
 

10 Trends in Digital Transformation for Government 2017 

10 เทรนด ์ความทา้ทายการเปลีย่นผา่นสูรั่ฐบาลดจิทัิล 

โดย ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ านวยการ ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) 

  

       ใน รอบ ปีที่ผ่ านมา  (มีน าคม  2559 -  มีน าคม  2560)  ถือ เ ป็น ปีที่แตกต่ า งอย่ า งสิ้น เ ชิงของ 

การด าเนินงาน e-Government ในประเทศไทย ในรอบปีที่แลว้การ Transformation หรือการแปลงร่างไปสู ่

รัฐบาลดจิทิัลถอืว่าเป็นชว่งเริม่ตน้ ทัง้การปรับโครงสรา้งพื้นฐานใหท้ัง้ภาครัฐและประชาชนมั่นใจ ดว้ยการเริม่ตน้

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของภาครัฐดว้ยกันเอง การเขา้มาวางโครงสรา้งการยกระดับบุคลากรภาครัฐ เริ่มตน้เป็น

โครงการน าร่องโดยอาศัยความสมัครใจ ขณะทีห่น่วยงานทีม่คีวามพรอ้มทางดา้นดจิทิัลอยู่แลว้ก็ยังคงเดนิหนา้ต่อ 

ในขณะทีบ่างหน่วยงานเพิง่เริม่ตน้ก็ยังเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เพราะโครงสรา้งพืน้ฐานก็เพิง่เริม่ด าเนนิการ 

 ในปีนี้จงึเป็นปีทีก่าร Transformation ไดเ้ริ่มเกดิดอกออกผลใหเ้ก็บเกีย่ว ไม่ตอ้งมาบอกกล่าวว่า EGA  

มบีรกิารพื้นฐานอย่าง G-Cloud, GIN, GovChannel และอืน่ ๆ กันอกีแลว้ หน่วยงานรัฐไม่มาตัง้ค าถามเรื่องความ

ปลอดภัย การดแูล และอืน่ ๆ ตา่งหันมามุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาบรกิารใหม่ ๆ ของตนเองใหม้ากขึน้ จงึถอืวา่รอบปีทีผ่่านมา 
EGA ไดก้า้วผ่านความทา้ทายขึ้นไปอีกระดับของการ Transformation บริการภาครัฐเต็มรูปแบบ และนี่คือ  

10 เทรนด ์ความทา้ทายทีน่ าไปสูก่ารเปลีย่นผา่นการเป็นรัฐบาลดจิทิลั ทีส่ าคญัในรอบปี 2559  

 

1. Citizen eID is playing an important role in assessing government service online 

หนุนใชบ้ตัรประชาชนเพยีงใบเดยีว รบับรกิารสมารต์เซอรว์สิภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว  

เป็นปีทีต่อ้งเดนิหนา้เชงิรุกดา้นดจิทิัล เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติประชาชนใหส้ะดวกสบายขึน้ในการเขา้รับ

บรกิารจากภาครัฐ ดว้ยบัตรประชาชนเพยีงใบเดยีวสามารถยนืยันตัวตนผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าธุรกรรมตา่ง ๆ กับภาครัฐได ้

โดยไมต่อ้งขอส าเนา ซึง่จะมกีารปรับบรกิารตา่ง ๆ ของภาครัฐใหเ้ป็นระบบอเิล็กทรอนกิสม์ากขึน้ พรอ้มกบัออกแบบ

มาตรการความปลอดภัยดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลตัง้แตก่ารวางระบบเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มโยงฐานขอ้มูลตา่ง ๆ เป็นระบบปิด 

การเขา้ใชฐ้านขอ้มูลทะเบยีนราษฎร์ตอ้งเป็นเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตเท่านั้นและตอ้งเสยีบบัตรประชาชนของ

ตนเองทีเ่ครือ่งอา่นบตัรตลอดเวลาการใชง้านเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้ 

ทัง้นี้ รอบปีทีผ่่านมากระทรวงมหาดไทยไดจั้ดสรรงบประมาณในการซือ้เครือ่งอา่นบัตรประชาชนประมาณ 

2 แสนเครื่อง เพื่อตดิตัง้ในหน่วยงานราชการใหส้ามารถรองรับการบรกิารประชาชนไดท้ั่วประเทศ เมือ่ด าเนินการ

