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ความเป%นมา 
 การบริหารงานภาครัฐที่ผ านมาให#ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช#

เป/นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แต ป0จจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงก#าวเข#าสู ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลทําให#
ภาครัฐต#องหันมาให#ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#เป/นเครื่องมือในการขับเคล่ือนและ
พัฒนาประเทศเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#จะทําให#เกิดการพัฒนาฐานข#อมูลของหน วยงานภาครัฐ
ทุกระดับให#เช่ือมโยงกัน ทําให#หน วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการงานได#อย างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญ คือ 
สามารถขยายขีดความสามารถของหน วยงานการให#บริการประชาชน เพราะทําให#การบริการเป/นไปอย างรวดเร็ว
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต อหน วยงานของภาครัฐซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหลากหลายมิติ เป/นการเป:ดโอกาสให#ประชาชนเข#าถึงข#อมูลข าวสารซึ่งเป/นการยกระดับความโปร งใส
และสร#างความเช่ือมั่นในการบริหารราชการแผ นดินที่ประชาชนมีต อภาครัฐ นอกจากน้ันเทคโนโลยีดิจิทัลยังถือ
เป/นเครื่องมือที่ช วยสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐให#มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให#เป/นองค�การที่ทันสมัย 
การให#บริการภาครัฐด#วยระบบออนไลน�ผ านระบบเว็บไซต�บนอินเทอร�เน็ต ส่ืออิเล็กทรอนิกส�จึงถือเป/นเครื่องมือ
สําคัญในการเข#าถึงบริการภาครัฐ สามารถตอบสนองต อความต#องการของประชาชนได#อย างแท#จริง 

ด#วยการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก#าวกระโดดน้ี จึงจําเป/นต#องมีการปรับตัวและปรับปรุงกลไกภาครัฐ 
เพื่อให#กลไกการบริหารของหน วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ โดยการเปล่ียนแปลงด#านเทคโนโลยีที่เปล่ียนผ านเข#าสู 
ยุคดิจิทัลส งผลโดยตรงต อองค�การทั้งภาครัฐและเอกชน องค�การต างๆ จึงนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช#เพื่อผลักดัน
ให#เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต#องในการบริหารงาน อย างไรก็ดีด#วยข#อมูลที่เกิดข้ึนอย างต อเน่ือง รวดเร็ว  
จนทําให#ข#อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณมากมายทําให#หน วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความจําเป/นและ
ประโยชน�จากการใช#งานของข#อมูลขนาดใหญ  (Big Data) จึงก อเกิดกระบวนการเปล่ียนผ านทางดิจิทัล (Digital 
Transformation).ซ่ึงเป/นป0จจัยสําคัญในการขับเคล่ือนระบบบริหารงานและพัฒนาประเทศ การปรับเปล่ียน
ภาครัฐสู การเป/นรัฐบาลดิจิทัลเป/นการมุ งใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน วยงานภาครัฐทั้งส วนกลางและส วนภูมิภาคอย างเป/นระบบ โดยลักษณะของการบริการภาครัฐจะอยู ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ขับเคล่ือนโดยความต#องการของประชาชน เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได#ในหลากหลายมิติไม ว าจะเป/นการสร#างโอกาสทางการเรียนรู# การเพิ่มรายได# และการเข#าถึงบริการของ
ภาครัฐ ซึ่งการใช#ประโยชน�จากเทคโนโลยีดิจิทัลน้ี หน วยงานภาครัฐจะต#องร วมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐใน
ภาพรวมให#ก#าวเป/นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให#ประเทศสามารถพัฒนาได#อย างยั่งยืน และก#าวทันความเปล่ียนแปลงใน
เวทีโลก 
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ป0จจุบันประเทศไทยได#ดําเนินการขับเคล่ือนนโยบาย “Thailand ๔.๐” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปT (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กําหนดวิสัยทัศน�ไว#ว า “ประเทศม่ันคง มั่งคง ยั่งยืน  
เป/นประเทศพัฒนาแล#ว ด#วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงจะนําไปสู การพัฒนาให#คนไทย 
มีความสุข และสนองตอบต อการบรรลุผลประโยชน�แห งชาติ ภาครัฐจึงต#องมุ งเน#นความคล องตัวเพื่อขับเคล่ือน
ภารกิจและนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาพลิกโฉมหน วยงานภาครัฐสู ระบบราชการ ๔.๐ ตามยุทธศาสตร�ชาติด#านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเปZาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐที่ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน�ส วนรวม” โดยภาครัฐต#องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน วยงานของรัฐที่ทําหน#าที่ในการกํากับหรือในการให#บริการยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให#มุ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน�ส วนรวม มีความทันสมัยและพร#อมที่จะปรับตัวให#ทัน
ต อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข#อมูลขนาดใหญ  ระบบ
การทํางานที่เป/นดิจิทัลเข#ามาประยุกต�ใช#อย างคุ#มค า และปฏิบัติงานเทียบได#กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เป:ดกว#าง เช่ือมโยงถึงกันและเป:ดโอกาสให#ทุกภาคส วนเข#ามามีส วนร วมเพื่อตอบสนองความต#องการของประชาชน 
ได#อย างสะดวก รวดเร็ว และโปร งใส เพื่อให#การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานได#อย างสอดคล#อง
กับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให#ก#าวสู การเป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว ซ่ึงจะส งผลให#กลไกการพัฒนา
ระบบราชการมีการปรับตัวต อความท#าทายใหม  และช วยเพิ่มศักยภาพยกระดับสมรรถนะของหน วยงานภาครัฐ 
ให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา ๖ มีการระบุนโยบาย
และแผนระดับชาติว าด#วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเปZาหมายและแนวทางการดําเนินการและ
การพัฒนาให#การใช#เทคโนโลยีดิจิทัลก อให#เกิดประโยชน�สูงสุด โดยวิธีการอย างหน่ึงอย างใดที่ทําให#สามารถใช#
ร วมกันหรือเช่ือมโยงกันได#หรือวิธีอ่ืนใดที่เป/นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต อผู#ที่เก่ียวข#อง 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช#จ ายงบประมาณประจําปT การส งเสริมและสนับสนุนให#มีระบบการบริการ
หรือแอพพลิเคช่ันสําหรับประยุกต�ใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัล การส งเสริมให#เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ�ในการใช#งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให#สอดคล#องกันเพื่อให#การทํางานระหว างระบบสามารถทํางานเช่ือมโยงกันได#อย างมีความม่ันคง
ปลอดภัย อยู ในสภาพพร#อมใช#งาน รวมตลอดทั้งทําให#ระบบหรือการให#บริการมีความน าเช่ือถือ การส งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ให#เกิดความพร#อมและความรู#ด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และส งเสริมและ
สนับสนุนให#หน วยงานของรัฐและเอกชน ใช#เทคโนโลยีดิจิทัลให#เกิดประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร#าง
การพัฒนาคลังข#อมูลและฐานข#อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู# รวมทั้งการส งเสริมเพื่อให#มีระบบที่เป/นศูนย�
แห งการเรียนรู#และให#บริการข#อมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ที่ทันสมัย ซึ่งเอ้ือต อการนําไปใช#ประโยชน�ในรูปแบบที่เหมาะ
กับยุคสมัย 

