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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่อง “การบริหารและการบริการในภาครัฐ: รัฐบาลดิจิทัล” ผู้เขียนบทความมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าไปใช้ในองค์กร
ภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลากรของภาครัฐตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะปรับเปลี่ยนบริบท รูปแบบ และ
วิธีการท างานของภาครัฐ ด้วยเจตนารมณ์ประสงค์จะให้มีความพร้อมทั้งในด้าน "กรอบแนวคิด "และ "ทักษะ" 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในยุครัฐบาลดิจิทัล 

เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างก็ต้ องแข่งขันและท างานให้เร็วต่อความ
ต้องการของประชาชนและกลุ่มลูกค้าที่มารับบริการในหน่วยงานหรือองค์กร เนื่องจากความต้องการของประชาชน
ในยุคปัจจุบันนั้นมีความต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ภาครัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามผลักดันและต้องมีการ
ขับเคลื่อนโดยการน าเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการท างาน เพื่อปรับลดขั้นตอนในการท างานและลด
การใช้ทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลและการประสานงานท่ีคล่องตัวและลดขั้นตอนในการท างานและที่
ส าคัญภาครัฐจะต้องพยายามผลักดันให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลให้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญตัิการบริหารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตินี้จะช่วยให้การท างานในหน่วยงานของ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการก าหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นส่วนกลางส าหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตัลและการลงทะเบียนดิจิตอล พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องมี
การขอส าเนาเอกสารจากประชาชน โดยสามารถที่จะร้องขอข้อมูลจากองค์กรได้โดยผ่านศูนย์กลางที่มีฐานข้อมูล
ดังกล่าวทันที จะเห็นได้ว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการท างานและการติดต่อรวมถึงลดภาระ
ค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นหากภาครัฐนั้นผลักดันให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: ภาครัฐ / รัฐบาลดิจิทัล / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
Abstract 

Article writing about “Administration and Services in the Public Sector: Digital Government” 
the author of the article aims to study the problems and guidelines in the policy implementation 
of electronic government to be used in government organizations, as well as to personnel of the 
public sector recognize the urgent need to modify the context model, and how the work of the 
government, with the intention they will be ready in both "Conceptual Framework "and "Skills" for 
changes in the coalition era digital. 

Due to the current, whether it is government or the private sector, it must compete and 
work as soon as per the needs of citizens and customers who came for the service in the agency 
or organization due to the needs of the public in modern, it requires convenience and speed. The 
government need to try and must be driven by use of information technology to work, to adjust 
and reduce work, including reduce the use of human resources.  Moreover, to access the 
information and coordination, agility, and process in work and that the key government will have 
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to try to push them into the government digital, which, on 22 May 2019, the Government Gazette. 
Announcing the Digital Administrative and Government Service Act B.E. 2562, and effective from 23 
May B.E. 2019, this act will help to work in the departments of the public sector more efficient by 
assigning to the center data exchange that is central for the exchange of information, digital 
registration and digital, which specify that state agencies do not have to request copies of 
documents from the public is able to request information from the organization through a central 
database such however, such a procedure is a process in work and correspondence, including 
reducing the cost burden within the Agency and facilities provided by the public even more If the 
government is truly pushing it digital.  
Keywords: Government / Digital Government / Information Technology  
 
บทน า 

ในสังคมปัจจุบันภาครัฐได้มีการมุ่งเน้นรวมไปถึงรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการก้าวสู่โลกดิจิทัล อีกทั้ง
รัฐบาลยังให้การสนับสนุนรวมไปถึงการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ด าเนินไปอย่างก้าวทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล การบริหารและการบริการในภาครัฐเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการท างานดังเช่นท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะเข้ามามี
บทบาทที่ส าคัญเสมือนเป็นจุดเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเ ศรษฐกิจ
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลไป
อย่างสิ้นเชิง การเช่ือมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ท าให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เทคโนโลยีจะเข้า
มามีบทบาทในการบริการจัดการของทางภาครัฐ เพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวม
ไปถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน และเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น 
 
