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นิยาม รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง  
การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัย 
ข้อมลูดจิทิลัเพือ่สร้างบรกิารของรฐัในรปูแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี  
Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยม ี
ลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) Reintegration เป็นการบรูณาการ 
การท�างานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ให้เกดิการ
ก�ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 2) Needs-
based holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการ 
ให้บริการสาธารณะที่ให้ความส�าคัญต่อการน�าความต้องการของ
พลเมอืงมาเป็นศนูย์กลาง 3) Digitalization เป็นการใช้ศกัยภาพ 
อย่างเต็มที่ในการน�าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให ้
ความส�าคญัต่อการสือ่สารผ่านทางอนิเทอร์เนต็ซึง่จะเข้ามาแทนที่ 
วิธีการท�างานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) 
 สรุปคือ รัฐบาลดิจิทัลเป็นการน�าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ 
เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับการท�างานภาครัฐให้มีความ 
ทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท�างาน 
อย่างเป็นระบบและ พึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มี 
บทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล รวมถงึร่วมสรรค์สร้างสาระที่
จ�าเป็นและส�าคญัต่อการให้บรกิารของภาครฐั (Recommendation  
of the Council on Digital Government Strategies, OECD,  
2557, ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลก 
ปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่น�าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังในส่วน 
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นตัวจักรส�าคัญในการยกระดับ 
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ซึ่งจะท�าให้ภาครัฐของไทยก้าวหน้าทันโลก 
และสามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ ท�าให้การติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างประชาชนกบัประชาชน และประชาชนกบัภาครฐัเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดและสะท้อนความต้องการต่อการบรกิารของภาครฐั  
รวมถึงตรวจสอบการท�างานของภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ต่อไป

1. สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 1.1		 การประเมินสถานการณ์ภาครัฐ ในระยะแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยต้องเผชิญ 
กับปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอก 
ประเทศ วิกฤตด้านสังคม การเมือง และความเสื่อมโทรมของ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยสาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ของประเทศ  
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังมีประสิทธิภาพสูง 
ไม่เพียงพอในการเป็นตัวจักรส�าคัญ (key agent) ที่จะสนับสนุน 
การขบัเคล่ือนภาครฐัให้ไปสูร่ฐับาลดจิทิลั โดยมสีถานการณ์ส�าคญั 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 1) เครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มาตรฐาน มีการลงทุน 
ซ�้าซ้อนกัน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ 
ยงัเป็นในลักษณะแยกส่วน ขาดการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ซึ่งท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูล 
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มาเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เกิดความล่าช้า ซ�้าซ้อน และ 
สิน้เปลืองงบประมาณ จงึก่อให้เกดิปัญหากบัประชาชนผูใ้ช้บรกิาร  
อาทิ การกระจัดกระจายของข้อมูลในหน่วยงานหลายแห่ง ท�าให้ 
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมลู ไม่มกีารจัดระเบยีบข้อมลูท�าให้ 
ยากต่อการค้นหา ผูร้บับรกิารเสยีสทิธใินการรบับรกิารภาครัฐอ่ืนๆ  
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลหรือได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลอยู่ใน 
รูปแบบที่เข้าใจยาก ไม่สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

 2) คณุภาพและทศันคตขิองบคุลากรภาครฐั โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารระดับสูงบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ 
สามารถในการวางยุทธศาสตร์ที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา 
องค์กร นอกจากนั้น ในระดับที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมจี�านวนไม่เพียงพอ ซึง่สาเหตสุ�าคญั 
คือขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
ของบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะเดยีวกนับคุลากร 
ภาครัฐโดยทั่วไปยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT Literacy) ท�าให้เป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการพฒันา
รฐับาลดจิทิลัให้เกดิผลเป็นรปูธรรม ตลอดจนทศันคตใินการปฏบิติั 
ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนยังมักยึดรูป
แบบเดิม โดยไม่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหรือการเตรียม 
ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ 
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 3)  การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต�่า และ
ระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล สาเหตุ 
ส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์ 
การบริหารงานไว้ที่ส่วนกลาง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาด 
ความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด และไม่สามารถ 
บรหิารงานแบบบรูณาการ ซึง่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง 
กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 
และเครื่องมือสื่อสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ให้มากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารได ้
อ�านวยความสะดวกให้คนในสงัคมสามารถรบัรูข่้าวสารได้รวดเรว็ 
และหลากหลายมากขึ้น ท�าให้ประชาชนมีความคาดหวังที่จะ 
ได้รบัการบรกิารจากภาครฐัผ่านช่องทางท่ีมคีวามหลากหลายและ 
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาทิ บรกิารท่ีส�านกังานบรกิาร ณ จดุเดยีว  
และบริการออนไลน์ต่างๆ 