กระทรวงมหาดไทย เป/นหน วยงานหลักที่มีโครงสร#าง อํานาจหน#าที่ในการบําบัดทุกข� บํารุงสุข  
การรักษาความสงบเรียบร#อยของประชาชน การอํานวยความเป/นธรรมของสังคม การส งเสริมและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส วนภูมิภาค การปกครองท#องที่ การส งเสริมการปกครองส วนท#องถ่ิน
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง ให#การ
อํานวยการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด กลุ มจังหวัด และหน วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งความสัมพันธ�ใกล#ชิดกับความเป/นอยู ของประชาชน ดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแปลงไปสู การปฏิ บั ติให# เ กิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่ ง ผู#บริหาร
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กระทรวงมหาดไทย มีความมุ งม่ันต อการนําองค�การด#วยการกําหนดวิสัยทัศน� ค านิยม และทิศทางขององค�การที่
ชัดเจน ภายใต#ปรัชญา “บําบัดทุกข� บํารุงสุข” ให#กับพี่น#องประชาชน ถือเป/นหน วยงานราชการที่มีความสําคัญที่
จะผลักดันให#การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประสบความสําเร็จ การยกระดับการพัฒนาให#เป/นกระทรวงมหาดไทย 
๔.๐ จําเป/นต#องมีการปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือนการบริหารราชการ ทั้งในส วนกลางและส วนภูมิภาค ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร#าง การบริหารงานบุคลากร ระเบียบกฎหมาย และสร#างนวัตกรรมต างๆ คิดค#นและ
หาวิธีการ เพื่อนํามาใช#บริหารงานตอบสนองต อความต#องการได#อย างมีคุณภาพ โดยการสานพลังระหว างภาครัฐ
และภาคส วนต างๆ เป/นการยกระดับการทํางานจากการประสานงานกันหรือทํางานร วมกันไปสู การร วมมือเป/นการ
บริหารรูปแบบประชารัฐรองรับการเปล่ียนแปลงสู มหาดไทย ๔.๐ ซ่ึงเป/นส วนหน่ึงที่ส งผลให#การขับเคล่ือนระบบ
ราชการ ๔.๐ บรรลุผลสัมฤทธ์ิได#อย างเป/นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 
ระบบราชการ 4.0  

ด#วยวิสัยทัศน�ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค#าโภคภัณฑ�ไปสู สินค#าเชิงนวัตกรรม
เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด#วยภาคอุตสาหกรรมไปสู การขับเคล่ือนด#วยเทคโนโลยี ความคิดสร#างสรรค� และ
นวัตกรรม และเปล่ียนจากการเน#นภาคการผลิตสินค#าไปสู การเน#นภาคบริการมากข้ึน 

รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะใช#โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจด#วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู การ
เป/นประเทศไทย 4.0 ดังน้ัน ระบบราชการจึงต#องมีการเปล่ียนแปลง เพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดข้ึนจากการ 

เป/นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต#องทํางานโดยยึด หลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชน�สุขของประชาชนเป/นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว า ระบบราชการ
ไทยจะต#องปฏิรูปขนานใหญ  เพื่อให#สามารถเป/นที่ไว#วางใจและเป/นที่พึ่งของประชาชนได#อย างแท#จริง กล าวคือ 
ภาครัฐต#องปรับตัวและต#องพลิกโฉมเข#าสู ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู สังคมดิจิทัลที่มีการเปล่ียนแปลง
อย างรวดเร็ว  

