
 

                 



 

                 



 

                 



 

                 

การพฒันาระบบเทคโนโลยีในการใช้บริหารงานปกครอง 
และการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 

  
 

 

นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในต าแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญในทุกระดับ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านการแข่งขัน
ขององค์กรและการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ โดยรายงานการวิเคราะห์
ของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทย   
ติดอยู่ในระดับประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งมีหลายประเทศท่ีไม่สามารถก้าวข้าม
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ หรือที่เรียกว่า “กับดักรายได้ปานกลาง” 
(Middle Income Trap)  ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้น



 

จากการติดกับดักรายได้ปานกลางไปได้ คือ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม            
และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้า บริการ และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น ในแผนการพัฒนาของประเทศ
ไทย จึงปรากฏยุทธศาสตร์และแผนงาน การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี         
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
  โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ วนรวม มีความทันสมัย              
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ          
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ       
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ             
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
 กระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วนราชการที่จะต้องน ายุทธศาสตร์         
และแนวนโยบายของประเทศ ไปด าเนินการสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม         
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาและยกระดับงานด้านการปกครองและงานบริการประชาชน             
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานด้านทะเบียนข้อมูลบุคคล ทะเบียน



 

ข้อมูลแปลงที่ดิน ผังเมือง งานด้านสาธารณภัย และงานบริการด้าน
สาธารณูปโภคภายใต้ภารกิจด้านไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นงานบริการ
ประชาชนที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานในภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกหลายด้าน แต่ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีของกระทรวงมหาดไทยยังคงมี
การพัฒนาเฉกเช่นหน่วยงานในภาคราชการโดยส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งยังคงพบกับปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ เช่น เทคโนโลยีขาดการบูรณาการ 
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ไม่สามารถพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี          
และนวัตกรรมได้เอง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีสูง การพัฒนา
บุคคลากรในหน่วยงานไม่ทันต่อความต้องการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่                   
และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในยุสังคมดิจิทัลที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 บทความฉบับนี้จึงมุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมาย 
วิธีการ และเป้าหมายของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในการใช้บริหารงานปกครองและการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้แนวทางการด าเนินการที่ มีอยู่ให้สามารถพัฒนา            
ข้ามขีดจ ากัดที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน และให้กรอบการ
พัฒนาเทคโนโลยีของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจน                    
และสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวมมากยิ่งข้ึน 



 

  การใช้เทคโนโลยีของไทยมักจะอยู่ในรูปแบบของการขับเคลื่อน           
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลให้การส่งเสริม 
การพัฒนา ดังเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม  
เป็นต้น จวบจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก าลังท าให้โลกใบนี้ “เล็กลง” 
ทุกขณะ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่การเจริญเติบโต
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเทศไทยจึงได้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร ในปี 2545 และในท้ายที่สุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2559 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเหตุผลของการปรับเปลี่ยนชื่อนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินภารกิจมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  
  โดยเนื้อหาและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
โดยทั่วไปและเป็นการท างานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว, Notebook
และ Laptop เป็นหลัก แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ของอุปกรณ์การใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ถูกบรรจุ ลงในเครื่องมือสื่ อสาร          
อย่างโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเชื่อมต่อกันระหว่าง
คนทั่วไปก็เกิดการปฏิวัติอย่างรุนแรง นั่นคือ Social Network จึงท าให้              
สื่อสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตของคน         
ในสังคม ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีของคนทั่วไป ก็ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์           



 