 4)  กฎระเบยีบของประเทศไทยไม่เอือ้ต่อการเป็นรฐับาล 
ดิจิทัล ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
การติดต ่อราชการที่ยังต ้องใช ้เอกสารจ�านวนมาก แม้ว ่า
ประเทศไทยจะใช้บัตรประชาชนท่ีเป็น Smart Card แต่การ 
ท�าธุรกรรมในหน่วยงานต่างๆ ต้องการส�าเนาบัตรประชาชน 
ประกอบการติดต่อ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างหรือการท�านิติกรรม
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ต่างๆ ยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างล้าหลังอ้างอิงกับรูปแบบเดิม 
ทีต้่องใช้หลักฐานจ�านวนมากในรปูแบบทีเ่ป็นกระดาษและส�าเนา  
ซึ่งไม่เอื้อต่อการท�าธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนั้น กฎหมายการ 
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของรัฐบาล องค์กรสาธารณะ และ 
เอกชน ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาขน ยังมีปัญหาใน 
ทางปฏิบัติที่ท�าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจาก 
ภาครัฐได้เท่าที่ควร จึงท�าให้ไม่สามารถน�าไปต่อยอดการพัฒนา 
นวัตกรรมอื่นๆ ต่อไปได้

	 1.2	ตวัชีว้ดัการพฒันารฐับาลดจิทิลัระดบันานาชาติ  
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง 
บนเวทโีลก โดยผลการจดัอนัดบัดชันตีวัชีว้ดัทีส่ะท้อนถงึสถานการณ์ 
ด้านการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศ  
มีดังนี้

 1) e-Government Development Index (EGDI)   
ซึ่งจัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อ

ประเมินระดับการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  

โดยมีองค์ประกอบที่น�ามาใช้พิจารณา ได้แก่ ระดับการให้บริการ

ออนไลน์ของภาครัฐ ระดับของการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของ

ประเทศ และระดับการพัฒนาของโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศ โดยจากผลการจัดอันดับขององค์การ

สหประชาชาติในปีล่าสุด (2559) ซึ่งมีการศึกษาและจัดอันดับ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (EGDI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 

ที่ 77 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน  

โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

 ทัง้นี ้การจดัอนัดบัในดชันย่ีอยภายใต้ดชัน ีEGDI โดยเฉพาะ 
ในด้านบริการออนไลน์ (Online Service) พบว่าอนัดบัการพฒันา 
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อยู ่ในอันดับที่ 79 ของโลก  
เป็นอนัดบัที ่5 ของกลุม่ประเทศอาเซยีน (รองจากประเทศสงิคโปร์  
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)
 2) ดัชนี Waseda – IAC International e-Govern-
ment Ranking (Waseda – IAC) ซึ่งจัดท�าโดยมหาวิทยาลัย 

วาเซดะ (Waseda University) ร่วมกับ International  
Academy of CIOs (IAC) เพื่อประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศ โดยมีองค์ประกอบท่ีน�ามาใช้พิจารณา ได้แก่  
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือ่สาร การบรกิารออนไลน์ ระบบเครอืข่ายของประเทศ  
ตัวผูบ้ริหารระดับสงูของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องการสนบัสนนุ 
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเอง การพัฒนาเทคโนโลยี
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ด้านความปลอดภัย 
ด้านไซเบอร์ การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการใช้บรกิารและ 
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ

 จากการศึกษาและจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
กับ 65 ประเทศในปีล่าสุด (2559) พบว่าประเทศไทยอยู่ใน 
อันดับที่ 21 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน  
รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกเท่านั้น ทั้งนี้  
จุดแข็งส�าคัญของไทย ได้แก่ การบริหารงานพัฒนาของภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว  
รวมถึงการให้บริการออนไลน์ที่มีการพัฒนามากกว่าหลายๆ  
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส�าคัญ 
ของประเทศไทยในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ การสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการเข้าใช้หรือรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชน ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล  
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งยังเพิ่งเริ่มด�าเนินโครงการน�าร่องเท่านั้น อาทิ ระบบ Big Data 
หรือ ระบบ Internet of Things 
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 2.3	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่	12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	

  1)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

ภาครฐั การป้องกันการทุจรติประพฤติมชิอบ และธรรมาภบิาล 

ในสังคมไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   (1) มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก  
มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะ 
การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธาณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการ 
ท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ�านวยความสะดวก ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ

   (2) มีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ ได้แก่

    ปรบัรปูแบบการให้บรกิารของรฐัจากรปูแบบ
เดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

    สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์
ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Govern-
ment Information Network: GIN) รวมทัง้เชือ่มโยงการท�างาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่าน 
ระบบดิจิทัลที่รองรับการท�างานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  2)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   (1) มีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถงึ 
ท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธรุกิจดิจทิลัใหม่  
และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ

2. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง

	 2.1	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	

2560	มาตรา	258	ข.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

  1) ให้มีการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�าบริการสาธารณะ  
เพือ่ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ�านวยความ 
สะดวกให้แก่ประชาชน

  2) ให้มกีารบรูณาการฐานข้อมลูของหน่วยงานของรฐั 
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อการบริหาร 
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

	 2.2	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

  1)  ภายใต้หัวข้อ 2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อยท่ี (5) การลงทุน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

  2)  ภายใต้หัวข้อ 2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให ้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ม ี

สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทาง 

ที่ต้องให้ความส�าคัญ อาทิ

   (1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ 
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม

   (2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

   (3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

   (4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   (5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล

   (6)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ 
หน่วยงานภาครัฐ

   (7)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ 
รายจ่ายของภาครัฐ
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   (2) มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู ้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม ่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือ 
ภัยคุกคามทางออนไลน์

3. การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
นับเป็นตัวเร่งส�าคัญที่ผลักดันให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาท 
ให้สามารถรองรับการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ให้สูงขึ้นในอนาคต โดยต้องอยู ่บนพื้นฐานของการเตรียม 
ความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ 

 3.1	การบูรณาการหน่วยงานภาครฐั	(Government	
Integration) ระหว่างกระทรวงต่างๆ จนเสมอืนเป็นองค์กรเดยีว  

(One Government) โดยการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ 

การด�าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน และต้องค�านึงถึงประชาชน 

เป็นหลักในการร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการขับเคลื่อน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ตลอดจน 

การด�าเนนิงานต่างๆ เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

และการให้บริการของรัฐ โดยเฉพาะการลดความซ�้าซ้อนในการ 

เบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการด�าเนินการ รวมทั้งการดูแล 

รักษาระบบต่างๆ ดังนี้

  1)   ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One  
Stop Services) ที่สามารถตอบโจทย์การให้บริการแก่ประชาชน 
ในแง่ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น

  2)   บูรณาการข้อมูลประชาชนและนิติบุคคลจาก 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาพเดียว (Single View of  
Citizen) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานบริการและอ�านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

  3)   ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Service) 
โดยให้ความส�าคัญกับการประหยัดต่อขนาด (Economies of 
Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

  4)   ก�ากับความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ 
ในยุคปัจจุบันที่การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายทาง 
ไซเบอร์มีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้น

 2.4	แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	
โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการ 