เพื่อตอบสนองความต#องการของประชาชน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในยุคดิจิทัลท ามกลางความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและไม สามารถคาดเดาได# ดังน้ัน ภาครัฐจึง
ต#องมุ งเน#นความคล องตัวเพื่อขับเคล่ือนภารกิจพิเศษ (Agenda-based) และนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาพลิกโฉม
หน วยงานภาครัฐสู ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) อันเป/นฟ0นเฟrองและเสาหลักที่สําคัญ
ในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให#สามารถปฏิบัติงาน ได#อย างสอดคล#องกับทิศทางในการบริหารงานของ
ประเทศ ให#ก#าวสู การเป/นประเทศที่พัฒนาแล#ว ซ่ึงจะส งผลให#กลไกการพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต อความ
ท#าทายใหม ๆ อีกทั้งเป/นการเพิ่มศักยภาพในการแข งขันกับนานาประเทศ และยังเป/นการยกระดับสมรรถนะของ
หน วยงานภาครัฐให#มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จากแนวคิดของการพัฒนาหน วยงานภาครัฐสู ระบบราชการ 4.0 เพื่อให#รองรับต อการเปล่ียนแปลง
และการเป/นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน การพัฒนาสู ระบบราชการ 4.0 จึงมีเปZาหมายหลัก
เพื่อให#ภาครัฐ สามารถเป/นที่พึ่ง ที่เช่ือถือ และไว#วางไว#ได#ของประชาชน โดยได#กําหนดเปZาหมายในการพัฒนา
ระบบราชการไว# ดังน้ี 
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1) ระบบราชการที่เป:ดกว#างและเช่ือมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ต#องมีความ
เป:ดเผย โปร งใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข#าถึงข#อมูลข าวสารของทางราชการหรือมีการแบ งป0น
ข#อมูลซ่ึงกันและกันและสามารถเข#ามาตรวจสอบการทํางานได# ตลอดจนเป:ดกว#างให#กลไกหรือภาคส วนอ่ืนๆ เช น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได#เข#ามามีส วนร วมและโอนถ ายภารกิจที่ภาครัฐ ไม ควรดําเนินการเองออกไปให#แก 
ภาคส วนอ่ืนๆ เป/นผู#รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ�ในเชิงโครงสร#างให#สอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข ายมากกว าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต#อง
เช่ือมโยงการทํางานภายในภาครัฐด#วยกันเองให#มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันไม ว าจะเป/นการบริหารราชการ
ส วนกลาง ส วนภูมิภาค และส วนท#องถ่ิน  

2) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป/นศูนย�กลาง (Citizen-Centric Government) ต#องทํางานในเชิงรุก 
และมองไปข#างหน#า โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอว าประชาชนจะได#อะไร มุ งเน#นแก#ไขป0ญหาความต#องการและ
ตอบสนองความต#องการของประชาชน โดยไม ต#องรอให#ประชาชนเข#ามาติดต อขอรับบริการ หรือร#องขอความช วยเหลือ
จากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช#ประโยชน�จากข#อมูลทางราชการ (Big Government 
Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม  ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต#องการของ ประชาชน (Personalized 
หรือ Tailored Services) พร#อมทั้ง อํานวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของ หน วยงานราชการ เพื่อให# 
บริการต างๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช#บริการของทางราชการได#ตลอดเวลาตามความต#องการ 
และสามารถติดต อได#หลายช องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต อด#วยตนเอง ติดต อผ านอินเตอร�เน็ต เว็ปไซต� โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคช่ัน ทางโทรศัพท�มือถือ  

3) หน วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ต#องทํางานอย างเตรียมการณ�ไว#ล วงหน#า มีการวิเคราะห� ความเส่ียง สร#างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต� 
องค�ความรู#ในแบบสหสาขาวิชาเข#ามาใช#ในการตอบโต#กับ โลกแห งการเปล่ียนแปลงอย างฉับพลัน เพื่อสร#างคุณค า 
มีความยืดหยุ น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ�ต างๆ ได#อย างทันเวลา ตลอดจนเป/นองค�การที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข#าสู สภาพความเป/น สํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําให#ข#าราชการมีความผูกพันต อการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน#าที่ได#อย างเหมาะสมกับทบบาทของตน กล าวคือ  

(1) ในฐานะเป/นผู#สนับสนุนการทํางานของรัฐบาล จะต#องให#ข#อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้ังอยู บน
พื้นฐานของข#อมูลสารสนเทศที่ถูกต#อง เชิงลึก และสามารถนําไปปฏิบัติให#บังเกิดผลได#จริงและเกิดความคุ#มค า  

(2) ในฐานะเป/นผู#กํากับดูแล จะต#องมีความเป/นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบให#
เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม เกิดประโยชน�ลง เพื่อไม ให#เป/นภาระหรืออุปสรรคต อ
ประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ 

(3) ในฐานะเป/นผู#ปฏิบัติ ก็จะต#องมีความซ่ือสัตย� สุจริต รับผิดชอบต อหน#าที่ ทํางานร วมมือกัน
ระหว างหน วยงานต างๆ ในทุกระดับได# และสามารถบูรณาการ เช่ือมโยงการทํางานตามห วงโซ ยุทธศาสตร�ตั้งแต ต#น
จนจบ รวมทั้งใช#ทรัพยากรและบริการต างๆ ร วมกัน  

ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู ระบบราชการ 4.0 ดังกล าว ต#องอาศัยป0จจัยสําคัญๆ อย างน#อย 3 
ประการ ได#แก  

1) การผสานพลังทุกภาคส วน ระหว างภาครัฐและภาคส วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เป/นการ
ยกระดับการทํางานให#สูงข้ึนไปกว าการประสานงานกัน (Coordination) หรือทํางานด#วยกัน (Cooperation) ไปสู 
การร วมมือกัน (Collaboration) อย างแท#จริง โดยจัดระบบให#มีการวางแผนเพื่อให#บรรลุวัตถุประสงค�และเปZาหมาย 
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ที่ต#องการร วมกัน มีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิดเข#ามาแบ งป0นและใช#ประโยชน�ร วมกันเพื่อพัฒนา
ประเทศหรือแก#ป0ญหาความต#องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ#อนมากข้ึน จนไม มีภาคส วนใดในสังคม 
จะสามารถดําเนินการได#ลุลวงด#วยตนเองโดยลําพังอีกต อไป หรือเป/นการบริหารกิจการบ#านเมืองในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  

