๑. เห็นชอบ ใหประกาศใชแผน 
๒. ไมเห็นชอบใหนํากลับไปแกไข 

  
-   สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
-   สํานักสารสนเทศ 
    สังกัด สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 

๑๔. ประกาศใชแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 
๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) โดยการลงนามโดยหัวหนา
สวนราชการ 

  
-   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

๑๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ฯ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทํา
แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 
๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ร ายป เ พ่ื อ ใชปร ะกอบการการของบประมาณ                    
เพ่ือผลักดันตามแผนพัฒนา Digital Parliament 

   
-   สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

   

 
 

P 1 

จัดทํารางแผนพัฒนา Digital Parliament 
ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) 

นําเสนอ  คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ 
พิจารณา 

 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนฯ

พิจารณา 

 y 

N 

ประกาศใชแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 

2561-2565) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพฒันา Digital 
Parliament ฯ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จัดทํารางแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) 
              

จบ 

คณะกรรมการ

ขบัเคลื่อนแผนฯ

พจิารณา 

 y 

N 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพฒันา Digital 
Parliament ฯ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทํา

แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพฒันา Digital 
Parliament  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ 

ป (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ประกาศใช 
แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 

Parliament  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2561-2565) 
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๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(พ.ศ. 2561-2565) 

๒.๑ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 
 

แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเปน
กรอบแนวทางท่ีสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
มีสาระสําคญั ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศน “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) หมายถึง องคกรที่สามารถสรางสรรค
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ” 

2. ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานขอมูลมุงสูการเปน Digital 

Parliament ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 
1.1 พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการเพ่ือ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบบริการดานสารสนเทศ ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย รองรับความ

ตองการของผูบริการและประชาชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบความม่ันคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 
2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 
2.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลรองรับการใหบริการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา             
มี ความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

3.2 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางสรางสรรค 

3.3 สงเสริม สนับสนุน บุคลากร ใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับความตองการของผูรับบรกิารและประชาชน 

ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป         
(พ.ศ. 2561- 2565)  

การขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา         
ใหมีขีดความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัตินวนโย
บายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผูรับบริการและ                            
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ดังนั้น ในการขับเคล่ือนเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนา Digital Parliament ใหบรรลุตาม

เปาหมายในการพัฒนา มีความพรอมรองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเกิดขึ้นที่
มีผลกระทบตอองคกร รวมท้ังรองรบักับอาคารรัฐสภาแหงใหม และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของ
กระบวนการนิติบัญญัติอยางมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐสภา
นั้น โดยมีการกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายตามยุทธศาสตรในแตละ
ปงบประมาณ ดังภาพ 
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แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา ครอบคลุม   
5 มิติ ประกอบดวย 

1. การบริหารจัดการการประชุมท่ีทันสมัยและครบวงจรการบริหารและการจัดการ
กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการประชุมถือเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจากมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนกระบวนงานของ
สถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหการบริหารจัดการกระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับ
การประชุมไดรบัการบูรณาการในการออกแบบและพัฒนาใหสามารถรองรบัการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ี
ไดอยางครบวงจร รองรับการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุมนั้น ตั้งแตกอนเริ่มมีการประชุม 
ระหวางการประชุม จนเสร็จส้ินการประชุม ทําใหสมาชิกรัฐสภาและเจาหนาท่ีสามารถสืบคน เรียกดู
ขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมผานอุปกรณSmart Device ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับกระบวนการทํางานของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สามารถผลักดนัการกาวสูการเปนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ใหประสบความสําเร็จได 
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เชน เทคโนโลยีการรูจดจําเสียง เพ่ือสนับสนุนงานดานการจัดทํารายงานการประชุม เทคโนโลยีการรู
จดจําภาพและใบหนา (Image and Facial Recognition) เพ่ือสนับสนุนงานดานการรักษาความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีสมารทการดและ Biometric เพ่ือรองรับกระบวนงานดานการประชุม เทคโนโลยี
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล (Big Data) เพ่ือรองรับการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดาน
งบประมาณแผนดิน เทคโนโลยีการบริหารจัดการไฟลและการแกไขเอกสารรวมกัน 

3. การเผยแพรขอมูลการเผยแพรขอมูลสูภาคประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ถือ
เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับแนวคิดการออกแบบรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและเผยแพรการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุขขอมูลที่ไดรับอนุญาตใหมีการเผยแพรตองเปนขอมูลที่มีความถูกตองและเปน
ปจจุบัน มีศูนยกลางการเผยแพรและการใหบริการขอมูล เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดจาก
แหลงเดียว นอกจากนี้สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี Social Media เพ่ือเผยแพรขอมูลสูภาคประชาชน
อีกชองทางหนึ่ง 