ตดิตัง้แลว้เสร็จภายในปีนี้ บัตรประชาชน หรอื บัตรสมารต์คารด์ก็จะสามารถเขา้ถงึโครงการสมารต์เซอรว์สิตา่ง ๆ ที ่

EGA มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มประชาชนสู ่Smart Citizen  

 

2. Big Data Analytics for citizen personal data But with proper privacy protection 

การบูรณาการขอ้มูลประชาชนเพือ่มุง่สูก่ารใหบ้รกิารเชงิรุก 

การจัดการขอ้มูลทีม่ีจ านวนมหาศาล ดว้ยระบบเชือ่มโยงขอ้มูลกลางเพื่อบูรณาการขอ้มูลรวม (Citizen 

Data Integration) ทัง้มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของขอ้มูล โดย EGA  



 

เริ่มน าร่องโครงการความร่วมมือไปแลว้ประมาณ 2-3 โครงการ โดยจะเริ่มที่การจัดท าระบบฐานขอ้มูลสุขภาพ

ประชาชน เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นสาธารณสขุมคีวามรวดเร็วและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมากขึน้  

โดย EGA จะเขา้มาผลักดันการด าเนนิการวเิคราะหข์อ้มูลแบบ Big Data ภาครัฐเพิม่มากขึน้ ไม่วา่จะเป็น

การริเริ่มโครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Social 

Benefits) โครงการระบบช าระเงนิแบบ Any ID โครงการขยายการใชบ้ัตร (Universal Benefits Card) และอืน่ ๆ  

ทีเ่มือ่ด าเนนิการตอ้งเริม่ตน้จากการใชร้ะบบวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ ซึง่จะมกีารบรูณาการขา้มหน่วยงานมากขึน้ 

ดังนัน้ EGA ตอ้งเตรียมทัง้เทคโนโลยี ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย รวมถงึบุคลากรรองรับใหไ้ดท้ัง้หมด

อยา่งเร่งดว่นตอ่ไป 

 

3. ePayments for Government go mainstream  

ระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิสภ์าครฐัตอ่ยอดสูส่งัคมไรเ้งนิสด 

การพัฒนาโครงสรา้งระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็นการผลักดันใหป้ระชาชนลดการใช ้

เงินสด และมีความสะดวกรวดเร็วในการใชจ้่ายเงินมากยิ่งขึ้น ดังเช่นระบบพรอ้มเพย์ (PromptPay) ถือเป็น 

การผลักดันตามยุทธศาสตรข์องภาครัฐซึง่นับเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศไทยในการกา้วสูส่งัคมไรเ้งนิสด (Cashless 

Society)  

ดังนั้นการเดนิหนา้นโยบายการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกสเ์ช่นนี้ จะท าใหใ้นรอบปีนี้เกดิเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ ขึน้มาอีกมากมาย ส าหรับ EGA ก็ไดเ้ร่งด าเนินการเตรียมความพรอ้มสรา้งระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่ม ี

ความปลอดภัยสูงเพื่อใหส้ามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตแบบไม่มีขดีจ ากัด และเพื่อรองรับการต่อยอด

มหาศาลทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

 

4. Blockchain for Healthcare Data Management  

ดแูลระบบสขุภาพคนไทยดว้ยบล็อกเชน 

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีม่คีวามปลอดภัยของขอ้มูลสงู ซึง่ไดรั้บการกลา่วถงึอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ทาง

ภาครัฐเองโดยเฉพาะ EGA ใหค้วามสนใจเทคโนโลยนีี้เป็นพเิศษเพราะสามารถตอบโจทยด์า้นการบรหิารจัดการ

ขอ้มูลทีม่คีวามเป็นสว่นตัวสงู ๆ ได ้และมคีวามปลอดภัยดว้ย  ซึง่จากการศกึษาแลว้พบวา่โอกาสทีจ่ะน ามาใชม้าก

ทีสุ่ดคอื การใชบ้ล็อกเชนกับการบริหารจัดการขอ้มูลดา้นสาธารณสุข เนื่องจากขอ้มูลนี้มีความเสีย่งในแง่ของ 

Privacy และ Security สงูมาก  

อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนยังเป็นเทคโนโลยีทีใ่หม่ จงึตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์และด าเนินการอีกมาก  

คาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาเหมอืนเชน่เทคโนโลยตีัวอืน่ ๆ กอ่นหนา้นัน้ เชน่ Big Data, Cloud Computing แตเ่พือ่ไม่ให ้