2) การสร#างนวัตกรรม (Innovation) เป/นการคิดค#นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) 
ใหม ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให#บริการสาธารณะและนโยบาย
สาธารณะให#สามารถตอบโจทย�ความท#าทาย ของประเทศหรือตอบสนองป0ญหาความต#องการของ ประชาชนได#อย าง 
มีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปล่ียนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ ห#องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) และใช#กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให#
ประชาชนเข#ามามีส วนร วมเพื่อสร#างความเข#าใจและเข#าถึงความรู#สึก ของประชาชน (Empathize) นําข#อมูลมาวิเคราะห� 
ถึงป0ญหา (Define) และใช#ความคิดสร#างสรรค�เพื่อสร#างไอเดีย (Ideate) สําหรับพัฒนาต#นแบบ (Prototype) และ
ทําการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก อนนําไป ขยายผลต อไปหรือเป/นการเอาศาสตร�พระราชา ว าด#วย “เข#าใจ เข#าถึง พัฒนา” 
มาประยุกต�ใช# 

3) การปรับเข#าสู การเป/นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป/นการผสมผสานกันของการจัดเก็บ
และประมวลข#อมูล ผ านคลาวด�คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ�ประเภท สมาร�ทโฟน (Smart Phone) 
และการทํางานร วมกันผ านเครื่องมือต างๆ (Collaboration Tools) ทําให#สามารถติดต อกันได#อย างเรียลไทม� 
(Real Time) ไม ว าจะอยู ที่ใด สามารถวิเคราะห�ข#อมูลที่สลับซับซ#อนต างๆ วิเคราะห� การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชนเกิดผลกระทบอย างสูง และสามารถตอบสนองต อความคาดหวังในการให#บริการของทางราชการที่
จะต#องดําเนินการได#ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ� และทุกช องทางได#อย างม่ันคง ปลอดภัย และประหยัด  

ดังน้ัน ข#าราชการและเจ#าหน#าที่ของรัฐจะต#องปรับเปล่ียนจากการทํางานรูปแบบเดิมๆ มาสู ระบบ
ราชการรูปแบบใหม  เพื่อปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงที่กําลังเกิดข้ึน จะต#องได#รับการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ทางความคิด (Mindset) ให#ตนเองมีความเป/นผู#ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ
ให#มีสมรรถนะที่จําเป/นและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช วยทําให#สามารถแสดงบทบาทของการเป/นผู#นํา
การเปล่ียนแปลง (Change Leader) เพื่อสร#างคุณค า (Public Value) และ ประโยชน�สุขให#แก ประชาชน 

 
มหาดไทย 4.0  

กระทรวงมหาดไทย ได#ตอบสนองต อการขับเคล่ือนสู ระบบราชการ 4.0 ด#วยการผลักดันแนวคิด
มหาดไทย 4.0 เพื่อเป/นแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานของหน วยงานในสังกัดให#สามารถเป/นระบบ
ราชการ 4.0 ได# ดังมี สาระสําคัญดังน้ี  

การเป/นมหาดไทย 4.0 หมายถึง การปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือนการบริหารราชการเพื่อรองรับ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป/นภาพใหญ  โดยการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร#างจากเดิมที่เน#นระบบราชการ เช น 
การใช#กลไกผู#ว าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป/นหลักในการบริหารราชการแผ นดิน ไปสู การจัดการและบริหาร
สาธารณะที่เน#นความเช่ือมโยงกับทุกฝ�าย มีประชาชนเป/นศูนย�กลาง มีความสามารถในการปรับตัว และความคิด
ริเริ่มสร#างสรรค� กล าวโดยสรุปคือ การเป/นส วนราชการที่สามารถสร#างสภาพแวดล#อมอันเป/นป0จจัยเก้ือหนุน 
(incentive) ให#ภาคส วนอ่ืนๆ ของสังคมสามารถพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปได#โดยประสบอุปสรรคป0ญหา 
น#อยที่สุด  
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1. แนวทางการพัฒนามหาดไทย 4.0 
แนวทางในการพัฒนาเพื่อการเป/นมหาดไทย 4.0 น้ัน จะต#องมีการปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือน

การบริหารราชการทั้งในส วนกลางและส วนภูมิภาค โดยต#องปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในเรื่องโครงสร#างองค�การ
การบริหารงานบุคลากร ตลอดจนระเบียบกฎหมายและนวัตกรรมต างๆ ที่อยู  ในหน#าที่ให #รองรับกับการ
เปล่ียนแปลงสู มหาดไทย 4.0 ซ่ึงแนวทางในการพัฒนามหาดไทย 4.0 มีดังน้ี  

1) ด�านองค	กรกับมหาดไทย 4.0 กระทรวงมหาดไทย กรมต างๆ และจังหวัดรวมถึงอําเภอ
หน วยงานทุกระดับ ต#องมีการปรับเปล่ียนดังน้ี  

(1) จะต#องสามารถบริหารความหลากหลายและความแตกต าง (ทั้งในด#านข#อมูลข าวสารที่
หลากหลาย, ความคิดที่หลากหลายที่มีต อการรับข#อมูลหรือส งข#อมูล, วัยหรือ Generation ที่หลากหลายมีแนวคิด 
แนวทางการทํางานที่แตกต างและหลากหลาย) โดยองค�กรต#องสามารถ นําความหลากหลายมาใช#ประโยชน�กับ   
หน วยงาน ด#วยวิธีการที่ถูกต#อง รวดเร็ว ให#ความหลากหลายเหล าน้ัน กลับมาสร#างเป/นความพึงพอใจหรือความ
เช่ือม่ันต อระบบบริหารของหน วยงาน  

