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ความเป%นมา
การบริหารงานภาครัฐที่ผานมาให#ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#
เป/นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แตป0จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงก#าวเข#าสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัลทําให#
ภาครัฐต#องหันมาให#ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#เป/นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#จะทําให#เกิดการพัฒนาฐานข#อมูลของหนวยงานภาครัฐ
ทุกระดับให#เชื่อมโยงกัน ทําให#หนวยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการงานได#อยางมีประสิทธิภาพและที่สําคัญ คือ
สามารถขยายขีดความสามารถของหนวยงานการให#บริการประชาชน เพราะทําให#การบริการเป/นไปอยางรวดเร็ว
ประชาชนเกิ ดทั ศนคติ ที่ดี ตอหนวยงานของภาครั ฐซึ่งเทคโนโลยี ดิ จิทัลสามารถชวยยกระดับคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนในหลากหลายมิติ เป/นการเป:ดโอกาสให#ประชาชนเข#าถึงข#อมูลขาวสารซึ่งเป/นการยกระดับความโปรงใส
และสร#างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผนดินที่ประชาชนมีตอภาครัฐ นอกจากนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลยังถือ
เป/นเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐให#มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให#เป/นองคการที่ทันสมัย
การให#บริการภาครัฐด#วยระบบออนไลนผานระบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกสจึงถือเป/นเครื่องมือ
สําคัญในการเข#าถึงบริการภาครัฐ สามารถตอบสนองตอความต#องการของประชาชนได#อยางแท#จริง
ด#วยการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก#าวกระโดดนี้ จึงจําเป/นต#องมีการปรับตัวและปรับปรุงกลไกภาครัฐ
เพื่อให#กลไกการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ โดยการเปลี่ยนแปลงด#านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผานเข#าสู
ยุคดิจิทัลสงผลโดยตรงตอองคการทั้งภาครัฐและเอกชน องคการตางๆ จึงนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช#เพื่อผลักดัน
ให#เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต#องในการบริหารงาน อยางไรก็ดีด#วยข#อมูลที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวดเร็ว
จนทํา ให# ข#อ มู ลที่ จั ดเก็ บมี ปริ มาณมากมายทํ า ให# ห นวยงานทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนตระหนัก ถึงความจํ าเป/ นและ
ประโยชนจากการใช#งานของข#อมูลขนาดใหญ (Big Data) จึงกอเกิดกระบวนการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล (Digital
Transformation).ซึ่ ง เป/ นป0จ จั ยสําคั ญในการขั บเคลื่ อนระบบบริหารงานและพัฒ นาประเทศ การปรั บเปลี่ ย น
ภาครัฐสูการเป/นรัฐบาลดิจิทัลเป/นการมุงใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเป/นระบบ โดยลักษณะของการบริการภาครัฐจะอยูในรูปแบบ
ดิ จิทั ลที่ขั บ เคลื่ อนโดยความต# องการของประชาชน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถชวยยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนได#ในหลากหลายมิติไมวาจะเป/นการสร#างโอกาสทางการเรียนรู# การเพิ่มรายได# และการเข#าถึงบริการของ
ภาครัฐ ซึ่งการใช#ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ หนวยงานภาครัฐจะต#องรวมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐใน
ภาพรวมให#ก#าวเป/นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให#ประเทศสามารถพัฒนาได#อยางยั่งยืน และก#าวทันความเปลี่ยนแปลงใน
เวทีโลก
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ป0จจุบันประเทศไทยได#ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand ๔.๐” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปT (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กําหนดวิสัยทัศนไว#วา “ประเทศมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน
เป/นประเทศพัฒนาแล#ว ด#วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาให#คนไทย
มีความสุข และสนองตอบตอการบรรลุผลประโยชนแหงชาติ ภาครัฐจึงต#องมุงเน#นความคลองตัวเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจและนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาพลิกโฉมหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ ๔.๐ ตามยุทธศาสตรชาติด#านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเปZาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐต#องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหน#าที่ในการกํากับหรือในการให#บริการยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให#มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพร#อมที่จะปรับตัวให#ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข#อมูลขนาดใหญ ระบบ