4. การใหบริการสมาชิกรัฐสภา เจาหนาท่ี และประชาชนการใหบริการสมาชิกรัฐสภา 
อาทิ การเขาถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุม การใหบริการแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ และการใหบริการประชาชนรวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ถือเปนสวน
สําคัญของการกาวสูการเปนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา
จะตองสามารถรองรบั การใหบ ริการตา ง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. การใชงาน Smart Device สามารถเขาถึงขอมูลและบริการไดจากทุกที่ ทุกเวลา และ
มีความปลอดภัยในปจจุบันอุปกรณ Smart Device เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน โดยสามารถเขาถงึ
ขอมูลบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตไดจากทุกท่ีและทุกเวลาผานอุปกรณเหลานี้ จะเห็นไดวาการเขาถึง
ขอมูล และบริการตาง ๆ ไมไดถูกจํากัดอยูบนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น ดังนั้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาจึงตองสามารถรองรับการเขาถึงขอมูล และบริการตาง ๆ ไดจาก
หลากหลายอุปกรณ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ Smart Devices และสามารถเขาถงึไดจากทุกท่ีและ
ทุกเวลา ดวยการเชื่อมตอที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
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๒.๒ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)              
มีความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 
– 2565) ตองมีการการคํานึงถึงมีความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจาก 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ เปาประสงค ท่ีระบุในแผนฯ กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของซึ่งมีสวน
สําคัญเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนฯ โดย ระบุไดดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
๒. นโยบายการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
๓. แนวนโยบาย Thailand 4.0 
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
๕. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน 2015 
๖. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๗. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป พ.ศ. 2559 – 2561  
๘. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ ป พ.ศ. 2554– 2563 

(ICT 2020)  
๙. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรฐัสภา พ.ศ. 2557 – 2563  
๑๐. แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2557 – 2560  

(ฉบับปรับปรุง 2558) 
๑๑. แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
๑๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2557 – 2560  
๑๓. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

พ.ศ. 2555 – 2560 
๑๔. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
๑๕. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
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๒.๓ ความสัมพันธระหวางแนวคิดการออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือรองรับการกาวสูการเปนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) กับ
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาDigital Parliament ของรัฐสภา 
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๒.๔ การสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือไปสู Digital Parliament  

การขับเคล่ือนนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ 

ไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” มีปจจัยหนึ่งท่ีทุกฝาย

ตางเห็นพองวามีความสําคัญและสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของนโยบายดังกลาว คือ “ความพรอมของ

บุคลากร” ซึ่งเปรียบเปนตนทางของการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้น โจทยของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให

เปนฟนเฟองในการขับเคล่ือน Thailand 4.0 แนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปน 

“ขาราชการ 4.0” ถือกําเนิดขึ้นจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ "แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล" เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 

2560 เพ่ือใหสวนราชการมีกรอบการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนภาครัฐ ใหมีทักษะ               

ดานดิจิทัลท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล                

และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยมุงหวังใหมีการพัฒนาศักยภาพ                 

ดานดิจิทัลขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหสามารถปรับตัวในบริบทของการเปล่ียนผานไปสู Thailand 

4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน  โดยสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและ

พัฒนางานไดอยางเต็มท่ีแนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ไดวางกรอบการพัฒนาทักษะเพ่ือเปน 

“ขาราชการดิจิทัล” มีความสามารถ 5 มิติ คือ (1) รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (2) เขาใจนโยบาย

กฎหมายและมาตรฐาน (3) ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา (4) ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผนบริหาร

จัดการและนําองคกร (5) ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและสรางสรรค มีขอบเขตการพัฒนา

ครอบคลุมบุคลากรท้ังกลุม IT และกลุม Non-IT รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพรอมรูเทาทันในการกาวไปสู 

Digital Parliament  

23การผลักดันเพ่ือใหไปสู 23 Digital Parliament สวนสําคัญท่ีจะเปนปจจัยสูความสําเร็จ

อันดับตน ๆ คือ 23ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง ควรไดรับการผลักดันในการพัฒนา/ฝกอบรม 

"หลักสูตรการพัฒนาผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ สําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและ

ระดับกลาง 23เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง ท่ีผานการ

อบรมมีบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) กําหนดไว กลาวคือ เปนผูนําดานดิจิทัลของ

หนวยงานภาครัฐท่ีสามารถนํานวัตกรรม (Innovation base) มาปรับปรุงการใหบริการหรือพัฒนาการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ และประชาชนอยางเปนระบบ รวมถึงการสรางคณุคาจากขอมลู 

เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูล (Open Government) ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงตองควรมีความรูในเรื่องแนวทางการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ในทุกบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในบริบทของการ
ปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในทุกกลุม ทุกระดับ  

(๑) ผูบริหารระดับสูง (Executive) เปนผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถกําหนด

นโยบายและทิศทางของ องคกร รวมถึงกระตุนและผลักดันใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  

(๒) ผูอํานวยการกอง (Management) เปนผูบริหารการเปล่ียนแปลงดานดิจิทัลระดับ

องคกร ที่สามารถส่ือสาร นโยบายขององคกรมาสูระดับปฏิบัติ  
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(๓) ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปนผูใชขอมูลดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนนโยบาย ท่ีสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และใชขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน มาตรฐาน แนวทางหรือการจัดบริการของ

องคกร  

(๔) ผูทํางานดานบริการ (Service) เปนผูอํานวยความสะดวกดานดิจิทัลภาครัฐ           

สามารถใหบริการ ใหความ ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือใหคําแนะนําในรูปแบบดิจิทัล ท่ีสราง

ความประทับใจใหแกประชาชนและ ผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  

(๕) ผูปฏิบัติ งานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิ จิ ทัล (Technology Specialist) เปนผู

ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีขององคกร ท่ีสามารถสรางสรรคและออกแบบระบบอัจฉริยะใหแกหนวยงาน  

(๖) ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐท่ีรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย 

ทั้งนี้การสงเสริมและสนับสนุน ใหสมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงาน ความรู  
ความสามารถ และทักษะในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  การสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยางสรางสรรค รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน บุคลากร ใหมีการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับความตองการของผูรับบริการและประชาชน 
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๓. กระบวนการ/ขั้นตอน พิจาณาโครงการตามแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2561-2565) การของบประมาณประจําป 

 
หนวยงานยอยภายใตสังกัด 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 
(กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เดิมกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

   

   

   

   

   

  
 

 

   

   

  
 

 

เร่ิมต้น 

จัดทําแผนงาน/โครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร                      

ตามแผนปฏิบัติการฯประจาํป 

รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน

เพื่อบูรณาการระบบรวมกัน 

พิจารณาตรวจสอบ                   
งาน/แผนงาน/โครงการฯ  

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนแผน Digital 

Parliament ของสํานักงานฯ 

คณะอนกุรรมกา
รขับเคล่ือนแผน

พิจารณา 

 

นําสงโครงการใหสํานักนโยบายและ
แผนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารของสํานกังานฯ 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ใหความเห็นขอบ           
ลงนามกํากับทายเอกสารผลการ

พิจารณา 

P 2 

เสนองาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

หนวยงานในสังกัด 

y 

N 
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หนวยงานยอยภายใตสังกัด 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 
(กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เดิมกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

   

   

 
 
 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 

โครงการมากกวา

๑๐๐ ลานบาท 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ของสวนราชการ 
ลงนามกํากับทายเอกสารผลการ

พิจารณา 

สงผลการพิจารณาความเห็นชอบ
ใหสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ 

P 1 

คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
รัฐ ตรวจสอบความครบถวน/จัดทําขอสังเกต
เพิ่ ม เ ติมของขอมูล โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐที่สวนราชการ และดําเนิน
ตามขั้นตอนพิจารณาใหความเห็นชอบพรอม
วงเงิน 

จบ 

y 

คณะกรรมการบริหารของ       
สวนราชการพจิารณา 

แจงผลใหทราบ 

N 
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ขอมูลประกอบการพิจาณาขั้นตอนโครงการมากกวา ๑๐๐ ลานบาท 
 

 

 

ที่มา :  website กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม www.mdes.go.th                            

(จากเดมิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปล่ียนเปนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdes.go.th/
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ที่มา :  คูมือการปฏิบตัิงานกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรฐัท่ีมี
มูลคาเกนิกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป www.mdes.go.th (จากเดิมกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเปล่ียนเปนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdes.go.th/
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ที่มา :  คูมือการปฏิบตัิงานกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรฐัท่ีมี

มูลคาเกนิกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป www.mdes.go.th   (จากเดิมกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเปล่ียนเปนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 

 

 

 