(2) ต#องเป/นองค�กรแห งการเรียนรู #ตลอดชีวิตของบุคลากรในทุกระดับหน วยงาน เป:ดโอกาสให#
บุคลากรได#แสวงหาความรู#ในทุกหนทางและทุกเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและวิธีคิดที่จําเป/นสําหรับในยุค 
4.0 เช น ความคิดในเชิงสร#างสรรค� (Creative Thinking), ความคิดในเชิงออกแบบ (Design Thinking) การคิด
แบบรวบยอด (Conceptual Thinking) การทํางานร วมกับคนอ่ืน เป/นต#น  

(3) การบริหารงานแบบเดิมๆ ในลักษณะของการส่ังการและควบคุม (Command and Control) 
จะไม เหมาะสมสําหรับกลุ มบุคคลที่มีความหลากหลาย จะต#องมีการเปล่ียนแปลงโดยไม ยึดติดโครงสร#าง ไม ยึดติด
ตําแหน ง ความเป/นเจ#านายกับลูกน#องน#อยลง ปรับเปล่ียนลักษณะบริหารงานร วมกัน ร วมคิด ร วมทํา ร วมรับผิดชอบ 
เน#นการทํางานเป/นทีม  

(4) ต#องนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#ในหน วยงานมากข้ึน ทั้งในด#านการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ทํางานภายใน การให#บริการรูปแบบใหม ๆ การบริหารที่เ อ้ือหรือสนับสนุนต อการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

(5) หน วยงานจะต#องสนับสนุน ส งเสริมให#เกิดนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงในองค�กร ร วมคิด ร วม
สร#างนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อสนองตอบความต#องการของประชาชนใน ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช#เครือข าย (Network) 
ทางส่ือสังคมออนไลน�ในการขับเคล่ือนความต#องการต างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ได#แก  นวัตกรรม
การบริการ, นวัตกรรมส งมอบบริการ, นวัตกรรมการบริหาร/องค�กร, นวัตกรรมทางความคิด, นวัตกรรมเชิงนโยบาย 
และนวัตกรรมเชิงระบบ  

2) ด�านการบริการกับมหาดไทย 4.0 เป/นการปฏิรูปการบริการภาครัฐให#สอดคล#องกับยุค 4.0 โดย
ที่กระทรวงมหาดไทยมีบริการที่เก่ียวข#องกับประชาชนในทุกหน วยงานและทุกระดับ ต#องมีการวิเคราะห�จัดลําดับ
ความสําคัญที่ต#องดําเนินการก อนหลัง  

3) ด�านบุคลากรกับมหาดไทย 4.0 ต#องมีการปรับตัวให#สอดคล#องกับการเปล่ียนผ านสู ยุค 4.0 และ
ช วยกันสร#างสรรค�ให#ระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยสามารถรองรับกับยุค 4.0 ที่มาถึงได#อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยต#องพร#อมรับกับสถานการณ�ข#าราชการในหน วยงานจะมีผู#สูงอายุมากข้ึน, ข#าราชการรุ นใหม หรือ
คน Gen Y ให#มีความพร#อมรับผิดชอบและทํางานด#วยความเสียสละเพื่อสังคมส วนรวม ดึงจุดเด น ในยุคดิจิทัลมา
ปรับใช#ให#เกิดประโยชน�, ข#าราชการจะต#องปฏิบัติงานในทุกสถานที่และทุกเวลา, ข#าราชการ ในหน วยงานต#องมีการ
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เรียนรู#อยู ตลอดเวลา และส่ิงที่สําคัญคือ หัวใจสําคัญของมหาดไทย 4.0 คือ บุคลากร ของกระทรวงมหาดไทยทุก
ระดับ ต#องมีวิสัยทัศน�ที่สอดคล#องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร#างสรรค� ตลอดจนต#องมีองค�ประกอบที่
สําคัญ 3 ด#าน คือ   

(1) ทักษะ ต#องมีทักษะในการแก#ไขป0ญหาที่ซับซ#อน การคิดวิเคราะห� ความคิดสร#างสรรค�การ
ทํางานร วมกัน ความฉลาดทางอารมณ� รู #จักประเมินและการตัดสินใจ มีใจรักบริการ และมีความยืดหยุ  นทาง
ความคิด  

(2) องค�ความรู# ต#องมีความคิดเชิงระบบ สามารถมองภาพรวม เห็นความสัมพันธ�ของส่ิงต างๆ 
มีความคิดในการออกแบบ คือ มีกระบวนการคิดที่เข#าใจอย างลึกซ้ึง นําเอาความคิดสร#างสรรค� และมุมองของคนอ่ืนๆ 
มาสร#างไอเดีย ออกแบบแนวทางการทํางานในการแก#ไขป0ญหาต างๆ ได# ต#องมีความรู#ในการนําเครื่องมือ อุปกรณ� 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#ให#เกิดประโยชน� มีความรู# ความสามารถในการเข#าถึงสารสนเทศและใช#สารสนเทศ 
ได#อย างมีประสิทธิภาพ รอบรู#ในทุกส่ิงที่ เกิดข้ึนในโลกใบน้ี เป:ดรับความรู#ใหม ๆ   

(3) คุณลักษณะ ต#องสามารถหยั่งรู#ถึงความรู#สึก อารมณ�ของผู#อ่ืน สนใจและคาดคะเน ความต#องการ
ของคนอ่ืนได#ดี มีความยืดหยุ น สามารถปรับตัวได#และเข#าใจในทุกสถานการณ� มีสติรับรู#อยู ตลอดเวลามีจริยธรรม 
มีความกล#าในส่ิงที่ทํา และมีภาวะความเป/นผู#นํา  

 
2. กลไกการขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0  
1) กระทรวงมหาดไทยได#มีคําส่ัง ที่ 81/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 แต งตั้งคณะทํางาน

ขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 ทําหน#าที่ในการกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนและรูปแบบการขับเคล่ือนนโยบาย 
Thailand 4.0 และพิจารณาคัดเลือกแผนงานหรือโครงการต#นแบบในการขับเคล่ือนที่สอดคล#องกับการดําเนินงาน
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ให#เป/นรูปธรรม และกํากับ ติดตาม ประสานงานร วมกับหน วยงานที่เก่ียวข#องในการ
ขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 เพื่อรายงานให#ผู#บังคับบัญชาหรือผู#บริหารของกระทรวงมหาดไทยทราบเป/นระยะๆ   

2) คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 619/2561 แต งต้ังทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0  
ทําหน#าที่ ศึกษา วิเคราะห�ข#อมูลที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบงานและบริการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการ
กําหนดรูปแบบ/แนวทางขับเคล่ือน และผลักดันการดําเนินงานให#เป/นไปตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว#อย างเป/น
รูปธรรมเพื่อตอบสนองความต#องการเข#ารับบริการของประชาชนในยุคดิจิทัล  

  การขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 มีโครงการสําคัญ (flagship projects) ที่จะตอบสนองความต#องการ
และบริการประชาชนได#อย างสะดวก รวดเร็ว และถูกต#องมากยิ่งข้ึน อาทิ โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข#อมูล
ประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) ดําเนินการโดย กรมการปกครอง ซึ่งมีสํานักทะเบียนกลางเป/น
หน วยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานข#อมูลประชาชนของส วนราชการต างๆ และทําหน#าที่เป/นผู#ให#บริการข#อมูล
ตามที่ส วนราชการร#องขอ โดยใช#เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ในการจัดทําข#อมูล ซึ่งจะทําให#ทุกหน วยงาน
สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข#อมูลในการบูรณาการฐานข#อมูลประชาชนและบริการภาครัฐได#ง ายข้ึน และมี
ประสิทธิภาพด#านความม่ันคงปลอดภัยสูง บนพื้นฐานการบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งปรับปรุงกระบวนงานบริการ
ภาครัฐโดยการมุ งยกเลิกการใช#สําเนาเอกสารในการติดต อขอรับบริการจากภาครัฐจากการใช#บัตร smart card  
ลดภาระค าใช#จ าย และทําให#ประชาชนมีความสะดวกในการติดต อราชการมากย่ิงข้ึน และโครงการยกระดับการ
รังวัดที่ดินด#วยระบบดาวเทียม (RTK) ดําเนินการโดย กรมที่ดิน เป/นการใช#เทคโนโลยีนวัตกรรมด#านการรังวัดและ
ทําแผนที่ด#วยระบบดาวเทียม (Real-time Kinematics GNSS Network) มีความละเอียด ถูกต#อง แม นยํา และมี
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ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  ทําให#เกิดประโยชน�ในเรื่องการมีข#อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนที่ถูกต#อง 
ประชาชนมีความเช่ือม่ันในเอกสารสิทธิที่ดิน ประหยัดเวลา ลดค าใช#จ ายในการดําเนินการการจัดการสิทธ์ิในที่ดิน 
และเป/นการเพิ่มศักยภาพการแข งขันของประเทศด#วยโครงสร#างพื้นฐานด#านการสํารวจรังวัดที่มีประสิทธิภาพสูง 
โดยประชาชนสามารถขอรับบริการได#ที่สํานักงานที่ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยยังได#
ดําเนินการอย างต อเน่ืองในอีกหลายโครงการที่จะขับเคล่ือนและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการให#เป/นไป
ในทิศทางที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อให#ตอบสนองประชาชนได#อย างรวดเร็ว โดยการสร#างสรรค�
นวัตกรรม และปรับระบบการทํางานไปสู ความเป/นดิจิทัล เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนอย างต อเน่ือง 

 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ต#องมีการปรับโครงสร#างกําลังคนทางด#านเทคโนโลยีดิจิทัลอย างเป/นระบบในลักษณะบูรณาการ 
เป/นการเตรียมความพร#อมด#านกําลังคนร วมกับหน วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข#อง โดยเฉพาะการ   
บูรณาการข#อมูลร วมกันระหว างกระทรวง เพื่อให#เกิดการพัฒนาบุคลากรด#านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาครัฐ 

2) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานภาครัฐ ให#เกิดการบูรณาการแบบข#ามกระทรวงในลักษณะ 
องค�รวม แทนการทํางานแบบแยกส วน เป/นการส งเสริมระบบการทํางานให#สามารถทํางานได#อย างสมดุลและ 
มีประสิทธิภาพ ให#มีการเช่ือมโยงข#อมูลที่สําคัญระหว างหน วยงานซึ่งกันและกัน โดยมีการกําหนดเจ#าภาพ
ผู#รับผิดชอบในแต ละภารกิจ จะลดภารกิจที่ซ้ําซ#อน ส งผลให#การบริหารงานภาครัฐเกิดความคุ#มค าสูงสุด   

3) มีการปฏิรูประบบโครงสร#างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยให#การใช#งานโครงข ายที่มีอยู เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภาครัฐต#องร วมมือกับภาคเอกชน เพื่อทําให#การเข#าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเป/นไปอย างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข#าถึงและใช#ประโยชน�ได#ในทุกที่ ทุกเวลา อย างมีคุณภาพด#วยความรวดเร็ว เพื่อเป/นการยกระดับคุณภาพการ
บริการ  

4) ต#องมีการปรับแก#กฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบด#านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข#องซ่ึงต#องมีการทบทวนไปพร#อมกัน เพื่อให#เกิดการพัฒนาภาครัฐสู การเป/นรัฐบาลดิจิทัล
อย างแท#จริง 

6) การปรับเปล่ียนภาครัฐสู รัฐบาลดิจิทัล เป/นการมุ งใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของหน วยงานอย างเป/นระบบและมีแบบแผน โดยอยู ในรูปแบบที่ขับเคล่ือนโดยความต#องการ
ของประชาชน การเข#าถึงบริการต#องไม มีข#อจํากัด ซ่ีงความก#าวหน#าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป/นการรวมการทํางาน
ภาครัฐได#เสมือนเป/นองค�กรเดียว เกิดการบูรณาการร วมกันอย างครอบคลุม 

