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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการพัฒ นารัฐบาล
ดิจิ ทั ล ” มุ่ งศึ กษาการปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารท างานและการให้ บ ริการของภาครั ฐ ด้ ว ย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล เพื่ อ ให้ เป็ น การปฏิ บั ติงานที โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมีเป้าหมายการสร้างโอกาส
ทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่ อดิจิทัล เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะทาให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางสั งคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และสื่ อดิ จิทั ล อย่างเท่ าเที ยมคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนจะดีขึ้ น จากการเข้ าถึงทรั พ ยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
บริการสาธารณะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล
คาสาคัญ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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Abstract
This academic article titled “Good Governance in Promoting the
Development of Digital Government” aimed at studying the reformation of
working paradigms, provision of government services with digital technology,
and the utilization of information in order to have transparent, efficient, and
effective operations. It is the paradigm of operation, management and
services provision of government that are transformed by digital technology in
order to provide services among the people with its efficiency, security, good
governance, and with the goal of creating equal social opportunities with
information and services through digital media to enhance people's quality of
life. This will help all groups of people specially the socially disadvantaged
groups be able to equally get access to digital technology and digital media.
People's quality of life will improve through getting access to information
resources and public services specially the basic public services that are
necessary for living through digital technology.
Keywords: Good Governance, the Development Digital Government

บทนา
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้า
และเข้ า มามี บ ทบาทในการอ านวยความสะดวกให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนสามารถ ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันโดยปราศจากข้ อจากัด
ทางด้านเวลาและสถานที่ ความ เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยัง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าขึ้นช่วยให้การสื่อสาร
ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้ วยการวาง
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่ เหมาะสม อีกด้านหนึ่งการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคม (Social Media) เช่น ไลน์ (Line), เฟซบุ๊ ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้
กลายเป็นเครื่องมือสาคัญเครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง
ในสังคมปัจจุบันภาครัฐได้มีการมุ่งเน้นรวมไปถึงรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการก้าว
สู่โลกดิจิทัล อีกทั้งรัฐบาลยังให้ การสนั บ สนุ นรวมไปถึงการผลั กดันนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดาเนินไปอย่าง
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ก้าวทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัลการบริหารและการบริการในภาครัฐเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานดังเช่นที่
ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะเข้ามามีบทบาทที่สาคัญเสมือนเป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ
และกระบวนการทางสังคมอื่ นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง การ
เชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐทาให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทในการบริการจัดการของทางภาครัฐเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการ
ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพแก่ป ระชาชนรวมทั้ งสามารถลดต้น ทุ นในการดาเนิน งานและเพิ่ มความ
โปร่งใสมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้ อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้ าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลภาครัฐต้องปรับบทบาทและภารกิจภาครัฐ คือ
1) ขจัดภารกิจที่ไม่จาเป็นหรือล้าสมัยออกไป โดยพิจารณาทบทวนความจาเป็นใน
การ ท างานนั้ น ให้ เหมาะสมกับ ความต้ อ งการของประชาชน สั งคม และประเทศชาติ ใน
ปัจจุบัน
2) มุ่ ง การด าเนิ น งานเฉพาะภารกิ จ หลั ก โดยแยกประเภทภารกิ จ หลั ก (Core
Business) และภารกิจรอง (Non - Core Business) ออกจากกันเพื่อมอบภารกิจที่ราชการ
ส่วนกลางไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการแล้ วให้ท้องถิ่นหรือภาคเอกชน ดาเนินการแทนหรือ
สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมหรือชุมชนรับไปดาเนินการ
3) ไม่ดาเนินงานใดๆ ที่เอกชนสามารถทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดกว่ า
ภาครัฐอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การประกันความเป็นธรรม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค
4) สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกากับดูแลให้ มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คุ้มครองผู้ บริโภค ยกเลิกและละเว้ นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ การควบคุม
ธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการปฏิรูประบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน (Better
Governance, Happier Citizens) หมายความว่าระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทางานใหม่เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภารกิจหลักการส่งเสริมให้ระบบราชการไทยนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้ในการบริห ารราชการแผ่ น ดิน เพื่อประโยชน์สุ ขของประเทศชาติและประชาชนตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า
(Efficiency/Value for money) หลั ก ความเสมอภาค (Equity) หลั ก มุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ
(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)
อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีข้อสังเกตว่าหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลักดังกล่าว เป็นหลักที่จายากจึงควรจัด
กลุ่มใหม่ (Regroup) โดยรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นหลักการที่
ง่ายต่อความเข้าใจและการนาไปปฏิบัติและให้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อ
นามาประกอบการปรับ ปรุงหลักธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใหม่ให้
เข้ า ใจได้ ง่า ยขึ้ น สะดวกต่ อ การจดจ าและการน าไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งมี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยได้นาเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
รวมไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่นอกจากนี้ยังได้ให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางการ
บริห าร โดยเพิ่มเติมในเรื่องการสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งได้กาหนดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย
จากผลการศึกษาดังกล่าว ทาให้ได้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี(GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effective) และหลั ก การตอบสนอง
(Responsive)
2. ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย (Democratic Value) ประกอบ ด้ ว ยหลั ก ภาระ
รั บ ผิ ด ชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความเปิ ดเผย/โปร่ ง ใส
(Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) |

179

3. ประชารั ฐ (Participatory State) ประกอบด้ ว ยหลั ก การกระจายอ านาจ
(Decentralization) และห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม/การมุ่ ง เน้ น ฉั น ท ามติ (Participation
/Consensus Oriented)
4. ความรับ ผิ ดชอบทางการบริห าร (Administrative Responsibility) ประกอบ
ด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน และหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10
หลักการย่อยดังกล่าวข้างต้นและโดยที่ในบริบทของประเทศไทยอาจไม่สามารถใช้แนว ทาง
ฉันทามติกับทุกเรื่องได้ จึงเป็นควรรวมหลักนี้ไว้กับหลักการมีส่วนร่วม และปรับถ้อยคาเป็น
หลักการมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ แสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมาของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย
แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครั ฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดที่มาจากในคราว
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม แผนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมเพื่ อ ปฏิ รู ป ประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND คื อ การที่
ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิ จิทัลอย่างเต็มศักยภาพใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ด้ ว ยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและ
การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เตรี ย มความพร้ อมให้ บุ ค ลากรทุ กกลุ่ มมี ค วามรู้แ ละทั กษะที่ เหมาะสมต่อการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผล (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สานักโฆษก, 2559 (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
ทั้ งนี้ เห็ น ได้ ว่ า เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล คื อ เป้ า หมายการปฏิ รู ป
กระบวนทั ศ น์ ก ารท างานและการให้ บ ริ การของภาครัฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานทีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่ง
เป็นกระบวนทัศน์ข องการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐที่ถูก
เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
มั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมีเป้าหมายการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วย
ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะ
จะทาให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และสื่ อ ดิ จิ ทั ล อย่ า งเท่ า เที ย มคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนจะดี ขึ้ น จากการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการสาธารณะพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริห ารมุ่ งผลสั มฤทธิ์ เป็ น เครื่ องมื อการบริห าร เพื่ อให้ การทางานของภาครัฐ
มุ่งเน้ น ผลลั พ ธ์ ของงานมากกว่ าเน้ น ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการทางาน และกฎระเบี ยบที่
เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่ างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่ ง ผลสัมฤทธิ์ให้ความสาคัญกับ
การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจนและการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์
ที่ ส อดคล้ อ งกั น รวมถึ ง มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนในการวั ด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทาให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็น
ระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นการควบคุมทิศ ทางการดาเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯของหน่วยงาน ประโยชน์ของการนา
Result Base Management มาใช้ ใ นการบ ริ ห ารงาน ผลสั ม ฤท ธิ์ (Results Results
Results) = ผลผลิ ต (Outputs Outputs Outputs) + ผลลั พ ธ์ (Outcomes Outcomes
Outcomes)
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการของรัฐ ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อสร้างการบริการของรัฐใน
รูปแบบใหม่ โดยผ่านเทคโนโลยี Mobile Socialรวมไปถึงการใช้ Cloud Technology ในยุค
อินเทอร์เน็ต โดยการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีกาลังคนที่มีทักษะความสามารถรวมทั้ง
ความรู้ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบการดาเนินการในปัจจุบัน ที่
จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญในการผลักดันและสนับสนุนจากภาครัฐให้กลายเป็นรัฐบาล

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) |
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ดิจิทัล รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐสามารถปรับตัวและมีการตื่นตัวให้
เท่าทันกับการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในบริบทของการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็น
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล และรวมทั้ ง สามารถน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561)

ระยะการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
การปรั บ เปลี่ ย นภาครัฐ สู่ การเป็ น รัฐ บาลดิจิทั ล ต้อ งโปร่งใส อานวยความสะดวก
รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว การบริการของภาครัฐต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นยา และต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเก็บ
การบริ ห ารข้ อ มู ล ที่ บู ร ณาการไม่ ซ้ าซ้ อ น พร้ อ มรองรั บ การเชื่ อ มโยงการท างานระหว่า ง
หน่วยงาน การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องมีการดาเนินการตามลาดับอย่างเป็นระยะ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ภาครัฐไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล การ
บริหารจัดการของรัฐจะถู กปรับ เปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มีการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สู งสุ ด เริ่ ม บู ร ณาการข้ อ มู ล และทรั พ ยากรร่ว มกั น น าไปสู่ ก ารเชื่อ มโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(connected government) และการมี ชุ ด ข้ อ มู ล และระบบ บริ ก ารพื้ นฐานภ าครั ฐ
(government service platform) ที่มีมาตรฐานสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และ
ใช้งานร่วมกันได้
2. ระยะที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวประชารัฐ เกิด
การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยสมบูรณ์ผู้บริหารภาครัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์ พัฒนาบริการภาครัฐตาม
ความต้ อ งการของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารตามหลั ก การออกแบบที่ เป็ น สากล (universal
design) ผ่าน single window service เพิ่ มขึ้น การบริห ารจัดการภาครัฐ และการบริการ
ภาครั ฐ ต้ องยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการตั ด สิ น ใจเชิ ง
นโยบายผ่ า นทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (connected governance) ตลอดจนเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ า ถึ งข้ อ มู ล และมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาภาครัฐ (open
government) และเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อการดาเนิ น งานของภาครัฐ ได้อ ย่ างสะดวก ทั น
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สถานการณ์มั่นคง ปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งนาไปสู่การดาเนินงาน
ที่มีความโปร่งใส (transparency) และน่าเชื่อถือ (accountability) ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบ
ได้จากประชาชน
3. ระยะที่ 3 ภาครัฐไทยสามารถขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพภาครัฐมีกระบวนการทางานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการ
ท างานและข้ อ มู ล ระหว่ า งภาครั ฐ จนเสมื อ นเป็ น องค์ ก รเดี ย ว (one government) และ
เชื่อมโยงประชาชนในการเข้าถึงข้อมู ล และมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดแนวทางการบริห าร
จัดการภาครัฐ การพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิจ (open government) โดยรัฐจะแปรสภาพ
เป็นผู้จัดให้มีการบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะในลักษณะ
อั ต โนมั ติ (automated public services) ตามหลั ก การออกแบบที่ เป็ น สากล (universal
design) ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละ
บุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอต่อรัฐการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ระยะที่ 4 ภาครั ฐ ไทยอยู่ ใ นกลุ่ ม รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ พั ฒ นาแล้ ว และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างบริการภาครัฐแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน การทางานของภาครัฐที่รวมกัน