เนื้อหา 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
ของรัฐ ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อสร้างการบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ โดยผ่านเทคโนโลยี Mobile Social  
รวมไปถึงการใช้ Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะ
ความสามารถรวมทั้งความรู้ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบการด าเนินการในปัจจุบัน ที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนจากภาครัฐให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัล  รวมถึงเพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐสามารถปรับตัวและมีการตื่นตัวให้เท่าทันกับการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลดิจิทัลและรวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) 

รัฐบาลดิจิทัลยังเป็นการน าระบบดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญและจ าเป็นในการยกระดับและ
เพิ่มขีดความสามารถของการท างานในภาครัฐให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปในโลกของการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท างานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ
และพึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานอิสระ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคธุรกิจ ภาคประชาชน 
และปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล อีกทั้งรวมไปถึงร่วมสร้างสรรค์สาระที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
การให้บริการของภาครัฐในอีกทางหนึ่งด้วย 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
(ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562) ซึ่งการออกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
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เป้าหมายของกฎหมายดังกล่าวนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล คือ เป้าหมายทางการปฏิรูปการท างาน
และการให้บริการของภาครัฐด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาปฏิรูปในการท างาน
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานเป็นการท างานที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสิทธิผล ซึ่ง
ขั้นตอนทั้งหมดเป็นการบูรณาการ ทางด้านการบริหารและการให้บริการของทางภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยการสร้างโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ โดยผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีคุณภาพกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้น
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะบริการสาธารณะซึ่งเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 

 
ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 
 
ตารางที่ 1 ทิศทางและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีิจทิัลภาครัฐ (2560) 

ทิศทางแนวโน้ม ปีที่ 1-2 (Early) ปีที ่3-5 (Develop) ปีที ่6-10 (Maturity) 
ทิศทางการพัฒนา

รัฐบาล ดจิิทัล 
ตามแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคม 

หน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อมสู่
การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล

ภายในส่วนราชการระดับ
กระทรวง หรือหน่วยงาน ภายใน

หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานรัฐมีการ
ท างานท่ีเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงานปรับปรุง
กระบวนการวิธีการ

ด าเนินงานใหม ่

การท างานระหว่าง
ภาครัฐจะ เชื่อมโยงและ
บูรณาการเหมือน เป็น

องค์กรเดียว 

แนวโน้มการ
ปรับเปลีย่นองค์กร 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและการให้บริการ

ประชาชน (Work and Service 
Process Redesign) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานขององค์กร 

(Organizational 
Operation Reform) 

การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรม องค์กร 

(Organization Value 
and Culture Creation) 

แนวโน้มการ
ปรับเปลีย่นภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(Readiness Preparation) 
 

การจัดเตรียมนโยบายและ 
แผนปฏิบัติการเพื่อการ

ปรับเปลีย่นองค์กรด้วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ (Digital 
Transformation Policy and 

Action Plan) 
 

การพัฒนากระบวนการท างาน
แบบอัจฉริยะ ด้วยการเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงาน

ภาครัฐระยะเริม่ต้น Smart 
Operation (Initially G2G ) 

 
การพัฒนาการบริการภาครัฐแบบ 

อัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาการ 

การพัฒนารูปแบบ
ท างานท่ีเป็น นวัตกรรม 

ด้วยการเชื่อมโยง 
หน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกันเอง 
(Innovative 

Operation - Partially 
G2G) 

 
การพัฒนาบริการ

ภาครัฐท่ีมี ประชาชน
เป็นศูนย์กลางท่ีเป็น 
นวัตกรรม ท่ีมีการ

เชื่อมโยง หน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชน 
(Innovative Citizen 
Centric Service - 
Partially G2C ) 

 

การสร้างรูปแบบการ
ท างาน ที่สร้างคุณค่า

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (Creative Co-
Creation Operation - 

Optimize G2G) 
 

การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชน (Creative 
Co- creation Citizen 
Centric - Optimize 

G2C / G2B ) 
 

การส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมอย่างเต็ม

รูปแบบ (E -
participation) 
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เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับ 
ประชาชน ระยะเริม่ต้น (Smart 

Citizen Centric Service - 
Initially G2C ) 

การเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 
(Open Data) 

การเป็นรัฐบาลที่เปดิให้
ประชาชน เข้ามามสี่วน

ร่วม (Open 
Government ) 