7) จัดให#มีระบบฐานข#อมูลต างๆ โดยให#แต ละหน วยงานจัดทําข#อมูลพื้นฐาน และพัฒนาฐานข#อมูล
ของหน วยงานที่เ ก่ียวข#องด#วยพื้นฐานเดียวกัน เพื่อให#การใช#งานสามารถเช่ือมโยงระหว างหน วยงาน โดยมี
หน วยงานหลักเป/นผู#วางรูปแบบการจัดทําฐานข#อมูล รายละเอียดของข#อมูล แนวทางการเช่ือมโยง การกรองข#อมูล 
การใช#ประโยชน�จากข#อมูล ระดับความสามารถของบุคคลในการเข#าถึง เพื่อนําไปใช#ประโยชน� การประมวลผลและ
การจัดการฐานข#อมูล 

๘) ให#มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ให#ใช#งานง าย รวมข#อมูลข าวสาร ระเบียบ กฎหมายที่ออกมา มติ ครม. 
และข#อส่ังการ เพื่อสะดวกในการสืบค#นข#อมูล โดยมีระบบข#อมูลที่ดี ครบถ#วน ทันสมัย และเป/นป0จจุบัน ข#อมูล 
มีการอัพเดตเรียลไทม� และจัดเก็บข#อมูลไว#บนคลาวด�ได# สามารถวิเคราะห�ข#อมูลในอดีตเพื่อกําหนดทิศทางไป
ข#างหน#าในอีก ๕ ปT หรือ ๑๐ ปT ได#  



๙ 
 

9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต#องดําเนินการอย างมีหลักการและเหตุผล อ#างอิงกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข#อง มีความเช่ือมโยงสอดคล#องกับยุทธศาสตร�ชาติ และนโยบายภาครัฐ 

10) หน วยงานต#องให#ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณด#านเทคโนโลยีดิจิทัลอย างต อเน่ือง
เพื่อเตรียมความพร#อมในด#านเครื่องมืออุปกรณ� และบุคลากร ให#ทันต อสถานการณ�การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว 
 
ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) ต#องมีการทํางานอย างเตรียมการไว#ล วงหน#า มีการประยุกต�องค�ความรู#ในทันต อการเปล่ียนแปลง
ด#านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถตอบสนองต อสถานการณ�ต างๆ ได#ทันเวลา  

2) การใช#ประโยชน�จากข#อมูลดิจิทัลของภาครัฐต#องตรงต อความต#องการของประชาชน โดยมีการ
เช่ือมโยงกันของภาครัฐ เพื่อให#การบริการต างๆ สามารถส้ินสุดในจุดเดียว ประชาชนเรียกใช#บริการของภาครัฐได#
ตลอดเวลาผ านการติดต อด#วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) เพื่อให#บุคลากรภาครัฐมีความพร#อมในการปรับเปล่ียนสู รัฐบาลดิจิทัล ควรต#องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบ และวิธีการทํางานโดยให#บุคลากรมีความตระหนักรู#ถึงความจําเป/น และความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
กับการนํามาใช#ในระบบราชการ โดยให#เกิดความพร#อมทั้งด#านความคิด และทักษะอย างแท#จริง 

4) ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรทางด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานให#พร#อม
ต อความต#องการของหน วยงาน 

5) บุคลากรที่มีความสามารถและทักษะด#านเทคโนโลยีดิจิทัลกําลังขาดแคลนอย างต อเน่ือง จําเป/นต#อง 
มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพให#เพียงพอ ภาครัฐต#องมีการปรับโครงสร#างกําลังคนให#สอดคล#องกับความ
ต#องการของหน วยงาน 

6) ควรมีแผนสํารองในการเก็บข#อมูลหากเกิดมีภัยพิบัติต างๆ เช น อุทกภัย อัคภีภัย แผ นดินไหวเป/น
ต#น มีการซักซ#อมแผนปฏิบัติการเก็บรักษาข#อมูลอย างต อเน่ือง 

 
บทสรุป 

ป0จจุบันความก#าวหน#าของเทคโนโลยีส งผลต อการเปล่ียนแปลงโลกอย างรวดเร็ว ทั้งทางด#าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี ส่ิงแวดล#อม และการบริหารจัดการภายในองค�กร โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล าวส งผลให#ภาครัฐต#องเร งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริการประชาชนให#เป/นรูปแบบดิจิทัลอย างสมบูรณ� มีการปฏิรูปโครงสร#างและระบบการบริหารจัดการ
ที่ยืดหยุ นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน วยงานภาครัฐจําเป/นต#องยึดประชาชนเป/นศูนย�กลาง เพื่อที่จะ
สามารถสนองตอบต อความต#องการ และพัฒนาความสามารถในการแข งขันของประเทศให#สามารถแข งขันในระดับ
สากลได# ภาครัฐจําเป/นต#องทํางานในเชิงรุก และต#องมีการเปล่ียนแปลงที่เน#นการมองภาพกว#างและมองไกล 
ในทุกมิติ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปร งใส เป/นการทํางานบนระบบดิจิทัล 
โดยเช่ือมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน วยงานภาครัฐเข#าด#วยกันเสมือนเป/นองค�กรเดียว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร#างบริการใหม ที่สอดคล#องเหมาะสมกับสถานการณ�และขับเคล่ือนโดยความต#องการของ
ประชาชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได#เข#ามามีส วนสําคัญในการขับเคล่ือนชีวิตของผู#คนทุกระดับ หน วยงานภาครัฐต าง
นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข#ามาช วยยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให#สามารถเข#าถึงประชาชนได#อย าง
ทั่วถึง หน วยงานภาครัฐต#องมีการเป:ดเผยข#อมูลให#สามารถเข#าถึงและสามารถนําข#อมูลไปใช#ประโยชน�ได#อย าง 