ภาครัฐไทยลา่ชา้ ทนัททีีเ่ห็นถงึความเป็นไปได ้EGA ก็จะน าร่องเทคโนโลยนีีใ้นประเทศไทยทนัท ี

 

 

 

 



 

5. Government Data Center need modernization and preferably go Cloud  

ปีแหง่จดุเร ิม่ตน้ Data Center ภาครฐั  

หลังจากท าการศกึษาความจ าเป็นในการรวมศนูยท์ า Data Center ภาครัฐมาระยะหนึง่ ทาง EGA เล็งเห็น

ถงึความจ าเป็น และพยายามผลักดนัในระดับนโยบายมาโดยตลอด ในรอบปีที่ผ่า่นมาอยูใ่นขัน้ตอนการเห็นชอบและ

อนุมัติ แต่หลังจากเดือนเมษายนปีนี้โครงการ Data Center ภาครัฐก็น่าจะผ่านขั ้นตอนดา้นเอกสาร เขา้สู่

กระบวนการ Implement ไดอ้ยา่งจรงิจัง 

การด าเนินการจัดสรา้งครัง้นี้ยังตอ้งใชเ้วลาอกีระยะหนึ่ง คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้ริการจริงไดภ้ายใน 

ปีหนา้ หลงัจากนัน้คงมหีน่วยงานราชการจ านวนหนึง่เขา้มาทดลองใช ้และคอ่ย ๆ เปลีย่นเป็นบรกิารหลกัตอ่ไป 

 

6. Government to go one-stop-service in all channels  

ยคุแหง่การรวมศนูยแ์บบครบวงจร GovChannel  

ปีนี้รัฐบาลไดร้วบรวมชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารส าหรับประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนสะดวกสบาย

ขึน้ดว้ย GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชนโดยใหค้วามส าคัญอย่างมาก ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.GovChannel.go.th ในดา้นการใหบ้รกิารต่าง ๆ มกีารปรับเปลีย่นใหต้รงกับความตอ้งการผูใ้ชง้านมากขึน้ไม่

วา่จะเป็นระบบ G-News ทีจ่ะเริม่มบีทบาทเป็นขา่วออนไลนผ์่านแอปพลเิคชนัโทรศัพทม์อืถอืก็เป็นทีย่นืยันขา่วจาก

ภาครัฐไดด้ทีีส่ดุในปัจจุบัน, มเีว็บไซต ์info.go.th ศนูยร์วมขอ้มูลเพือ่ตดิตอ่ราชการทีเ่ป็นแหลง่คน้หาขอ้มูลบรกิาร

ภาครัฐที่ดีที่สุด ทัง้ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, ในส่วนของ Government 

Application Center หรือ  GAC ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐที่ใหบ้ริการผ่านเ ว็บไซต์ apps.go.th และ  

แอปพลเิคชนั GAC ซึง่เตบิโตมากขึน้อยา่งน่าสนใจปัจจุบนัมกีวา่ 300 แอปฯ รวมถงึระบบภาษีไปไหน? ระบบขอ้มูล

การใชจ้่ายภาครัฐ ซึง่เป็นการคน้หาการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐในทุกแง่มุม ผ่านเว็บไซต ์govspending.data.go.th  

ทีม่กีารน าเสนอในรูปแบบกราฟ และมกีารจัดอนัดบัสรุปรวมใหส้ามารถดเูขา้ใจงา่ย 

อกีชอ่งทางหนึง่ทีก่ าลังขยายเตบิโตก็คอื ตูบ้รกิารอเนกประสงคภ์าครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึง่

จะท าใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มูลและทราบสทิธสิว่นบคุคลตา่ง ๆ ไดโ้ดยง่าย โดยมกีารตดิตัง้ในจังหวัดตา่ง ๆ ใน

พืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้่ายมากขึน้เรือ่ย ๆ โดยในปีนี้โอกาสทีจ่ะมตีูค้อีอสกใ์นหา้งสรรพสนิคา้และโรงพยาบาลของรัฐจะมี

มากถงึ 100 กว่าตูเ้ลยทเีดยีว นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหห้น่วยงานรัฐใชร้ะบบสือ่สารระหว่างกันผ่านระบบ  

