รายละเอียดการประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยความร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นสถำนกำรณ์ของโลกที่ก้ำวเข้ำสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และตระหนักถึงควำมท้ำทำยและโอกำสในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ทั้งกำรรับมือกับปัญหำควำมท้ำทำยที่ประเทศ
กำลังเผชิญและกำรเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของธุรกิจ กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำของสังคม กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย และกำร
แก้ปัญหำคอร์รัปชัน เป็นต้น จึงได้ร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรผลักดันให้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ซึ่ ง แผนพั ฒ นำดิ จิ ทั ล ฯ ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ พร้อมกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ.
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และกำหนดทิศทำงในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
เชิงดิจิทัลของภำครัฐไทยให้เป็นเอกภำพและเป็นรูปธรรม
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดให้ “การปฏิรูปกระบวนทัศน์การ
ทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เพื่อให้กำร
ปฏิบั ติงำนโปร่งใส มี ป ระสิ ทธิภ ำพ และประสิ ทธิผล” เป็นหนึ่งในเป้ำหมำย และกำหนดให้ “การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ” เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์ของแผน โดยมีแผนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เป็นกลไกในกำรถ่ำยทอดแนวนโยบำยลงสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง ซึ่ง สรอ. ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำและสนับสนุนกำรขับเคลื่ อน
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลฯ ได้มีกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนและติดตำม
สถำนภำพกำรดำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ภำยใต้แผนดังกล่ำวมำโดยตลอด
เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล อย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริม
กำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยให้ เ ป็ น ไปตำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ คื อ
๑) ยกระดับตัวชี้วัดสำกลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ๒) บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน
ผู้ ป ระกอบกำรทุ ก ภำคส่ ว นได้ อ ย่ ำ งสะดวก รวดเร็ ว และแม่ น ย ำ โดยไม่ ต้ อ งใช้ ส ำเนำเอกสำร
๓) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส และ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน และ ๔) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัด เก็บและบริหำรฐำนข้ อมูล ที่
บู ร ณำกำร ไม่ซ้ำซ้อน สำมำรถรองรั บ กำรเชื่ อ มโยงกำรท ำงำนระหว่ำ งหน่ว ยงำน และให้ บ ริ ก ำร
ประชำชนได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภำพ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ด้ว ยควำมร่ว มมือของ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) และ สรอ. จึงกำหนดจัดกำร
ประชุมเพื่อยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิด
และแนวทำงในกำรยกระดับกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐร่วมกัน ทั้งประเด็น ควำมท้ำทำยและ
ข้อจำกัดของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่รัฐบำลดิจิทัล และนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประกอบใน
กำรจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐในระดับกระทรวง
และระดับประเทศต่อไป
นอกจำกนี้ ยังหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดประชุมเพื่อยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ของประเทศไทยจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยเริ่มต้น
จำกกำรบูรณำกำรกรอบแนวคิดร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ แนวทำงกำร
ดำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่มีบริกำรหลักสำหรับประชำชนและภำคธุรกิจ เพื่อร่วมกันยกระดับ
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนและภำคธุรกิจให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อันมีเป้ำหมำยสูงสุด
ในกำรให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำม
สิทธิที่ประชำชนรำยบุคคลพึงจะได้รับ และมีระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยด้วยกำรยืนยันพิสูจน์ตัวตน
ที่เชื่อถือได้
๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม
๒.๑ เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวทำงในกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลให้แก่ หน่วยงำน
ภำครัฐที่มีหน้ำที่ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยตรง
๒.๒ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศอย่ำงเหมำะสม
๒.๓ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลให้
เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
๓. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผู้ บ ริ ห ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศระดับสู ง ของส่ ว นรำชกำร (CIO) และ/หรือ เจ้ำหน้ ำ ที่ ด้ ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐใน ๙ กระทรวงหลัก สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประมำณ ๕๐ คน
๔. ระยะเวลาในการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๕. สถานที่จัดการประชุม
ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อำคำรรัฐประศำสนภักดี
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๖. วิธีการดาเนินการประชุม
กำรบรรยำยและกำรรับฟังควำมคิดเห็น
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๓
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ หน่วยงำนภำครัฐ ที่เกี่ยวข้องรับทรำบแนวคิดและแนวทำงในกำรยกระดับกำรพัฒ นำ
รัฐบำลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ภำคประชำชนและภำคธุรกิจ
๗.๒ สดช. และ สรอ. ได้รั บ ทรำบควำมคิดเห็ นและข้อ เสนอแนะจำกหน่ว ยงำนภำครั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะในกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลทั้งในระดั บ
กระทรวงและระดับประเทศอย่ำงเหมำะสม
๗.๓ ควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลให้เห็น
ผลอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
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