การทํางานที่เป/นดิจิทัลเข#ามาประยุกตใช#อยางคุ#มคา และปฏิบัติงานเทียบได#กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เป:ดกว#าง เชื่อมโยงถึงกั นและเป:ดโอกาสให#ทุกภาคสวนเข#ามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความต#องการของประชาชน
ได#อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส เพื่อให#การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานได#อยางสอดคล#อง
กับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให#ก#าวสูการเป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว ซึ่งจะสงผลให#กลไกการพัฒนา
ระบบราชการมีการปรับตัวตอความท#าทายใหม และชวยเพิ่มศักยภาพยกระดับสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐ
ให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา ๖ มีการระบุนโยบาย
และแผนระดับชาติวาด#วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเปZาหมายและแนวทางการดําเนินการและ
การพัฒนาให#การใช#เทคโนโลยีดิจิทัลกอให#เกิดประโยชนสูงสุด โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดที่ทําให#สามารถใช#
รวมกันหรือเชื่อมโยงกันได#หรือวิธีอื่นใดที่เป/นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกตอผู#ที่เกี่ยวข#อง
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช#จายงบประมาณประจําปT การสงเสริมและสนับสนุนให#มีระบบการบริการ
หรือแอพพลิเคชั่นสําหรับประยุกตใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสงเสริมให#เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑในการใช#งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให#สอดคล#องกันเพื่อให#การทํางานระหวางระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได#อยางมีความมั่นคง
ปลอดภัย อยูในสภาพพร#อมใช#งาน รวมตลอดทั้งทําให#ระบบหรือการให#บริการมีความนาเชื่อถือ การสงเสริมและ
สนั บสนุนการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน ให# เกิ ดความพร# อมและความรู# ด#า นเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และสงเสริ มและ
สนับสนุนให#หนวยงานของรัฐและเอกชน ใช#เทคโนโลยีดิจิทัลให#เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร#าง
การพัฒนาคลังข#อมูลและฐานข#อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู# รวมทั้งการสงเสริมเพื่อให#มีระบบที่เป/นศูนย
แหงการเรียนรู#และให#บริการข#อมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อตอการนําไปใช#ประโยชนในรูปแบบที่เหมาะ
กับยุคสมัย
กระทรวงมหาดไทย เป/ นหนวยงานหลัก ที่มี โ ครงสร# า ง อํ านาจหน# า ที่ในการบํ า บั ดทุ ก ข บํ ารุ ง สุ ข
การรักษาความสงบเรียบร#อยของประชาชน การอํานวยความเป/นธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองท#องที่ การสงเสริมการปกครองสวนท#องถิ่น
และพั ฒ นาชุ ม ชน การทะเบี ย นราษฎร ความมั่ น คงภายใน กิ จ การสาธารณภั ย และการพั ฒ นาเมื อ ง ให# ก าร
อํ า นวยการและกํ า กั บ ดูแ ลการปฏิ บั ติง านของกรม รั ฐวิ สาหกิ จ จัง หวั ด กลุ มจั ง หวั ด และหนวยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งความสัมพันธใกล#ชิดกับความเป/นอยูของประชาชน ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ
รั ฐ บาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ แปลงไปสู การปฏิ บั ติ ใ ห# เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง ผู# บ ริ ห าร
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กระทรวงมหาดไทย มีความมุงมั่นตอการนําองคการด#วยการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม และทิศทางขององคการที่
ชัดเจน ภายใต#ปรัชญา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ให#กับพี่น#องประชาชน ถือเป/นหนวยงานราชการที่มีความสําคัญที่
จะผลักดันให#การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประสบความสําเร็จ การยกระดับการพัฒนาให#เป/นกระทรวงมหาดไทย
๔.๐ จําเป/นต#องมีการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร#าง การบริหารงานบุคลากร ระเบียบกฎหมาย และสร#างนวัตกรรมตางๆ คิดค#นและ
หาวิธีการ เพื่อนํามาใช#บริหารงานตอบสนองตอความต#องการได#อยางมีคุณภาพ โดยการสานพลังระหวางภาครัฐ
และภาคสวนตางๆ เป/นการยกระดับการทํางานจากการประสานงานกันหรือทํางานรวมกันไปสูการรวมมือเป/นการ
บริหารรูปแบบประชารัฐรองรับการเปลี่ยนแปลงสูมหาดไทย ๔.๐ ซึ่งเป/นสวนหนึ่งที่สงผลให#การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ ๔.๐ บรรลุผลสัมฤทธิ์ได#อยางเป/นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ระบบราชการ 4.0
ด#วยวิสัยทัศนของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค#าโภคภัณฑไปสูสินค#าเชิงนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด#วยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนด#วยเทคโนโลยี ความคิดสร#างสรรค และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน#นภาคการผลิตสินค#าไปสูการเน#นภาคบริการมากขึ้น
รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะใช#โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด#วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสูการ
เป/นประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ระบบราชการจึงต#องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการ
เป/นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต#องทํางานโดยยึด หลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเป/นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการ
ไทยจะต#องปฏิรูปขนานใหญ เพื่อให#สามารถเป/นที่ไว#วางใจและเป/นที่พึ่งของประชาชนได#อยางแท#จริง กลาวคือ
ภาครัฐต#องปรับตัวและต#องพลิกโฉมเข#าสูยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสูสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
เพื่ อ ตอบสนองความต#อ งการของประชาชน และอํา นวยความสะดวกในการดํ าเนินกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในยุคดิจิทัลทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได# ดังนั้น ภาครัฐจึง
ต#องมุงเน#นความคลองตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาพลิกโฉม
หนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) อันเป/นฟ0นเฟrองและเสาหลักที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให#สามารถปฏิบัติงาน ได#อยางสอดคล#องกับทิศทางในการบริหารงานของ
ประเทศ ให#ก#าวสูการเป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว ซึ่งจะสงผลให#กลไกการพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวตอความ
ท#าทายใหมๆ อีกทั้งเป/นการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และยังเป/นการยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานภาครัฐให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากแนวคิดของการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 เพื่อให#รองรับตอการเปลี่ยนแปลง
และการเป/นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 จึงมีเปZาหมายหลัก
เพื่อให#ภาครัฐ สามารถเป/นที่พึ่ง ที่เชื่อถือ และไว#วางไว#ได#ของประชาชน โดยได#กําหนดเปZาหมายในการพัฒนา
ระบบราชการไว# ดังนี้
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1) ระบบราชการที่เป:ดกว#างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ต#องมีความ
เป:ดเผย โปรงใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข#าถึงข#อมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงป0น
ข#อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข#ามาตรวจสอบการทํางานได# ตลอดจนเป:ดกว#างให#กลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได#เข#ามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐ ไมควรดําเนินการเองออกไปให#แก
ภาคสวนอื่นๆ เป/นผู#รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสร#างให#สอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต#อง
เชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐด#วยกันเองให#มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันไมวาจะเป/นการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนท#องถิ่น
2) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป/นศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ต#องทํางานในเชิงรุก
และมองไปข#างหน#า โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวาประชาชนจะได#อะไร มุงเน#นแก#ไขป0ญหาความต#องการและ
ตอบสนองความต#องการของประชาชน โดยไมต#องรอให#ประชาชนเข#ามาติดตอขอรับบริการ หรือร#องขอความชวยเหลือ
จากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช#ประโยชนจากข#อมูลทางราชการ (Big Government
Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต#องการของ ประชาชน (Personalized
หรือ Tailored Services) พร#อมทั้ง อํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ หนวยงานราชการ เพื่อให#
บริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช#บริการของทางราชการได#ตลอดเวลาตามความต#องการ
และสามารถติดตอได#หลายชองทางผสมผสานกัน ทั้งการติดตอด#วยตนเอง ติดตอผานอินเตอรเน็ต เว็ปไซต โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น ทางโทรศัพทมือถือ
3) หนวยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ต#องทํางานอยางเตรียมการณไว#ลวงหน#า มีการวิเคราะห ความเสี่ยง สร#างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต
องคความรู#ในแบบสหสาขาวิชาเข#ามาใช#ในการตอบโต#กับ โลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสร#างคุณคา
มีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ได#อยางทันเวลา ตลอดจนเป/นองคการที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข#าสูสภาพความเป/น สํานักงานสมัยใหมรวมทั้งทําให#ข#าราชการมีความผูกพันตอการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน#าที่ได#อยางเหมาะสมกับทบบาทของตน กลาวคือ