G-Chat ซึง่เป็นระบบ Chat ทีท่ันสมัยและมคีวามปลอดภัยสงู ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้รหิารภาครัฐและมกีารใชม้าก

ขึน้เรือ่ย ๆ  

ในปีทีผ่่านมาโครงการทัง้หมดใน GovChannel มกีารพัฒนาบรกิารใหท้ันสมัย ตรงใจประชาชนมาอย่าง

ตอ่เนื่อง เชือ่มั่นวา่ ในปีนี้ทกุทา่นจะไดเ้ห็นระบบต่าง ๆ มคีวามสมบรูณ์ มกีารบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มูลและบริการ

ระหวา่งภาครัฐดว้ยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ เพือ่มุ่งสูก่ารยกระดับคุณภาพการใหบ้รกิารเพื่อใหป้ระชาชนได ้

ประโยชนส์งูสดุ 

 

7.  Digital transformation programs begin for certain government services  

การปรบัปรุงบรกิารภาครฐัตอ้งคดิใหมท่ าใหม ่

ในรอบปีทีผ่า่นมาถอืเป็นเรือ่งที ่EGA ใหค้วามส าคญัอย่างมากในการท าความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐที่

จะคิดคน้บริการออนไลน์ใหม่ ๆ มารองรับความตอ้งการของประชาชนมากขึ้นแบบ Interactive หรือใหเ้กิด



 

ปฏสิัมพันธร์ะหว่างผูพั้ฒนากับผูใ้ช ้ไม่ใช่การสือ่สารทางเดียวเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ตอ้งมีความทันสมัย  

เขา้ถงึงา่ย และใชง้านสะดวก เหมอืนกบัทีป่ระสบความส าเร็จจาก Startup น่ันเอง 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลเิคชันภาครัฐปัจจุบันยังพบขอ้จ ากัดค่อนขา้งมาก จงึ

จ าเป็นตอ้งเปิดกวา้งใหภ้าคเอกชนเขา้มาร่วมพัฒนาใหเ้กดิความสรา้งสรรคน์ าไปสูไ่อเดยีทีม่ปีระโยชน์ตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคม และประเทศได ้โดยทาง EGA จะใชเ้วทปีระกวดทัง้ Hackathon และ MEGA เป็นชอ่งทางการสรา้งพันธมติร

ระหว่างนักพัฒนาซอฟตแ์วร์และหน่วยงานรัฐไดแ้ลกเปลีย่นและเจรจาทางธุรกจิเชงิสรา้งสรรคน์วัตกรรมร่วมกัน

ตอ่ไป 

 

8. More open government data is required but only the high value ones  

ขอ้มูลเปิดภาครฐัไทยเขา้สูย่คุ High-Value Datasets   

ในปีทีผ่่านมา EGA ไดน้ าขอ้มูลทีเ่ปิดเผยจากภาครัฐผ่านศูนยก์ลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน หรือ 

GovChannel ภายใตโ้ดเมน data.go.th ใหภ้าคประชาชนและภาคธรุกจิแขง่ขันพัฒนาแอปพลเิคชนัตน้แบบ สง่ผล

ใหม้กีารน าขอ้มูลเปิดภาครัฐมาวเิคราะหแ์ละใชง้านใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่ทกุ ๆ ภาคสว่น สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการ

พัฒนาประเทศ สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับประชาชนที่สามารถตรวจสอบขอ้มูลของภาครัฐได ้ รวมถึงการสรา้ง

ประสทิธภิาพของระบบเศรษฐกจิและท าใหคุ้ณภาพชวีติดขี ึน้ เกดิชดุขอ้มูลทีส่ามารถน าไปประมวลผลต่อยอดได ้

กวา่ 900 ชดุขอ้มลู จากหน่วยงานทัง้สิน้กวา่ 90 หน่วยงาน  

ชดุขอ้มูลในปีทีผ่่านมาสว่นใหญ่จะเป็นการน าร่อง แต่ในปีนี้ EGA จะทุ่มทรัพยากรเพื่อใหเ้กดิการน าชุด

ขอ้มูลต่าง ๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์จริง และตอ้งเป็นชุดขอ้มูลทีม่ีคุณค่า (High-Value Datasets) โดยในปีนี้ม ี

ชุดขอ้มูลทีถ่ือว่าเป็นเป้าหมายของ EGA ทีจ่ะตอ้งเร่งสรา้งเขา้มาเพื่อใหต้รงกับแผนรัฐบาลดจิทิัลมี 2 กลุ่ม คอื  