๑๐ 
 

ไม จํากัด แต ส่ิงสําคัญคือการรวบรวมข#อมูลในรูปแบบที่แตกต างกัน เน่ืองจากข#อมูลต างๆ น้ัน มาจากหน วยงานที่มี
การจัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลายและกระจัดกระจาย การจะนําข#อมูลมาเป:ดเผยให#เป/นสาธารณะจึงต#อง
ดําเนินการให#เป/นไปตามมาตรฐานการเป:ดเผยข#อมูลที่เหมาะสมและตามกฎหมายที่กําหนดไว# ซึ่งการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการผสมผสานการใช#เทคโนโลยีหลากหลายสาขาที่มีความทันสมัย สําหรับภาครัฐเป/นการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช#อย างเต็มศักยภาพในการปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานราชการ โดยหน วยงานภาครัฐ
ต#องมีกลไกด#านโครงสร#างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ น คล องตัว สามารถตอบสนองต อภารกิจและการ
ปฏิบัติหน#าที่ได#อย างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข#อมูลและกระบวนการร วมกัน 
รวมทั้งเช่ือมโยงกับระบบข#อมูลขนาดใหญ  มีการพัฒนาสู การเป/นรัฐบาลเป:ดที่มีความโปร งใสและคล องตัวโดยนํา
ภาคส วนต างๆ เข#ามาเป/นส วนหน่ึงของการพัฒนาบริการของประชาชนอีกด#วย รวมทั้งภาครัฐต#องมีการพัฒนา
บุคลากรให#มีความรู#และทักษะด#านดิจิทัล เพื่อให#พร#อมรับกับการเปล่ียนแปลงและสามารถประยุกต�ใช#เทคโนโลยี 
ที่หลากหลายในการสร#างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงต#องได#รับการสนับสนุน
ระดับนโยบายเพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนการประยุกต�ใช#เทคโนโลยีดิจิทัลอย างต อเน่ืองและจริงจัง โดยมุ งให#
ประชาชนได#รับความพึงพอใจและเกิดความเช่ือมั่นต อการปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการของหน วยงาน
ภาครัฐ 

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต�ใช#ในการบริหารงานราชการจะส งผลให#การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็ว ทันต อสถานการณ� สามารถลดข้ันตอนทํางาน ผู#ใช#บริการสามารถดําเนินการได#ด#วยตนเอง โดย
กระทรวงมหาดไทยได#พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช#งานให#มีความทันสมัยมาโดยตลอดเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาทิเช น PADME และศูนย�ข#อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งจะ
ทําให#เกิดการบูรณาการของข#อมูลที่มีความหลากหลาย สามารถติดตามผลการดําเนินงานที่เป/นผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติการและพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย และข#อมูลข าวสารจะถูกนํามาวิเคราะห�เพื่อให#การปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล จึงควรเห็นความสําคัญและความจําเป/นของ
การประยุกต�ใช#เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการ เพื่อเป/นการขับเคล่ือนการทํางานให#
เกิดความคุ#มค า เกิดการบูรณาการร วมกันระหว างหน วยงาน และช วยสนับสนุนให#การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอบสนองความต#องการของประชาชนได#อย างแท#จริง 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

เอกสารอ�างอิง 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 
“พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให#บริการภาครัฐผ านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562”.  

ราชกิจจานุเบกษา เล ม 136 ตอนที่ 67 ก, 22 พฤษภาคม 2562. 
พิมพ�เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสู  ความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน. (๒๕๖๐) 

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171114-draeqa-blueprint.pdf 
“ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)”. ราชกิจจานุเบกษา เล ม 135 ตอนที่ 82 ก, 13 

ตุลาคม 2561. 
“รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 2560.” ราชกิจจานุเบกษา เล ม 134 ตอนที่ 40 ก, 6 

เมษายน 2560. 
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2560). วารสารดํารงราชานุภาพ 

ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561. 
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2561). มหาดไทย 4.0 .  

http://www.satabundomrong.go.th. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อ        

ประโยชน�สุขของประชาชน. https://www.opdc.go.th/content/Mzk 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (2561). ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปT 

พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร�ชาติ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ.  

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�กรมหาชน). (2562). พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให#บริการภาครัฐผ านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562. http://www.dga. or.th/th/ content/2136/13427/  

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�กรมหาชน) (สรอ.). (2560). รายงานสถานภาพการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปT 2560. 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564).  

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564.  

สํานักพัฒนาและส งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). 
คู มือการใช#งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปTของจังหวัดและ 
กลุ มจังหวัด. 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู##แทนราษฎร. (2559). ภาครัฐไทยกับการเข#าสู รัฐบาล
ดิจิทัล. http://library2.parliament.go.th/ejournal/ content_af/2559/mar2559-7.pdf  

สุวิทย� เมษินทรีย�. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายหัวข#อ “ระบบราชการ ๔.๐ กับการ
ขับเคล่ือน ป.ย.ป.” ในการอบรม หลักสูตรการบริหารราชการตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร�ชาติ และ 
การสร#างความสามัคคีปรองดอง.  https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/ 
 25600302-59601-rsrsuwit-gov-system-4-0.pdf 

APPWORKS CO., LTD. เอกสาร รายงานผลวิเคราะห�ความต#องการสารสนเทศของระบบศูนย�ข#อมูล
กลางกระทรวงมหาดไทย ภาค กลุ มจังหวัดและจังหวัด โครงการจ#างพัฒนา ศูนย�ข#อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต� เพื่อรองรับการเข#าสู ประชาคมอาเซียน.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