ราคาแพง หรือเข้าถึงได้ยากเหมือนยุคสมัยไอทีตอนต้นที่ต้องมีคอมพิวเตอร์ 
หรือ Laptop เท่านั้น ในการเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์และอินเทอร์เน็ต            
ด้วยความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้  ความรู้ ในส่ วนของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการจ ากัดวงความคิด
จนเกินไป หรืออยู่นอกเหนือจากแนวทางที่ภาครัฐใช้ควบคุมกิจกรรมการ
ด าเนินงาน สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นและการปฏิวัติทั้งหมดจึงถูกเรียกรวมว่าเป็น
เรื่องของ "ยุคดิจิทัล"   
  ในยุคดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
(Digital Economy) หรือ การใช้เทคโนโลยีทั้งหลายในการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงภาคการขาย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี         
ทั้งระบบ โดยเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น .มีหลายรูปแบบตั้งแต่เทคโนโลยี         
การสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ก่อนที่จะมาเป็น 
Digital Economy.หรือเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยเคยผ่านนโยบายที่มี
เป้ าหมายคล้ายกันมาแล้วในชื่อ Creative..Economy.หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานความคิดสร้างสรรค์ โดยเริ่มมีจุดเปลี่ยนจากเหตุผล           
การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ จากยุคที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การขับเคลื่อนด้วยความรู้         
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในหลายประการด้านรายได้ 
โดยประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วมักจะเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูง เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นต้น  
  ในด้านการกระจายความมั่นคง จะเห็นโอกาสของธุรกิจเล็กๆ             
ในชุมชน หรือผู้ประกอบการอิสระ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ พัฒนาสินค้า                  
และบริการของตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับตลาดโลก           



 

ได้โดยตรงมีมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจจะดูเหมือนไม่บรรลุ
เป้าหมายของเศรษฐกิจในด้านการมีเสถียรภาพ เนื่องจากราคาสินค้า
สร้างสรรค์ในหลายประเภทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในด้าน            
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจก็ยังน้อยกว่าการเจริญเติบโตที่พ่ึงแต่สาขา
เศรษฐกิจซึ่งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติเท่านั้น 
และต่อมาเมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคการแข่งขันทางดิจิทัลอย่างรุนแรง .Digital 
Economy..จึงมีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในการการลด
ต้นทุนในการประกอบการ อ านวยให้เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้า          
และบริการใหม่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การจ้างงาน
และสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ การลงทุนธุรกิจข้ามพรมแดน              
และสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน (E-learning) เป็นต้น 

   

  จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยในยุ คดิ จิ ทั ล                  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้เกิดมาตรฐานสากล
หรือความคาดหวังของประชาชนในประเทศจากความต้องการสินค้า          
และบริการนั้ น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐในประเทศของตนเองด้วย                  
ดังนั้น แนวนโยบายของรัฐบาลจึงต้องแสดงออกถึงแนวทางการพัฒนา                 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่                    
ซึ่งในปัจจุบันมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี                      
ในการพัฒนาประเทศของไทยที่ส าคัญ ดังนี้ 



 

 ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand….4.0..เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย           
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้แบ่ง             
ยุคแห่งการพัฒนาของประเทศไทยออกเป็น 4 ยุค เริ่มจากการพัฒนาในอดีต
จากยุคประเทศไทย 1.0 ซึ่งเน้นการเกษตรเป็นหลักและยุคประเทศไทย 2.0  
ที่ เน้นการพัฒนาประเทศไปทางอุตสาหกรรมที่ เป็นอุตสาหกรรมเบา         
เป็นส่วนมาก และปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในยุค 3.0 ซึ่งการพัฒนาประเทศ
เน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเป็นหลัก รายได้ของประเทศไทย
ยังคงอยู่ในระดับกลางท าให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะติดกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) มาเป็นระยะเวลานาน 

ดั งนั้ น  ประเทศไทย 4 .0              
จึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนเป็น“เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
(Value-Based Economy) 
โดยมีฐานคิดหลักส าคัญ คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจาก การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น         
ภาคบริการมากขึ้น จึ งควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ           
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่          
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร         



 