 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนของภาครัฐไทยเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการของหน่วยงานทางภาครัฐ ส่วนกลาง และรวมไป
ถึงส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบสามารถท างานแบบบูรณาการการท างานของภาครัฐให้เสมือนเป็น
องค์กรเดียว จนสามารถน าไปสู่การพัฒนาโดยการเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบได้ โดยทั้งนี้ลักษณะของบริการ
ทางภาครัฐหรือการบริการสาธารณะจะเข้ามาอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนโดยจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของประชาชนหรือของผู้ใช้บริการ แต่ในปัจจุบันหลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีการขับเคลื่อน
ของภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับกฎหมาย เราจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อย่าง
แท้จริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในหลายส่วน 
อันประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการท างานของทางภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( Electronic 
Government) ให้มีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีธรรมาภิบาลเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลใน
ภาคส่วนต่าง ๆ กับการท างานของหน่วยงานทางภาครัฐเข้าด้วยกัน โดยท าการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
เข้าด้วยกัน และท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อจะลดความซ้ าซ้อนใน
การลงทุนในทรัพยากร รวมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในระบบ ในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความปลอดภัย 

2. การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยในส่วนข้อมูลของรัฐที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ โดยการให้หน่วยงานทางภาครัฐและประชาชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน 
และบูรณาการข้อมูล เพื่อให้เข้าถึงการพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดย
ถูกต้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ (Connected Government) ตัวอย่างเช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นต้น  

3. การสร้างความโปร่งใสของทางภาครัฐ (Open Government) โดยการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในวิธีการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านเอกสาร รวมถึงข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบวิธีการด าเนินกรของภาครัฐได้โดยถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับตัวประชาชนโดยตรง 

4. การจัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Government) ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่
น ามาปรับใช้กับความต้องการของประชาชน บริการอัจฉริยะเป็นการปรับเปลี่ ยนการบริการทางภาครัฐจาก                  
รูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริการในรูปแบบใหม่ที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะโดยผ่าน
ทางระบบดิจิทัล โดยยึดหลักความต้องการของแต่ละบุคคลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การบริการสาธารณะ
ในลักษณะอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ประชาชนไม่ต้องแจ้งเกิดต่อภาครัฐ แต่ระบบจะเช่ือมโยงกับข้อมูลการ
แจ้งเกิดโดยโรงพยาบาล และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์รวมทั้งส่งหลักฐานให้ผู้ปกครองของเด็กเกิด
ใหม่เอง เป็นต้น  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (Academic Focus, 2558) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

1. การมีภาวะความเป็นผู้น า
และความมุ่งมั่น (Change 
Leadership and 
Commitment) 

ผู้น าที่เข้าใจและยอมรับความส าคัญของการพัฒนาโครงการ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินงานแบบบูรณาการที่ต้อง
ใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีผู้น าที่มุ่งมั่นเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีซับซ้อนและสร้างวิสัยทัศน์และนโยบายการ
วางแผนส าหรับอนาคต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  

2. การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ (Inter-agency 
Collaboration)   

ผู้บริหารจะมีการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการท างานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติทั้ง
ในทางทฤษฎีและปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงลดกระบวนการการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนนอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นสิ่งจ าเป็นเสมือนเป็น
รากฐานเพื่อน าไปเป็นกรอบส าหรับการท างานแต่ละหน่วยงาน 

3. แหล่งทุน (Funding)  การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรถือว่าเป็นการลงทุนที่
สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในเวลาที่แตกต่างกัน รัฐบาลดิจิทัลจ าเป็นต้อง
ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนในอนาคตเพื่อให้โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรและการใช้ประโยชน์สูงสุดของเงินทุนส่วนกลางอาจ
ช่วยสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการน าร่องต่างๆ  

4. การเตรียมความพร้อมคน 
(Citizen Competence)  

การพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลต้องเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ
เอกชนและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงความคิดและทัศนคติของบุคลากร
ผ่านการสร้างความเข้าใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปฏิรูปรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจาก e-Government และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการของวัฒนธรรมข้าราชการ 

5. การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation)  

