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 รัฐบาลไทยประกาศแผนรัฐบาลดิจิทัล นายกฯ เชื่อ ๕ ปี ไทยยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบบูรณาการโดย
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมผลักแผนสู่รูปธรรมทุกจุด 

 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปมีบทบาท
ส าคัญต่อการด าเนินงานของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา การแพทย์ การลงทุน การ
ป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ 
และมิติการก าหนดนโยบาย จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ต้องสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการ
ท างานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็น มิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย 

จากความมุ่งมั่นของรัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ท างานของภาครัฐ จึงขอประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ว่า “ในอีก ๕  ปีข้างหน้า ภาครัฐ
ไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ้มค่า การยกระดับ
งานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการ
ท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation) 

ซึ่งความคาดหวังต่อจากนี้คือ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการท างานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตาม
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ด้วยความมุ่งม่ัน เอาจริงเอาจัง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทุกภาคส่วน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลไปพร้อมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE เปิดเผยว่า  ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องร่วมกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
เอกภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) จึงได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และก าหนดทิศทางในการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว มี
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ความครอบคลุม ๑๘ ขีดความสามารถ จากทั้งหมด ๒๖ ขีดความสามารถต่อมา อีจีเอ ได้ทบทวนแผนฉบับดังกล่าว เพ่ือให้
ครอบคลุมอีก ๘ ขีดความสามารถ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และ
เพ่ิมเติมในรายละเอียดอีก ๒ ขีดความสามารถประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล และศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ โดยพัฒนาเป็นแผน ๕ ปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้ชื่อ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยมี ๔ เป้าหมายหลัก คือ 
 ๑. ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยไม่ต้องใช้
ส าเนาเอกสาร 

๓. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการส่วนร่วมของประชาชน 
๔. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการ

เชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผ่านกลไกการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๒. การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ  
๓. การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน  
๔. การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
๕. การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยมาตรการการพัฒนาขีดความสามารถ 

เชิงดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๒๖ ขีดความสามารถ และมีโครงการรองรับยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ โครงการ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือและการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐ กระทรวง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา EGA ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการของแผนฯ ดังกล่าว และรายงานต่อ
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยขอยกตัวอย่างผลการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

• การลดส าเนากระดาษเพ่ือบริการประชาชน (Smart service) ซึ่งในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริการให้แก่หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ รวมจ านวนระบบบริการทั้งสิ้น ๓๐ บริการ และมีการให้บริการ API (Application 
Programming Interface) ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์เข้ากับระบบบริการของการประปาส่วนภูมิภาค  

• ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตนเอง โดยใช้บัตรประชาชนในการดูข้อมูลและสิทธิต่างๆ ของตนเอง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลสิทธิการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น  
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• การอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเป็นระบบกลางส าหรับผู้ประกอบการ
และนักลงทุน ที่สามารถติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th    

• ระบบการให้บริการข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรรายบุคคล 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร การถือครองที่ดิน รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

• และอีกผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและเริ่มเดินหน้าแล้ว คือ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
(Thailand Digital Government Academy : TGDA) โดยในวันที่เปิดตัวสถาบันฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ TGDA 
เป็นแกนหลัก และศูนย์กลางในการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในการจัดท ามาตรฐานทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐแต่ละต าแหน่งในแต่ละระดับ โดยใน
วันนี้จะมีการลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเจตจ านงในการร่วมมือกันพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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