(1) ในฐานะเป/นผู#สนับสนุนการทํางานของรัฐบาล จะต#องให#ข#อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของข#อมูลสารสนเทศที่ถูกต#อง เชิงลึก และสามารถนําไปปฏิบัติให#บังเกิดผลได#จริงและเกิดความคุ#มคา
(2) ในฐานะเป/นผู#กํากับดูแล จะต#องมีความเป/นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบให#
เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไมเกิดประโยชนลง เพื่อไมให#เป/นภาระหรืออุปสรรคตอ
ประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ
(3) ในฐานะเป/ นผู#ปฏิบัติ ก็ จ ะต# องมี ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต รั บผิ ดชอบตอหน# าที่ ทํา งานรวมมือกั น
ระหวางหนวยงานตางๆ ในทุกระดับได# และสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงการทํางานตามหวงโซยุทธศาสตรตั้งแตต#น
จนจบ รวมทั้งใช#ทรัพยากรและบริการตางๆ รวมกัน
ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ดังกลาว ต#องอาศัยป0จจัยสําคัญๆ อยางน#อย 3
ประการ ได#แก
1) การผสานพลังทุกภาคสวน ระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) เป/นการ
ยกระดับการทํางานให#สูงขึ้นไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทํางานด#วยกัน (Cooperation) ไปสู
การรวมมือกัน (Collaboration) อยางแท#จริง โดยจัดระบบให#มีการวางแผนเพื่อให#บรรลุวัตถุประสงคและเปZาหมาย
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ที่ต# อ งการร วมกั น มีก ารระดมและนํ าเอาทรัพ ยากรทุ ก ชนิดเข# ามาแบงป0 นและใช# ประโยชนรวมกั นเพื่อ พั ฒ นา
ประเทศหรือ แก#ป0ญหาความต# อ งการของประชาชนที่ มีความสลับซั บ ซ# อนมากขึ้ น จนไมมี ภ าคสวนใดในสั ง คม
จะสามารถดํ า เนิ นการได# ลุลวงด#วยตนเองโดยลํ า พัง อีก ตอไป หรือเป/ นการบริหารกิ จการบ# า นเมื องในรูป แบบ
“ประชารัฐ”
2) การสร#างนวัตกรรม (Innovation) เป/นการคิดค#นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions)
ใหมๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให#บริการสาธารณะและนโยบาย
สาธารณะให#สามารถตอบโจทยความท#าทาย ของประเทศหรือตอบสนองป0ญหาความต#องการของ ประชาชนได#อยาง
มีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ ห#องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
(Government Innovation Lab) และใช#กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให#
ประชาชนเข#ามามีสวนรวมเพื่อสร#างความเข#าใจและเข#าถึงความรู#สึก ของประชาชน (Empathize) นําข#อมูลมาวิเคราะห
ถึงป0ญหา (Define) และใช#ความคิดสร#างสรรคเพื่อสร#างไอเดีย (Ideate) สําหรับพัฒนาต#นแบบ (Prototype) และ
ทําการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) กอนนําไป ขยายผลตอไปหรือเป/นการเอาศาสตรพระราชา วาด#วย “เข#าใจ เข#าถึง พัฒนา”
มาประยุกตใช#
3) การปรับเข#าสูการเป/นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป/นการผสมผสานกันของการจัดเก็บ
และประมวลข#อมูล ผานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณประเภท สมารทโฟน (Smart Phone)
และการทํางานรวมกันผานเครื่องมือตางๆ (Collaboration Tools) ทําให#สามารถติดตอกันได#อยางเรียลไทม
(Real Time) ไมวาจะอยูที่ใด สามารถวิเคราะหข#อมูลที่สลับซับซ#อนตางๆ วิเคราะห การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชนเกิดผลกระทบอยางสูง และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังในการให#บริการของทางราชการที่
จะต#องดําเนินการได#ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ และทุกชองทางได#อยางมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ดังนั้น ข#าราชการและเจ#าหน#าที่ของรัฐจะต#องปรับเปลี่ยนจากการทํางานรูปแบบเดิมๆ มาสูระบบ
ราชการรูปแบบใหม เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น จะต#องได#รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิด (Mindset) ให#ตนเองมีความเป/นผู#ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ
ให#มีสมรรถนะที่จําเป/นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะชวยทําให#สามารถแสดงบทบาทของการเป/นผู#นํา
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร#างคุณคา (Public Value) และ ประโยชนสุขให#แกประชาชน

มหาดไทย 4.0
กระทรวงมหาดไทย ได#ตอบสนองต อการขับเคลื่อนสู ระบบราชการ 4.0 ด#วยการผลักดันแนวคิด
มหาดไทย 4.0 เพื่อเป/นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของหนวยงานในสังกัดให#สามารถเป/นระบบ
ราชการ 4.0 ได# ดังมี สาระสําคัญดังนี้
การเป/นมหาดไทย 4.0 หมายถึง การปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการเพื่อรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป/นภาพใหญ โดยการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร#างจากเดิมที่เน#นระบบราชการ เชน