1. ความโปร่งใสของภาครัฐ และ 2. การพัฒนาเมอืงและการขนสง่ โดยจะด าเนนิการในดา้นอืน่ในปีตอ่ ๆ ไป 

นอกจากนี้จะมกีารเร่งสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อท าใหท้างฝ่ังผูผ้ลติชดุขอ้มูล และผูน้ าขอ้มูลไปใช ้

ลดทอนเวลา ลดความยุง่ยาก ไมว่า่จะเป็นการรเิริม่สรา้งการใหบ้รกิารชดุขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Public API ผา่น

เว็บไซต ์api.data.go.th หรอืเครือ่งมอืในการพัฒนา ซึง่ EGA คาดหวงัวา่ในการพัฒนาชว่งตอ่ไปฝ่ังผูผ้ลติชดุขอ้มูล

จะม ีTools ทีแ่ปลงขอ้มูลของตนเองเขา้สูร่ะบบมาตรฐานไดท้ันท ีน่ันคอืเมือ่เปลีย่นขอ้มูลจากฝ่ังผูผ้ลติ ชดุขอ้มูล

กลางที ่Share หรือแบ่งปันมาก็จะเปลีย่นตามแบบทันทหีรือ Real Time เช่นกัน ในฝ่ังผูใ้ชง้านก็สามารถเลือก

ชุดค าสั่งใหโ้ปรแกรมเขา้มาเรียกขอ้มูลจากฐานกลางไม่จ าเป็นตอ้งบันทกึเก็บไวเ้องดังนั้นการประมวลผลก็จะ

ถูกตอ้งรวดเร็ว รวมถงึการ Minor Change หรอืการเปลีย่นย่อยในสว่นของเว็บไซต ์data.go.th ไม่วา่จะเป็น User 

Interface หรอืหนา้ตาของเว็บไซต ์ระบบเสริช์เอ็นจิน้ และอืน่ ๆ ซึง่จะอ านวยความสะดวกตอ่การใชง้านมากขึน้ 

 

9. Government digital workforce needs urgent upgrade not just CIOs  

ยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลับุคลากรภาครฐั 

ปัญหาดา้นบคุลากรภาครัฐทีเ่ชีย่วชาญในดา้นไอทกีลายเป็นปัญหาใหญอ่ย่างมากในการ Transformation 

เป็น Thailand 4.0 ทางรัฐบาลเองก็ตระหนักในเรื่องนี้จึงให ้EGA ตัง้สถาบันพัฒนาบุคลากรดา้นดจิิทัลภาครัฐ 

(Thailand Digital Government Academy: TDGA) ขึ้นมา เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลบุคคลากร

ภาครัฐทุกระดับ EGA จงึไดร้่วมมอืกับ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิ

วชิาชพี (องคก์ารมหาชน) หรอื สคช. ดว้ยการจัดท าดว้ยการจัดท ากรอบและโปรแกรมการพัฒนาทักษะดา้นดจิทิัล

ส าหรับบคุลากรภาครัฐ 



 

ปีทีผ่า่นมาสถาบนัฯ ยังอยูใ่นชว่งกอ่ตัง้ แตปี่นีจ้ะมกีารสง่เสรมิและด าเนนิการพัฒนาทักษะดา้นดจิทิัลใหแ้ก่

บุคลากรภาครัฐ และสนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นต่าง ๆ เชน่ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการประเมนิทักษะของบุคคล แผนการพัฒนารายบุคคล แหล่งการเรียนรูด้จิทิัล ระบบตดิตามการ

พัฒนาระดับบคุคล ฐานขอ้มูลการพัฒนา เพือ่การตัดสนิใจของฝ่ายบรหิาร เป็นตน้  รวมถงึการวางระบบการตดิตาม

และประเมนิผลการพัฒนาและรายงานผลการด าเนนิงานใหค้ณะรัฐมนตรทีราบ  

สิง่ส าคัญคอื ถงึเวลาแลว้ทีภ่าครัฐจะตอ้งยกระดับ Digital Workforce หรอืการจัดสรรก าลังคน ใหม้คีวาม

พรอ้มส าหรับต าแหน่งใหม ่ๆ ทีเ่ขา้มาจัดการเรือ่งไอทมีากกวา่ Chief Information Officer หรอื CIO ภาครัฐในชว่ง

