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ภาครัฐดิจิทัล
เพื่ออนาคตประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่น�ำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในส่วน
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญในการยกระดับ
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะท�ำให้ภาครัฐของไทยก้าวหน้าทันโลก
และสามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ ท�ำให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับภาครัฐเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดและสะท้อนความต้องการต่อการบริการของภาครัฐ
รวมถึงตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องส� ำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ต่อไป

1. สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1.1 การประเมินสถานการณ์ภาครัฐ ในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอก
ประเทศ วิกฤตด้านสังคม การเมือง และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ของประเทศ
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังมีประสิทธิภาพสูง
ไม่เพียงพอในการเป็นตัวจักรส�ำคัญ (key agent) ที่จะสนับสนุน
การขับเคลือ่ นภาครัฐให้ไปสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั โดยมีสถานการณ์สำ� คัญ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) เครื อ ข่ า ยสารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มาตรฐาน มีการลงทุน
ซ�้ำซ้อนกัน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ
ยังเป็นในลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถน�ำข้อมูล

นิยาม รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง

การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัย
ข้อมูลดิจทิ ลั เพือ่ สร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี
Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมี
ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) Reintegration เป็นการบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เกิดการ
ก�ำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 2) Needsbased holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการ
ให้บริการสาธารณะที่ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำความต้องการของ
พลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 3) Digitalization เป็นการใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ในการน�ำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้
ความส�ำคัญต่อการสือ่ สารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึง่ จะเข้ามาแทนที่
วิธีการท�ำงานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.)
สรุปคือ รัฐบาลดิจิทัลเป็นการน�ำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้
เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการยกระดับการท�ำงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบและ พึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มี
บทบาทในฐานะผูใ้ ห้และผูใ้ ช้ขอ้ มูล รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ (Recommendation
of the Council on Digital Government Strategies, OECD,
2557, ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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มาเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เกิดความล่าช้า ซ�้ำซ้อน และ
สิน้ เปลืองงบประมาณ จึงก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนผูใ้ ช้บริการ
อาทิ การกระจัดกระจายของข้อมูลในหน่วยงานหลายแห่ง ท�ำให้
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ไม่มกี ารจัดระเบียบข้อมูลท�ำให้
ยากต่อการค้นหา ผูร้ บั บริการเสียสิทธิในการรับบริการภาครัฐอืน่ ๆ
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลหรือได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจยาก ไม่สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

2) คุณภาพและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
สามารถในการวางยุทธศาสตร์ที่จะน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
องค์กร นอกจากนั้น ในระดับที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีจำ� นวนไม่เพียงพอ ซึง่ สาเหตุสำ� คัญ
คือขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกันบุคลากร
ภาครัฐโดยทั่วไปยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy) ท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนทัศนคติในการปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนยังมักยึดรูป
แบบเดิม โดยไม่ให้ความส� ำคัญกับการพัฒนาหรือการเตรียม
ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต�่ำ และ
ระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์
การบริหารงานไว้ที่ส่วนกลาง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาด
ความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด และไม่สามารถ
บริหารงานแบบบูรณาการ ซึง่ จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยี
และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ เ น้ น ความรวดเร็ ว และประสิ ท ธิ ภ าพ
ให้มากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารได้
อ�ำนวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรูข้ า่ วสารได้รวดเร็ว
และหลากหลายมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีความคาดหวังที่จะ
ได้รบั การบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางทีม่ คี วามหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ อาทิ บริการทีส่ ำ� นักงานบริการ ณ จุดเดียว
และบริการออนไลน์ต่างๆ

4) กฎระเบียบของประเทศไทยไม่เอือ้ ต่อการเป็นรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ไม่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะ
การติ ด ต่ อ ราชการที่ ยั ง ต้ อ งใช้ เ อกสารจ� ำ นวนมาก แม้ ว ่ า
ประเทศไทยจะใช้บัตรประชาชนที่เป็น Smart Card แต่การ
ท�ำธุรกรรมในหน่วยงานต่างๆ ต้องการส�ำเนาบัตรประชาชน
ประกอบการติดต่อ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างหรือการท�ำนิติกรรม
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ต่างๆ ยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างล้าหลังอ้างอิงกับรูปแบบเดิม
ทีต่ อ้ งใช้หลักฐานจ�ำนวนมากในรูปแบบทีเ่ ป็นกระดาษและส�ำเนา
ซึ่งไม่เอื้อต่อการท�ำธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนั้น กฎหมายการ
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของรัฐบาล องค์กรสาธารณะ และ
เอกชน ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาขน ยังมีปัญหาใน
ทางปฏิบัติที่ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐได้เท่าที่ควร จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปต่อยอดการพัฒนา
นวัตกรรมอื่นๆ ต่อไปได้