การด าเนินการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยการตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการได้บรรลุแผนการด าเนินงาน รวมทั้งการผลักดัน
มาตรการเร่งด่วนท่ีจะมีผลเป็นรูปธรรม 

6. การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Key Focus & 
Message and Citizen 
Engagement)  

การพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลควรสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
ของรัฐบาลเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
โครงการและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โครงการทั้งหมดและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

7. การเข้าถึง (Accessibility)  สนับสนุนให้รัฐบาลส่งเสริมนโยบายและด าเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถรับบริการได้ทุกท่ีและทุกเวลา 

8. แผนการด าเนินงานท่ี
ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable 
Plan and Accountability)  

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนชัดเจนที่สามารถ
ผลักดันได้อย่างแท้จริง  โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งแยกที่ชัดเจน 
รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และ
วัดความส าเร็จของการจัดซื้อและการจัดสรรบุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9. กฎหมาย (Regulation)  ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องแลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน 
ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อ
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สาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่กฎหมายก าหนดไม่ให้มีการเปิดเผย เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและ
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

10. การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management)  

ขณะที่การพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
ขององค์กรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุนี้
ผู้น ารัฐบาลควรจะมีแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งองค์กร มิได้เป็นแต่เพียงการถ่ายโอน
ความรับผิดชอบไปยังผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงเท่านั้น 

11. การปรับตัว (Adaptability) การวิเคราะห์ในส่วนขั้นตอนสุดท้าย หลักการส าคัญส าหรับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย คือการที่บุคลากรต้องยอมรับ
ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เพื่อท่ีปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน รวมทั้งเพิ่มทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้เพื่อเป็นการง่ายและ
ท างานสะดวกร่วมกันกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้นอกจากปัจจัยต่าง ๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางรัฐยังค านึงถึงนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรฐั

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ไปถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและแม่นย าแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมีขั้นตอนกติกา ซึ่งข้ึนอยู่กับการจัดการข้อมูลในหน่วยงาน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การน าพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาปรับใช้ 

หน่วยงานของทางภาครัฐอาจประสบปัญหาในระยะแรก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานทางภาครัฐอาจจะมีความพร้อม
ในการจัดท าข้อมูลรวมถึงการบริการในรูปแบบดิจิทัล อีกทั้งความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในเรื่องเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ทางหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรให้ความรู้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการการท างานเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสามารถเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกันโดยผ่ายเครือข่าย รวมไปถึงการให้บริการของ
หน่วยงานในภาครัฐที่เป็นรูปแบบใหม่ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการบริหารงานในส่วนของการบริการ       
ในภาครัฐในระบบดิจิทัล ดังนี้ 

1) ภาครัฐควรเพิ่มทักษะ อบรม ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคคลกรภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน ให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ เพื่อ
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน 

2) ก าหนดประเด็นในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา อันได้แก่ การพัฒนาคน
หรือบุคลากรเพื่อสร้างและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และการสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทัน
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ 

3) การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาข้าราชการ  ทั้งกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของ
เทคโนโลยีและกลุ่มที่ไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องของเทคโนโลยี โดยมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4) ทั้งในส่วนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ หนึ่งในนโยบายของรัฐจะต้องเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องและเช่ือมโยงตามยุทธศาสตร์ใน
ด้านการพัฒนาระบบการจัดการบริหารบริการทางภาครัฐได้ก าหนดให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท้ังนี้เพื่อการ
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บริการที่รวดเร็ว สะดวก โปร่งใส และตอบสนองความต้องการโดยผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ซึ่งในการนี้
ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จะมีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อส่วนหนึ่ งเป็น
แผนพัฒนานโยบายการให้บริการทางภาครัฐท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการใช้งานในอนาคตได้  

 
เอกสารอ้างอิง 

แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทั ล.  
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_ 
devskill_digital.pdf. [3 ตุลาคม 2562]. 

ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่ รัฐบาลดิจิทัล. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://library2.parliament.go.th/ 
ejournal/content_af/2559/mar2559-7.pdf [1 ตุลาคม 2562]. 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  นโยบายคลับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ .  [ออนไลน์ ] .  สืบค้นจาก: 
https: // library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/mar2558-2.pdf [30 กันยายน 
2562]. 

 