การใช#กลไกผู#วาราชการจังหวัด นายอําเภอ เป/นหลักในการบริหารราชการแผนดิน ไปสูการจัดการและบริหาร
สาธารณะที่เน#นความเชื่อมโยงกับทุกฝ„าย มีประชาชนเป/นศูนยกลาง มีความสามารถในการปรับตัว และความคิด
ริเริ่มสร#างสรรค กล าวโดยสรุ ปคือ การเป/นส วนราชการที่สามารถสร#า งสภาพแวดล#อมอันเป/นป0 จจัยเกื้อหนุ น
(incentive) ให#ภาคสวนอื่นๆ ของสังคมสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปได#โดยประสบอุปสรรคป0ญหา
น#อยที่สุด
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1. แนวทางการพัฒนามหาดไทย 4.0
แนวทางในการพัฒนาเพื่อการเป/นมหาดไทย 4.0 นั้น จะต#องมีการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน
การบริหารราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยต#องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร#างองคการ
การบริ ห ารงานบุ ค ลากร ตลอดจนระเบี ย บกฎหมายและนวั ต กรรมต างๆ ที่ อ ยู ในหน# า ที่ ใ ห# ร องรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสูมหาดไทย 4.0 ซึ่งแนวทางในการพัฒนามหาดไทย 4.0 มีดังนี้
1) ดานองคกรกั บ มหาดไทย 4.0 กระทรวงมหาดไทย กรมต างๆ และจั ง หวั ด รวมถึ ง อํ า เภอ
หนวยงานทุกระดับ ต#องมีการปรับเปลี่ยนดังนี้
(1) จะต# อ งสามารถบริ ห ารความหลากหลายและความแตกต าง (ทั้ ง ในด# า นข# อ มู ล ข าวสารที่
หลากหลาย, ความคิดที่หลากหลายที่มีตอการรับข#อมูลหรือสงข#อมูล, วัยหรือ Generation ที่หลากหลายมีแนวคิด
แนวทางการทํางานที่แตกตางและหลากหลาย) โดยองคกรต#องสามารถ นําความหลากหลายมาใช#ประโยชนกับ
หนวยงาน ด#วยวิธีการที่ถูกต#อง รวดเร็ว ให#ความหลากหลายเหลานั้น กลับมาสร#างเป/นความพึงพอใจหรือความ
เชื่อมั่นตอระบบบริหารของหนวยงาน
(2) ต# องเป/นองคกรแห งการเรี ยนรู #ตลอดชี วิต ของบุ คลากรในทุก ระดับหน วยงาน เป:ดโอกาสให#
บุคลากรได#แสวงหาความรู#ในทุกหนทางและทุกเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและวิธีคิดที่จําเป/นสําหรับในยุค
4.0 เชน ความคิดในเชิงสร#างสรรค (Creative Thinking), ความคิดในเชิงออกแบบ (Design Thinking) การคิด
แบบรวบยอด (Conceptual Thinking) การทํางานรวมกับคนอื่น เป/นต#น
(3) การบริหารงานแบบเดิมๆ ในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control)
จะไมเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย จะต#องมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมยึดติดโครงสร#าง ไมยึดติด
ตําแหนง ความเป/นเจ#านายกับลูกน#องน#อยลง ปรับเปลี่ยนลักษณะบริหารงานรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
เน#นการทํางานเป/นทีม
(4) ต#องนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#ในหนวยงานมากขึ้น ทั้งในด#านการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํ า งานภายใน การให# บ ริ ก ารรู ป แบบใหม ๆ การบริ ห ารที่ เ อื้ อ หรื อ สนั บ สนุ น ต อการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รองรั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล
(5) หนวยงานจะต#องสนับสนุน สงเสริมให#เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองคกร รวมคิด รวม
สร#างนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสนองตอบความต#องการของประชาชนใน ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช#เครือขาย (Network)
ทางสื่อสังคมออนไลนในการขับเคลื่อนความต#องการตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ได#แก นวัตกรรม
การบริการ, นวัตกรรมสงมอบบริการ, นวัตกรรมการบริหาร/องคกร, นวัตกรรมทางความคิด, นวัตกรรมเชิงนโยบาย
และนวัตกรรมเชิงระบบ
2) ดานการบริการกับมหาดไทย 4.0 เป/นการปฏิรูปการบริการภาครัฐให#สอดคล#องกับยุค 4.0 โดย
ที่กระทรวงมหาดไทยมีบริการที่เกี่ยวข#องกับประชาชนในทุกหนวยงานและทุกระดับ ต#องมีการวิเคราะหจัดลําดับ
ความสําคัญที่ต#องดําเนินการกอนหลัง
3) ดานบุคลากรกับมหาดไทย 4.0 ต#องมีการปรับตัวให#สอดคล#องกับการเปลี่ยนผานสูยุค 4.0 และ
ช วยกั น สร# า งสรรคให# ร ะบบราชการของกระทรวงมหาดไทยสามารถรองรั บ กั บ ยุ ค 4.0 ที่ ม าถึ ง ได# อ ย างมี
ประสิทธิภาพ โดยต#องพร#อมรับกับสถานการณข#าราชการในหนวยงานจะมีผู#สูงอายุมากขึ้น, ข#าราชการรุนใหมหรือ
คน Gen Y ให#มีความพร#อมรับผิดชอบและทํางานด#วยความเสียสละเพื่อสังคมสวนรวม ดึงจุดเดน ในยุคดิจิทัลมา
ปรับใช#ให#เกิดประโยชน, ข#าราชการจะต#องปฏิบัติงานในทุกสถานที่และทุกเวลา, ข#าราชการ ในหนวยงานต#องมีการ

๗
เรียนรู#อยูตลอดเวลา และสิ่งที่สําคัญคือ หัวใจสําคัญของมหาดไทย 4.0 คือ บุคลากร ของกระทรวงมหาดไทยทุก
ระดับ ต#องมีวิสัยทัศนที่สอดคล#องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร#างสรรค ตลอดจนต#องมีองคประกอบที่
สําคัญ 3 ด#าน คือ
(1) ทั กษะ ต# องมี ทั กษะในการแก#ไขป0 ญหาที่ ซับซ# อน การคิ ดวิเคราะห ความคิ ด สร# า งสรรคการ
ทํางานร วมกัน ความฉลาดทางอารมณ รู#จักประเมินและการตัดสินใจ มีใจรักบริการ และมี ความยืดหยุ นทาง