วาเซดะ (Waseda University) ร่ ว มกั บ International
Academy of CIOs (IAC) เพื่อประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศ โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ น� ำ มาใช้ พิ จ ารณา ได้ แ ก่
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร การบริการออนไลน์ ระบบเครือข่ายของประเทศ
ตัวผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องการสนับสนุน
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเอง การพัฒนาเทคโนโลยี
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ด้านความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการใช้บริการและ
1.2 ตัวชีว้ ดั การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระดับนานาชาติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
บนเวทีโลก โดยผลการจัดอันดับดัชนีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนถึงสถานการณ์
ด้านการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศ
มีดังนี้
1) e-Government Development Index (EGDI)
ซึ่งจัดท�ำโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อ
ประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นาของบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
โดยมีองค์ประกอบที่น�ำมาใช้พิจารณา ได้แก่ ระดับการให้บริการ
ออนไลน์ของภาครัฐ ระดับของการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของ
ประเทศ และระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ โดยจากผลการจัดอันดับขององค์การ
สหประชาชาติในปีล่าสุด (2559) ซึ่งมีการศึกษาและจัดอันดับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (EGDI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 77 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการศึ ก ษาและจั ด อั น ดั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
กับ 65 ประเทศในปีล่าสุด (2559) พบว่าประเทศไทยอยู่ใน
ทัง้ นี้ การจัดอันดับในดัชนียอ่ ยภายใต้ดชั นี EGDI โดยเฉพาะ อั น ดั บ ที่ 21 ของโลก เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ในด้านบริการออนไลน์ (Online Service) พบว่าอันดับการพัฒนา รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกเท่านั้น ทั้งนี้
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 79 ของโลก จุดแข็งส�ำคัญของไทย ได้แก่ การบริหารงานพัฒนาของภาครัฐ
เป็นอันดับที่ 5 ของกลุม่ ประเทศอาเซียน (รองจากประเทศสิงคโปร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาดั ง กล่ า ว
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)
2) ดัชนี Waseda – IAC International e-Govern- รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารออนไลน์ ที่ มี ก ารพั ฒ นามากกว่ า หลายๆ
ment Ranking (Waseda – IAC) ซึ่งจัดท�ำโดยมหาวิทยาลัย ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส�ำคัญ
ของประเทศไทยในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการเข้าใช้หรือรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชน ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งยังเพิ่งเริ่มด�ำเนินโครงการน�ำร่องเท่านั้น อาทิ ระบบ Big Data
หรือ ระบบ Internet of Things
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2. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
		 1) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  ่ 12
		 2) ให้มกี ารบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อการบริหาร (พ.ศ. 2560 - 2564)
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
		
1)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาล
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		 1) ภายใต้หัวข้อ 2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ในสังคมไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อยที่ (5) การลงทุน 			 (1) มีวัตถุประสงค์สำ� คัญคือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี และได้ ม าตรฐานสากล โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธาณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการ
		 2) ภายใต้หัวข้อ 2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ�ำนวยความสะดวก ตรงตาม
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี
			 (2) มีแนวทางการพัฒนาส�ำคัญ ได้แก่
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทาง 				 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบ
เดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
ที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
			 (1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ 				 สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์
ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Governหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
ment Information Network: GIN) รวมทัง้ เชือ่ มโยงการท�ำงาน
			 (2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่าน
			 (3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและ ระบบดิจิทัลที่รองรับการท�ำงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
			 (4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		
2)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
			 (5)  การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
			 (1) มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
			 (6)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
และขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
หน่วยงานภาครัฐ
ทัง้ ประเทศ ในราคาทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่
			 (7)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
รายจ่ายของภาครัฐ
ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
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			(2) มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือ
ภัยคุกคามทางออนไลน์