ทีผ่า่นมา เชน่ Chief Data Officer หรอื CDO ซึง่เป็นฝ่ายบรหิารท าหนา้ทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มูลทัง้เพือ่การใชง้าน

ภายในและภายนอกองคก์ร หรอืจะเป็น Chief Technology Officer หรอื CTO ทีด่แูลเรือ่งการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ไปใชใ้นองคก์ร ดังนัน้ TDGA จงึมสีว่นส าคัญในการสรา้ง Digital Leadership ใหเ้กดิขึน้ในโครงสรา้งภาครัฐของ

ไทยใหไ้ด ้ไม่เชน่นัน้การไลต่ามเทคโนโลยใีหม่ ๆ หรอื การบรกิารใหม่ ๆ ที ่Disrupt ของเดมิจะท าใหท้ัง้การออก

กฎ หรือการวางแนวทางบรหิารไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิของโลก เชน่ การจัดการกับโดรน, การจัดการกับ

เครือ่งพมิพส์ามมติ,ิ แอรบ์เีอ็นบ ี(Airbnb) และอืน่ ๆ การม ีDigital Leadership ไม่จ าเป็นตอ้งรูเ้ทคนคิในเชงิลกึแต่

ตอ้งรูว้า่เทคโนโลยนัีน้ ๆ จะเขา้มามผีลกระทบอย่างไร และจะรับมอือยา่งไรใหถ้กูตอ้งและเป็นประโยชน์แกอ่งคก์ร 

 

10. Government tightens its cyber security and radical approach may be needed 

ยิง่เปิดบรกิารออนไลนภ์าครฐัยิง่เสีย่งในเรือ่งความปลอดภยั 

บทเรยีนนีเ้กดิขึน้กบัรัฐบาลทัว่โลกในรอบปีทีผ่่านมาแลว้ เนือ่งจากความตอ้งการของภาคประชาชนทีอ่ยาก

ใหภ้าครัฐออนไลน์ อยากใหเ้ปิดเผยขอ้มูล อยากใหม้บีรกิารใหม่ ๆ มากขึน้ ดังนัน้ยิง่เปิดมากเท่าใดความเสีย่งใน

ดา้นความปลอดภัยก็มมีากขึน้เทา่นัน้ ทีผ่่านมาภาครัฐหลายประเทศมกีารปรับตัวและแกไ้ขในเรือ่งนี้แตกตา่งกันไป 

เชน่ สงิคโปรนั์น้ถงึกบัตดัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อปกวา่แสนตัวออกจากระบบการออนไลนท์ัง้หมด เนือ่งจากเป็น

เทคโนโลยเีกา่ทีม่โีอกาสถกูเจาะระบบเขา้มามากทีส่ดุ เป็นตน้ 

ดงันัน้ในปีนี ้EGA จะเร่งสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐทกุภาคสว่นแบบเร่งดว่นในการหามาตรการที่

จะปกป้องระบบโดยรวม ทัง้ในสว่นของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และอปุกรณ์เครอืขา่ยอืน่ ๆ รวมถงึการวางระบบป้องกัน

ใหม ่ๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล ซึง่น่าจะท าใหเ้กดิระบบการใหบ้รกิารในรูปแบบใหม ่ๆ เพิม่ขึน้อกีดว้ย 

 

บทสรุปของความเคลือ่นไหวท ัง้ 10 เทรนด ์ความทา้ทายนี ้เป็นเพยีงการหยบิยกงานส าคญั ๆ ทีส่ง่ผล

ไปสูก่าร Transformation เทา่นัน้ EGA ยังคงมุ่งมั่นท างานอย่างจรงิจัง ทีจ่ะสนับสนุนใหห้น่วยงานรัฐทกุภาคสว่นมี

ความพรอ้มในการกา้วเขา้สูรั่ฐบาลดจิทิัลอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่ทกุ ๆ ทา่นจะไดรั้บทราบอย่างใกลช้ดิเพือ่ร่วมประกาศ

เจตนารมยต์ามแผนงานตา่ง ๆ ของ EGA ทีว่างไวท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาวใหป้ระชาชนไดม้ั่นใจวา่ จะไดเ้ห็นมติใิหม่

ของภาครัฐทีม่กีารบรูณาการร่วมกนัเชงิรุก เพือ่น าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุของประชาชนและประเทศชาตติอ่ไป 
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