ความคิด
(2) องคความรู # ต# องมี ความคิ ดเชิ งระบบ สามารถมองภาพรวม เห็ นความสัม พั นธของสิ่ ง ต างๆ
มีความคิดในการออกแบบ คือ มีกระบวนการคิดที่เข#าใจอยางลึกซึ้ง นําเอาความคิดสร#างสรรค และมุมองของคนอื่นๆ
มาสร#างไอเดีย ออกแบบแนวทางการทํางานในการแก#ไขป0ญหาตางๆ ได# ต#องมีความรู#ในการนําเครื่องมือ อุปกรณ
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ให#เกิดประโยชน มีความรู# ความสามารถในการเข#าถึงสารสนเทศและใช#สารสนเทศ
ได#อยางมีประสิทธิภาพ รอบรูใ# นทุกสิ่งที่ เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เป:ดรับความรูใ# หมๆ
(3) คุณลักษณะ ต#องสามารถหยั่งรู#ถึงความรู#สึก อารมณของผู#อื่น สนใจและคาดคะเน ความต#องการ
ของคนอื่นได#ดี มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวได#และเข#าใจในทุกสถานการณ มีสติรับรู#อยูตลอดเวลามีจริยธรรม
มีความกล#าในสิ่งที่ทํา และมีภาวะความเป/นผู#นํา
2. กลไกการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0
1) กระทรวงมหาดไทยได#มีคําสั่ง ที่ 81/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 แตงตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อ นมหาดไทย 4.0 ทํ าหน# าที่ในการกํ า หนดแนวทางการขั บเคลื่ อนและรู ป แบบการขั บเคลื่ อ นนโยบาย
Thailand 4.0 และพิจารณาคัดเลือกแผนงานหรือโครงการต#นแบบในการขับเคลื่อนที่สอดคล#องกับการดําเนินงาน
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ให#เป/นรูปธรรม และกํากับ ติดตาม ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข#องในการ
ขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 เพื่อรายงานให#ผู#บังคับบัญชาหรือผู#บริหารของกระทรวงมหาดไทยทราบเป/นระยะๆ
2) คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 619/2561 แตงตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0
ทําหน#าที่ ศึกษา วิเคราะหข#อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานและบริการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการ
กําหนดรูปแบบ/แนวทางขับเคลื่อน และผลักดันการดําเนินงานให#เป/นไปตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว#อยางเป/น
รูปธรรมเพื่อตอบสนองความต#องการเข#ารับบริการของประชาชนในยุคดิจิทัล
การขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 มีโครงการสําคัญ (flagship projects) ที่จะตอบสนองความต#องการ
และบริการประชาชนได#อยางสะดวก รวดเร็ว และถูกต#องมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข#อมูล
ประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) ดําเนินการโดย กรมการปกครอง ซึ่งมีสํานักทะเบียนกลางเป/น
หนวยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข#อมูลประชาชนของสวนราชการตางๆ และทําหน#าที่เป/นผู#ให#บริการข#อมูล
ตามที่สวนราชการร#องขอ โดยใช#เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ในการจัดทําข#อมูล ซึ่งจะทําให#ทุกหนวยงาน
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข#อมูลในการบูรณาการฐานข#อมูลประชาชนและบริการภาครัฐได#งายขึ้น และมี
ประสิทธิภาพด#านความมั่นคงปลอดภัยสูง บนพื้นฐานการบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งปรับปรุงกระบวนงานบริการ
ภาครัฐโดยการมุงยกเลิกการใช#สําเนาเอกสารในการติดตอขอรับบริการจากภาครัฐจากการใช#บัตร smart card
ลดภาระคาใช#จาย และทําให#ประชาชนมีความสะดวกในการติดตอราชการมากยิ่งขึ้น และโครงการยกระดับการ
รังวัดที่ดินด#วยระบบดาวเทียม (RTK) ดําเนินการโดย กรมที่ดิน เป/นการใช#เทคโนโลยีนวัตกรรมด#านการรังวัดและ
ทําแผนที่ด#วยระบบดาวเทียม (Real-time Kinematics GNSS Network) มีความละเอียด ถูกต#อง แมนยํา และมี
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ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทําให# เกิดประโยชนในเรื่องการมีข#อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนที่ถูกต#อง
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิที่ดิน ประหยัดเวลา ลดคาใช#จายในการดําเนินการการจัดการสิทธิ์ในที่ดิน
และเป/นการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศด#วยโครงสร#างพื้นฐานด#านการสํารวจรังวัดที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยประชาชนสามารถขอรับบริการได#ที่สํานักงานที่ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได#
ดําเนินการอยางตอเนื่องในอีกหลายโครงการที่จะขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการให#เป/นไป
ในทิศทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให#ตอบสนองประชาชนได#อยางรวดเร็ว โดยการสร#างสรรค
นวัตกรรม และปรับระบบการทํางานไปสูความเป/นดิจิทัล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ต#องมีการปรับโครงสร#างกําลังคนทางด#านเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเป/นระบบในลักษณะบูรณาการ