จัดท�าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม  

ซึ่งมีกรอบการด�าเนินการ ดังนี้

  1) ระยะที ่1: Digital Foundation – เป็นการลงทุน 
และสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (1 ปี  
6 เดือน)

  2) ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion –  
ทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
(5 ปี)

  3) ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Trans-
formation – ประเทศไทยก้าวสูด่จิทิลัไทยแลนด์ทีข่บัเคลือ่นและ 
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (10 ปี)

  4) ระยะที่ 4: Global Digital Leadership – 
ประเทศไทยอยู่ในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน  
(20 ปี)
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 3.2	การด�าเนินงานแบบอัจฉริยะ	 (Smart	Opera-
tions) โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่ 

ที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็ว 

และตรงจุดมากขึ้น ดังนี้

  1) มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet  
of Things) กบัอนิเทอร์เนต็ได้อย่างทัว่ถึง ท�าให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

  2) มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
เพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจะ 
เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

  3) มีเครื่องมือวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงลึก (Analytics)  
โดยเฉพาะการวเิคราะห์บนพ้ืนฐานข้อมลูขนาดใหญ่ได้อย่างลกึซ้ึง 
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งก�าหนด 
นโยบายและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งจะ 
สนบัสนนุให้มกีารตดัสนิใจเชงิรกุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันเวทีโลก

  4) พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ภาครฐั และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกดิการพัฒนานวตักรรม 
บริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ทะเบียน
ข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลต้ังแต่เกิดจนตาย 
ส�าหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียน
ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี 
ถ้วนหน้า (universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูล 
เกษตรกร 

  5) ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการโจมตีทางไซเบอร์  
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อม
รับมือการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

 3.3	การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ	 
(Citizen-centric	Services)	 เป็นการยกระดับงานบริการ 
ภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู ่

ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ�านวย 

ความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilita-

tion) ดังนี้

  1) ใช้งานง่าย (User Friendly) สะดวก ตรงตาม 
ความต้องการรายบุคคล ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล  
(Universal Design) ท่ีประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้โดยไม่ม ี
ข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา 

  2) ข้อมูลประชาชนได้รับการคุ ้มครอง โดยสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกรรม 
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัผูใ้ช้บรกิาร ซึง่ถอืได้ว่าเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน 
ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  3) เพิม่ความปลอดภยัในชวีติ ทรัพย์สนิ สามารถจบัโจร 
ผู้ร้าย อาชญากรได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

  4) สร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ 
ภาคเอกชน หรือนักพัฒนาสามารถน�าข้อมูลและบริการของรัฐ 
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ ให้กับ
ระบบเศรษฐกิจต่อไป

  5) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด 
แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหาร 
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของภาครัฐ
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3.4	การขับเคล่ือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 (Driven	Transformation) 
เป็นการวางแนวทางการขบัเคลือ่นภาครฐัไปสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทัิลในทุกระดบั 

ของบุคลากรภาครัฐ โดย

  1) เน ้นกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงที่มุ ่งเน ้นผลสัมฤทธิ์  
(Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบ 
ครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

  2) มีการขับเคล่ือนโดยการบริหารจัดการโครงการและการก�ากับ 
ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

  3) ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าระดับประเทศท่ีมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ

 กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นับเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศท่ีใช้ยกระดับ 
ระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า และตรงตามความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการมากที่สุด  ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
สนับสนุนการด�าเนินงาน สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐให้เป็นระบบเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการ 
ให้บริการสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ซ่ึงจะช่วยสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย 

ให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์จะต้องค�านึงถึง 
ความสมดุลระหว่างการอ�านวยความสะดวกกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน  

รวมทั้งภาครัฐจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเก่ียวกับศักยภาพของข้าราชการและ 
บคุลากรภาครฐั และให้ความมัน่ใจแก่ภาคประชาสงัคมเหน็ถงึการให้ความส�าคญัของการท�างาน 
อย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต เพื่อจะได้น�าไปสู่การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนให้นโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประสบความส�าเร็จได้ต่อไป
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