 

http://www.mdes.go.th/
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บทสรุป 
 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในระดับโลก
เขาสู ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเปนยุคท่ีมีการสรางสรรคความรู และนําความรูมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud 
computing) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี และเครือขายสังคม 
(Social Network) ทําใหท่ัวโลกกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนกลจักรสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจความเปล่ียนแปลงเหลานี้ไดสงผลกระทบ
อยางมากกับหลายองคกร ซึ่งตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง ดวยการสรางบุคลากรและองค
ความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคล่ือน ในการนี้มีนโยบายสําคัญในระดับชาติ            
อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป , นโยบาย Thailand 4.0 และระดับองคกรหลายประการออกมารองรับ
ความเปล่ียนแปลงดังกลาวรัฐสภามีหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลัก            
ท่ีรับผิดชอบงานดานบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบสารสนเทศ              
ซึ่งหนวยงานของรัฐสภาท้ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              
ตางมีงบประมาณดําเนินการและบริหารจัดการเอง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสารสนเทศของ
รัฐสภากาวทันตอการพัฒนาดานดิจิทัล รัฐสภาจึงจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้ังสองสวนราชการและใชเปนกรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติรวมกันของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือมุงไปสูการเปน Digital Parliament ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว
ในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)              
ใหบรรลุตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวขางตน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน ท่ีมีความชัดเจน และตอเนื่องในทิศทางท่ีสอดคลองกันของท้ังสองสวนราชการ เพ่ือให
รองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแหงใหมท่ีเนนการออกแบบระบบเชิงบูรณาการ ประกอบกับคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ของท้ังสองสวนราชการในมิติดานประสิทธผิลการปฏิบตัิราชการ ไดกาํหนดให
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament เปนตัวชี้วัดรวมของสวน
ราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament จึงเปนกลไกสําคัญ
ในการกํากับและขับเคล่ือนรัฐสภา เพ่ือกาวสูการเปน Digital Parliament ในป พ.ศ. 2565  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมีการจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติ งานใหบรรลุ เปาหมายตาม ท่ีแผนพัฒนา Digital Parliament ของรั ฐสภา ระยะ 5 ป                        
(พ.ศ. 2561-2565) กําหนดไว และใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนปฏิบัติงานในภารกิจประจํา 
แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหนวยงาน เพ่ือแปลงแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
ไปสูการปฏิบัติ และขับเคล่ือนไปพรอม ๆ กับยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล           
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และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดังนั้น บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงตองควรมีความรูในเรื่องแนวทางการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ในทุกบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในบริบทของการ
ปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในทุกกลุม ทุกระดับ (๑) ผูบริหารระดับสูง 
(Executive) เปนผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ (๒) ผูอํานวยการกอง (Management) เปนผูบริหารการ
เปล่ียนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร (๓) ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปนผูใช
ขอมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน แนวทางหรือการจัดบริการขององคกร           
(๔) ผูทํางานดานบริการ (Service) เปนผูอํานวยความสะดวกดานดจิิทัลภาครัฐ ที่สามารถใหบริการ หรือ
ใหคําแนะนําในรูปแบบดิจิทัล ใหแกประชาชนและผูรับบริการ (๕) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Specialist) เปนผูปรับเปล่ียนเทคโนโลยีขององคกร สามารถสรางสรรคและ
ออกแบบระบบอัจฉริยะใหแกหนวยงาน (๖) ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐ                
ที่รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย           
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดจัดทําองคความรู เรื่องแนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา 
Digital Parliament เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถมีความรูและเขาใจ 
สามารถนําความรู ท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานท่ีรองรับภาระกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแหงชาติได เพ่ือใหไปสู Digital Parliament 

กรอบแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเปน
กรอบแนวทางท่ีสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
มีสาระสําคญั ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศน “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) หมายถึง องคกรที่สามารถสรางสรรค
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ” 

2. ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานขอมูลมุงสูการเปน Digital 

Parliament ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 
1.1 พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการเพ่ือ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบบริการดานสารสนเทศ ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย รองรับความ

ตองการของผูบริการและประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบความม่ันคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ 
2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 
2.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลรองรับการใหบริการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา 
มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

3.2 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภาใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางสรางสรรค 

3.3 สงเสริม สนบัสนุน บุคลากร ใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับความตองการของผูรับบรกิารและประชาชน 

ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป   
(พ.ศ. 2561- 2565)  

การขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา           
ใหมีขีดความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ
แนวนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผูรับบริการและผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

โดยมีเนื้อหาสรุปประเด็นไดดังนี้ 

๑. กระบวนการ/ขั้นตอนแนวทางการจัดทําแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 

๒. แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 

๒.๑ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
2565) 

๒.๒ แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
2565)มีความสอดคลองกบักฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย่วของ 

๒.๓ ความสัมพันธระหวางแนวคิดการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือรองรับการกาวสูการเปนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) กับยุทธศาสตรแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา 

๒.๔ การสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือไปสู Digital Parliament  

๓. กระบวนการ/ขั้นตอน พิจาณาโครงการตามแผนการขบัเคล่ือนแผนพัฒนา Digital 
Parliament ของสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา (พ.ศ. 2561-2565) 
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