
ประยุทธ์ลั่นอีก 5 ปี ยกระดับสู่การเป็น 'รัฐบาลดิจิทัล' 

Thu, 2017-03-09 00:14 

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดงานสัมมนา 'วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย' ประกาศ 5 ปีข้างหน้าภาครัฐ
ไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

 

8 มี.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศ
ไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” จัดโดยกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ เพื่อให้ข้าราชการทุกภาคส่วนรับทราบการประกาศแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังเพื่อ
เน้นย้ ายุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับศักยภาพของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และให้ความมั่นใจแก่ภาคประชาสังคมเห็นถึงการให้ความส าคัญ
ของการท างานอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้อง และ
สื่อมวลชน ประมาณ 500 คน 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 : Digital 
Government the Key success to Thailand 4.0” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันท่ีทุกคน



จะได้ร่วมกันท าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์
ท่ีรัฐบาลก าหนด และให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหากทุกคน
ร่วมมือกันเร่งรัดด าเนินการด้วยแผนงานท่ีรัดกุมครอบคลุมเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งท่ีประชาชน
ต้องการก็จะท าให้การด าเนินการรวดเร็วขึ้น ท้ังนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิทัลเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนสังคม โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร การท่องเท่ียว การศึกษา การแพทย์ การ
ลงทุน การป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ การด าเนินชีวิตของคนในสังคม รวมถึงการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท้ังในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติ   การก าหนด
นโยบาย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

"ประชาชนทุกคนต้องเข้าใจว่าการจะแก้ไขอะไรก็ตามให้เกิดความยั่งยืนนั้นมันจะต้องใช้เวลาใน
การเปลี่ยนแปลง ในการเตรียมการ ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ 57 - 59 เราก็พยายามจะเก็บ
ปัญหาทุกปัญหาออกมา จัดกลุ่มของปัญหา จัดวิธีการแก้ปัญหา ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หาวิธีการ
ด าเนินการ วางโรดแมปในการท างานของทุกด้านออกมา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้
เวลาอีก 5 ปี กว่าจะน าไปสู่ความสมบูรณ์ หรืออาจจะเร็วกว่านั้น นะครับถ้าเราสามารถด าเนินา
รได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวย้ าว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการท างานของภาครัฐ จึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ว่า “ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”  โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน (Government Integration) การน า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม (Smart 
Operations) ประหยัด และคุ้มค่า การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ในด้านขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation) และยืนยันการ
ด าเนินการดังกล่าวว่า จะไม่ท้ิงประชาชนกลุ่มใดไว้ข้างหลัง โดยจะด าเนินการการบูรณาการความ
ร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประชาชนเป็นหลักในการท่ีจะร่วมมือกันด าเนินการเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ



ขับเคล่ือนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
ประหยัดและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนของ
รัฐบาลจะท าหน้าท่ีในการติดตามก ากับดูแลให้การสนับสนุนการท างานของส่วนราชการหรือ
องค์กรมหาชนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง 
ๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในการเดินหน้าประเทศ ซึ่งการ
ด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
ขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในเรื่องนี้จะท าอย่างไรให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการประสานงานหรือประชุมร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อน การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ท้ังการบูรณา
การเจ้าหน้าท่ี ซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การ
ด าเนินการของ Thailand Digital Government Academy หรือ TGDA ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการร่วมมือกันพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้เท่า
ทันเทคโนโลยีพร้อมท้ังปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 
Thailand 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีวางไว้  รวมไปถึงการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือน าไปสู่
วิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐอันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและความ
ขัดแย้งในสังคมเพื่อขับเคล่ือนประเทศเดินหน้าต่อไปได้ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า บุคลากรภาครัฐทุกระดับจะต้องเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
โดยต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังมี
การพิจารณาด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
ขณะเดียวกันขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขอความร่วมมือท่ีจะจัดห้องเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือคอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถน า
ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ท้ังกับตนเองและผู้อื่นได้  ซึ่งรัฐบาลมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 จึงต้องเริ่มจากการปรับวิธี



คิดของการท างานให้แตกต่างไปจาก  รูปแบบเดิม โดยใช้วิทยาศาสตร์และการวิจัยมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งเสริมและพัฒนา ท้ังภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาคการบริหาร ภาคการศึกษา ภาคการแพทย์
และสาธารณสุข และอื่น ๆ เพื่อจะได้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันไปสู่ประเทศไทย 4.0 ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ส าหรับการปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสรรหาคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้า
มาสู่ระบบราชการ ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเช่ียวชาญ และท่ีส าคัญคือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุก
ระดับให้ได้รับความรู้ความสามารถและความเข้าใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบและ
วิธีการด าเนินการของภาครัฐในลักษณะของประชารัฐจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเกิดความ
ร่วมมือกันท างาน ได้ดีและครอบคลุมท้ังกระบวนการ พร้อมท้ังการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้วยการวางระบบสารสนเทศ การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมิน
ความก้าวหน้า การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้สะดวกขึ้น เช่น 
Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เป็นต้น รวมท้ังรูปแบบการให้บริการของ
รัฐควรให้บริการในลักษณะของระบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงานและเพื่อให้สอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิตและความต้องการของผู้รับบริการ โดยใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน
กระดาษ การอ านวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามการด าเนินงานของรัฐได้อย่างเป็นธรรม และให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
รัฐบาลจึงต้องทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาท้ังในส่วนทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น ตลอดท้ังมีความโปร่งใสในการบริการอย่างจริงจัง  
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