เป/ นการเตรียมความพร# อมด#า นกํ าลั ง คนรวมกั บหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข#อง โดยเฉพาะการ
บูรณาการข#อมูลรวมกันระหวางกระทรวง เพื่อให#เกิดการพัฒนาบุคลากรด#านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาครัฐ
2) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานภาครัฐ ให#เกิดการบูรณาการแบบข#ามกระทรวงในลักษณะ
องครวม แทนการทํางานแบบแยกสวน เป/นการสงเสริมระบบการทํางานให#สามารถทํางานได#อยางสมดุลและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให# มีก ารเชื่ อมโยงข# อ มู ลที่ สํา คั ญ ระหว างหนวยงานซึ่ ง กั น และกั น โดยมี ก ารกํ า หนดเจ# า ภาพ
ผู#รับผิดชอบในแตละภารกิจ จะลดภารกิจที่ซ้ําซ#อน สงผลให#การบริหารงานภาครัฐเกิดความคุ#มคาสูงสุด
3) มีการปฏิรูประบบโครงสร#างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยให#การใช#งานโครงขายที่มีอยูเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภาครัฐต#องรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อทําให#การเข#าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเป/นไปอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข#าถึงและใช#ประโยชนได#ในทุกที่ ทุกเวลา อยางมีคุณภาพด#วยความรวดเร็ว เพื่อเป/นการยกระดับคุณภาพการ
บริการ
4) ต#องมีการปรับแก#กฎหมายและระเบียบที่เอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบด#านอื่นๆ ที่เกี่ยวข#องซึ่งต#องมีการทบทวนไปพร#อมกัน เพื่อให#เกิดการพัฒนาภาครัฐสูการเป/นรัฐบาลดิจิทัล
อยางแท#จริง
6) การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล เป/นการมุงใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของหนวยงานอยางเป/นระบบและมีแบบแผน โดยอยูในรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดยความต#องการ
ของประชาชน การเข#าถึงบริการต#องไมมีข#อจํากัด ซี่งความก#าวหน#าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป/นการรวมการทํางาน
ภาครัฐได#เสมือนเป/นองคกรเดียว เกิดการบูรณาการรวมกันอยางครอบคลุม
7) จัดให#มีระบบฐานข#อมูลตางๆ โดยให#แตละหนวยงานจัดทําข#อมูลพื้นฐาน และพัฒนาฐานข#อมูล
ของหนวยงานที่ เ กี่ ย วข# องด# วยพื้ นฐานเดี ย วกั น เพื่ อให# การใช#ง านสามารถเชื่ อมโยงระหวางหนวยงาน โดยมี
หนวยงานหลักเป/นผู#วางรูปแบบการจัดทําฐานข#อมูล รายละเอียดของข#อมูล แนวทางการเชื่อมโยง การกรองข#อมูล
การใช#ประโยชนจากข#อมูล ระดับความสามารถของบุคคลในการเข#าถึง เพื่อนําไปใช#ประโยชน การประมวลผลและ
การจัดการฐานข#อมูล
๘) ให#มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให#ใช#งานงาย รวมข#อมูลขาวสาร ระเบียบ กฎหมายที่ออกมา มติ ครม.
และข#อสั่งการ เพื่อสะดวกในการสืบค#นข#อมูล โดยมีระบบข#อมูลที่ดี ครบถ#วน ทันสมัย และเป/นป0จจุบัน ข#อมูล
มีการอัพ เดตเรียลไทม และจัดเก็บข#อมูลไว#บนคลาวดได# สามารถวิเคราะหข#อมูลในอดีตเพื่อกําหนดทิศทางไป
ข#างหน#าในอีก ๕ ปT หรือ ๑๐ ปT ได#

๙
9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต#องดําเนินการอยางมีหลักการและเหตุผล อ#างอิงกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข#อง มีความเชื่อมโยงสอดคล#องกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายภาครัฐ
10) หนวยงานต#องให#ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณด#านเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร#อมในด#านเครื่องมืออุปกรณ และบุคลากร ให#ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ต#องมีการทํางานอยางเตรียมการไว#ลวงหน#า มีการประยุกตองคความรู#ในทันตอการเปลี่ยนแปลง
ด#านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถตอบสนองตอสถานการณตางๆ ได#ทันเวลา
2) การใช#ประโยชนจากข#อมูลดิจิทัลของภาครัฐต#องตรงตอความต#องการของประชาชน โดยมีการ
เชื่อมโยงกันของภาครัฐ เพื่อให#การบริการตางๆ สามารถสิ้นสุดในจุดเดียว ประชาชนเรียกใช#บริการของภาครัฐได#
ตลอดเวลาผานการติดตอด#วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
3) เพื่อให#บุคลากรภาครัฐมีความพร#อมในการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล ควรต#องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และวิธีการทํางานโดยให#บุคลากรมีความตระหนักรู#ถึงความจําเป/น และความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
กับการนํามาใช#ในระบบราชการ โดยให#เกิดความพร#อมทั้งด#านความคิด และทักษะอยางแท#จริง
4) ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรทางด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานให#พร#อม
ตอความต#องการของหนวยงาน
5) บุคลากรที่มีความสามารถและทักษะด#านเทคโนโลยีดิจิทัลกําลังขาดแคลนอยางตอเนื่อง จําเป/นต#อง
มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพให#เพียงพอ ภาครัฐต#องมีการปรับโครงสร#างกําลังคนให#สอดคล#องกับความ
ต#องการของหนวยงาน
6) ควรมีแผนสํารองในการเก็บข#อมูลหากเกิดมีภัยพิบัติตางๆ เชน อุทกภัย อัคภีภัย แผนดินไหวเป/น