2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ซึ่งมีกรอบการด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) ระยะที่ 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 Transformation – ประเทศไทยก้าวสูด่ จิ ทิ ลั ไทยแลนด์ทขี่ บั เคลือ่ นและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (10 ปี)
		 4) ระยะที่ 4: Global Digital Leadership –
ประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
(20 ปี)

3. การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
นับเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ผลักดันให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ให้ ส ามารถรองรั บ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ให้ สู ง ขึ้ น ในอนาคต โดยต้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการเตรี ย ม
ความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่

3.1 การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ (Government
Integration) ระหว่างกระทรวงต่างๆ จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว
(One Government) โดยการน� ำ เทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ กั บ
การด�ำเนินงานในแต่ละหน่วยงาน และต้องค�ำนึงถึงประชาชน
เป็นหลักในการร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการขับเคลื่อน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ตลอดจน
การด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการของรัฐ โดยเฉพาะการลดความซ�้ำซ้อนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการด�ำเนินการ รวมทั้งการดูแล
รักษาระบบต่างๆ ดังนี้
		
1)   ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One
Stop Services) ที่สามารถตอบโจทย์การให้บริการแก่ประชาชน
ในแง่ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น
		
2)   บู ร ณาการข้ อ มู ล ประชาชนและนิ ติ บุ ค คลจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาพเดียว (Single View of
Citizen) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานบริการและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
		
3)   ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Service)
โดยให้ความส�ำคัญกับการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลาง
		
4)   ก�ำกับความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ารก่ อ อาชญากรรมและการก่ อ การร้ า ยทาง
ไซเบอร์มีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้น
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3.2 การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่
ที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ย� ำ รวดเร็ ว
และตรงจุดมากขึ้น ดังนี้
1) มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet
of Things) กับอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึง ท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
		
2) มี ร ะบบการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่ อ จั ด ระเบี ย บฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง จะ
เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด
		
3) มี เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Analytics)
โดยเฉพาะการวิเคราะห์บนพืน้ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างลึกซึง้
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งก�ำหนด
นโยบายและตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง จะ
สนับสนุนให้มกี ารตัดสินใจเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันเวทีโลก
		
4) พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
บริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ทะเบียน
ข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย
ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียน
ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี
ถ้วนหน้า (universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูล
เกษตรกร
		
5) ตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ การโจมตี ท างไซเบอร์
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อม
รับมือการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

3.3 การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
(Citizen-centric Services) เป็นการยกระดับงานบริการ
ภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ�ำนวย
ความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) ดังนี้
1) ใช้งานง่าย (User Friendly) สะดวก ตรงตาม
ความต้องการรายบุคคล ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
(Universal Design) ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
2) ข้อมูลประชาชนได้รับการคุ้มครอง โดยสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3) เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ สามารถจับโจร
ผู้ร้าย อาชญากรได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
4) สร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้
ภาคเอกชน หรือนักพัฒนาสามารถน�ำข้อมูลและบริการของรัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ ให้กับ
ระบบเศรษฐกิจต่อไป
5) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหาร
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐ
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3.4 การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)
เป็นการวางแนวทางการขับเคลือ่ นภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ โดย
1) เน้ น กระบวนทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มุ ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
(Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบ
ครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
2) มีการขับเคลื่อนโดยการบริหารจัดการโครงการและการก�ำกับ
ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
3) ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเห็นความส� ำคัญของการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นับเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศที่ใช้ยกระดับ
ระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำ และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการด�ำเนินงาน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐให้เป็นระบบเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการ
ให้บริการสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย
ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์จะต้องค�ำนึงถึง
ความสมดุลระหว่างการอ�ำนวยความสะดวกกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
รวมทั้งภาครัฐจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับศักยภาพของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ และให้ความมัน่ ใจแก่ภาคประชาสังคมเห็นถึงการให้ความส�ำคัญของการท�ำงาน
อย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต เพื่อจะได้น�ำไปสู่การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนให้นโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประสบความส�ำเร็จได้ต่อไป
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