เป็นเสมือนองค์กรเดียวที่ทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส ได้
เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยรัฐจะไม่เป็นผู้สร้างบริการสาธารณะอีกต่อไป แต่
บทบาทของรั ฐ ในอนาคตเป็ น เพี ย งผู้ อานวยความสะดวก ผู้ กากับดู แลบริห ารจัดการการ
ให้บริการสาธารณะระหว่างภาคเอกชนและประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพพื้นที่ และภาษาประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ภาครัฐไทยจะกลายเป็นผู้นาด้าน
รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการภาครัฐและด้านการบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, น.27-32)
อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั้นมีปัจจัยหลักที่
สนับ สนุ นหลายด้าน แต่ปั จจัยดังกล่าวยังคงประสบปัญหาที่แตกต่างกันจึงต้องมีการแก้ไข
ปั ญ หาเหล่ านั้ น ควบคู่กัน ไปด้ว ยเพื่ อให้ รัฐ บาลดิจิทัล สามารถเกิดขึ้น ได้จริงตามระยะการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
Digital Thailand หมายถึ ง ประเทศไทยที่ ส ามารถสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่ง
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คั่ง และยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลคือ เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิ จกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
ในโลกของการแข่งขันการสร้างความมั่งคั่งในกับประเทศจาเป็นจะต้องยกเครื่องกล
ไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสียใหม่ เน้นการใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์แทนการเน้นทรัพยากรพื้นฐานที่นับวันจะหมดลงเรื่อยๆ เป็นการเติมเต็ม
ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบที่มีอยู่ ด้วยความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อ สร้างมูลค่า
แทนที่ จะเป็ น แค่ เพิ่ มมูล ค่า ผลลัพ ธ์ที่ได้จากการขับเคลื่ อนกลไกเศรษฐกิจชุด ใหม่จึงเป็ น
ลักษณะทาน้อยได้มาก ไม่ใช่ในลักษณะ ทามากได้น้อยแบบเดิมอีกต่อไป
การขั บ เคลื่ อ นประเทศสู่ Digital Thailand นอกจากจะขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว สิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการคู่ขนานไปพร้อมกันด้วยคือ ระบบราชการ
ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการแบบไร้รอยต่อควบคู่กันไปด้วย นั่นหมายความว่าระบบ
ราชการจะต้องมีการบริห ารจั ดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ โดยการสร้างฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภาพ บูรณาการและประสานเชื่อมโยงบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform) เพื่อให้มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผ่านแผนปฏิบัติการและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ (Engagement Model) ซึ่งจะทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ (Data Analytics) เพื่ อ ใช้ ในการตั ด สิ น ใจในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์และระดั บ การ
บริหารจัดการของประเทศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และการให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Services) แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐเป็นหัวใจสาคัญของการสร้าง
รั ฐ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ (Credible Government) สร้ า ง รั ฐ บาลที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(People-Centered Government) และสร้ า ง รั ฐ บาลที่ มี ค วามโปร่ ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ (Open Government) ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น พอสรุปได้ว่าที่สาคัญการบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ใน 3 ระดับ
คือ
1. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
2. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
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บทสรุป
ภาครัฐไทยให้ความสาคัญกับการ พัฒนาและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเมื่อโลกเริ่มก้าวเข้า
สู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนจึงเกิดขึ้น
โดยเฉพาะ ภาครัฐไทยได้เริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ได้ ใ น
หลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงมี
ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งร่ วมมือ กัน พั ฒ นาและยกระดั บ ภาครัฐ ในภาพรวมให้ ก้าวสู่ การเป็ น
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและก้าวทันความเปลี่ ยนแปลง
ในเวทีโลก
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของระบบการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม ซึ่ งรัฐ บาลดิจิทั ล เป็ น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการดิจิทัลขององค์การภาครัฐและเป็นการดาเนินงานบริการ
พื้น ฐานดิจิ ทั ล ของภาครัฐ เพื่ อน าไปสู่ การขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล ต่ อไป การ
ปรับเปลี่ยนองค์การภาครัฐให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการดาเนินการตามวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายจากรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้ประสบผลสาเร็จ
และจะนาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อให้ประเทศ
ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมดิจิทัลและมีสังคมที่มีความเท่าเทียมกันจากการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐมายกระดับคุณภาพชีวิตและผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง
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