ต#น มีการซักซ#อมแผนปฏิบัติการเก็บรักษาข#อมูลอยางตอเนื่อง

บทสรุป
ป0 จ จุ บั น ความก# า วหน# า ของเทคโนโลยี สงผลต อการเปลี่ ย นแปลงโลกอย างรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด# า น
เศรษฐกิ จ สังคม วั ฒนธรรม การเมือ ง เทคโนโลยี สิ่ง แวดล#อม และการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลให#ภาครัฐต#องเรงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริการประชาชนให#เป/นรูปแบบดิจิทัลอยางสมบูรณ มีการปฏิรูปโครงสร#างและระบบการบริหารจัดการ
ที่ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หนวยงานภาครัฐจําเป/นต#องยึดประชาชนเป/นศูนยกลาง เพื่อที่จะ
สามารถสนองตอบตอความต#องการ และพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศให#สามารถแขงขันในระดับ
สากลได# ภาครัฐจํา เป/ นต#อ งทํ างานในเชิ งรุ ก และต#องมี การเปลี่ ย นแปลงที่ เน# นการมองภาพกว#างและมองไกล
ในทุกมิติ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เป/นการทํางานบนระบบดิจิทัล
โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเข#าด#วยกันเสมือนเป/นองคกรเดียว มีการพัฒนา
บริ ก ารเดิ ม และสร# า งบริ ก ารใหม ที่ ส อดคล# อ งเหมาะสมกั บสถานการณและขั บ เคลื่ อ นโดยความต# องการของ
ประชาชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได#เข#ามามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของผู#คนทุกระดับ หนวยงานภาครัฐตาง
นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาชวยยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให#สามารถเข#าถึงประชาชนได#อยาง
ทั่วถึง หนวยงานภาครัฐต#องมีการเป:ดเผยข#อมูลให#สามารถเข#าถึงและสามารถนําข#อมูลไปใช#ประโยชนได#อยาง

๑๐
ไมจํากัด แตสิ่งสําคัญคือการรวบรวมข#อมูลในรูปแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากข#อมูลตางๆ นั้น มาจากหนวยงานที่มี
การจั ด เก็ บในรูป แบบที่ ห ลากหลายและกระจั ด กระจาย การจะนํ า ข# อ มู ล มาเป: ดเผยให# เ ป/ น สาธารณะจึ ง ต# อ ง
ดําเนิ นการให# เป/ นไปตามมาตรฐานการเป: ดเผยข#อมูลที่เหมาะสมและตามกฎหมายที่กํ าหนดไว# ซึ่ งการพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการผสมผสานการใช#เทคโนโลยีหลากหลายสาขาที่มีความทันสมัย สําหรับภาครัฐเป/นการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#อยางเต็มศักยภาพในการปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานราชการ โดยหนวยงานภาครัฐ
ต#องมีกลไกด#านโครงสร#างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุน คลองตัว สามารถตอบสนองตอภารกิจและการ
ปฏิบัติหน#าที่ได#อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข#อมูลและกระบวนการรวมกัน
รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข#อมูลขนาดใหญ มีการพัฒนาสูการเป/นรัฐบาลเป:ดที่มีความโปรงใสและคลองตัวโดยนํา
ภาคสวนตางๆ เข#ามาเป/นสวนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชนอีกด#วย รวมทั้งภาครัฐต#องมีการพัฒนา
บุคลากรให#มีความรู#และทักษะด#านดิจิทัล เพื่อให#พร#อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถประยุกตใช#เทคโนโลยี
ที่หลากหลายในการสร#างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งต#องได#รับการสนับสนุน
ระดั บนโยบายเพื่ อพั ฒ นาและขั บเคลื่อ นการประยุ กตใช# เ ทคโนโลยี ดิ จิทัลอยางตอเนื่ อ งและจริ ง จั ง โดยมุ งให#
ประชาชนได#รับความพึงพอใจและเกิดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครัฐ
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช#ในการบริหารงานราชการจะสงผลให#การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็ ว ทั น ต อสถานการณ สามารถลดขั้ น ตอนทํ า งาน ผู# ใ ช# บ ริ ก ารสามารถดํ า เนิ น การได# ด# ว ยตนเอง โดย
กระทรวงมหาดไทยได#พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช#งานให#มีความทันสมัยมาโดยตลอดเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเชน PADME และศูนยข#อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งจะ
ทําให#เกิดการบูรณาการของข#อมูลที่มีความหลากหลาย สามารถติดตามผลการดําเนินงานที่เป/นผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติการและพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย และข#อมูลขาวสารจะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อให#การปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล จึงควรเห็นความสําคัญและความจําเป/นของ
การประยุกตใช#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการ เพื่อเป/นการขับเคลื่อนการทํางานให#
เกิดความคุ#มคา เกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน และชวยสนับสนุนให#การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอบสนองความต#องการของประชาชนได#อยางแท#จริง

๑๑
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