ต้องร่ ารวยขึ้น มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่เป็นอยู่เดิม และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ 
อยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่
ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services  และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า         
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
  จากแนวนโยบายนี้ ส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐและการส่งเสริม 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่แผนการเดิมในปี 2558 รัฐบาลได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)              
ซึ่งส่วนมากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่ม Thailand 2.0 และ 3.0                 
ที่คาดหวังจากการใช้แรงงานจากประเทศเพ่ือบ้านแบบไปเช้าเย็นกลับ              
แต่กลับมามุ่งเน้นการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ในรูปแบบ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก1 ได้แก่  (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ             
(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างาน              
ของอุปกรณ์ต่ างๆ ปัญญาประดิษฐ์  และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตั ว                       
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

                                                           
1 Modern Manufacturing (2560) .ก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด ์4.0” กับการเปลีย่นแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ไปกบั
นวัตกรรม. ค้นเมือ่ 10 มิถุนายน 2563, จาก https://www.mmthailand.com/โมเดล-ประเทศไทย4-0/ 



 

โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้ าหมายนี้            
เป็นส่วนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต หรือ S - Curve และ 
New S - Curve ตามที่กระทรวง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2558              
มีความหมายถึงอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S - Curve)          
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 
ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ                       
โดยยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ถือได้ เป็นแผนในระดับสูงสุดที่แผนงาน             
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของภาครัฐจะต้องสร้างความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
ให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
  เทคโนโลยี เป็นประเด็นที่ ได้ถูกระบุ ไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ               
ในหลายมิติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ งได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติ          
และเป้าหมายของหน่วยงานภาคราชการที่เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการ



 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบายและทิศทางการพัฒนา
ตามท่ีก าหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทย
จะบรรลุเป้าหมายอนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว้นั้น ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ  
มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีหลักการ ที่ว่า 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ”           
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล               
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม              
มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา “โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เปนนดิิิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว             
และโปร่งใส” 
  ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่  20  
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ได้มุ่งเน้นเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วรุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ



 

บริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิิิทัลเพื่อเศรษฐกิิ
และสังคม พ.ศ. 2561-2580 ความก้าวหน้าของสังคมในยุคดิจิทัล
แสดงออกให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ น าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2561-2580 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) 
ซึ่งได้กล่าวถึงการพัฒนาในทุกมิติที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล การเข้าถึงของประชาชน 
รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาคน ความมั่นคงและกฎหมายที่จะต้องมีการปรับ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เป็นต้น  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป็นหลักประกันความชัดเจนของภาครัฐที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ           
จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐ
หรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
อัจฉริยะ (Smart Service) ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา 
และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว (One Government) ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการ
ระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล ให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) ในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปกครอง/การบริหาร
บ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ 

กระทรวงมหาดไทยในฐานส่วนราชการที่จะต้องน ายุทธศาสตร์       
และแนวนโยบายของประเทศ ไปด าเนินการงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม          
ทั้ งในส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค จึ งได้ก าหนดแผนปฏิบัติ ราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทย             
มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางรากฐานการ



 

พัฒนาองค์กรอย่ างสมดุล กระทรวงมหาดไทยได้มุ่ งเน้นการพัฒนา            
เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานองค์กร สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเทคโนโลยี  นวัตกรรม                   
และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการน าเข้ามาใช้         
ในภารกิจด้านการบริหารงานการปกครองและการบริการประชาชน ดังเช่น 
 บัตรประิ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)                 
และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ (Linkage 
Center) ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart 
Card) หรือ บัตรอัจฉริยะ
อเนกประสงค์ คนไทยได้
เริ่มใช้งานตั้ งแต่ปี  2547           
ที่พัฒนาระบบมาจากบัตร

ประจ าตัวประชาชนแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ทั้ งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งจะช่วยให้ เกิด E-government,         
E-business, E-commerce และท่ีส าคัญมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน 
และป้องกันการปลอมแปลงบัตร 
  นอกจากนี้กรมการปกครอง  ซึ่งเป็นเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบยังได้
เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ สามารถร่วมใช้งานบัตรประชาชน          
(ID Card) นี้ได้ด้วย โดยบางหน่วยงานจะมีการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานเพ่ิม
ลงไปในบัตร เพ่ือการให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด   
และหน่วยงานผู้ให้บริการสามารถเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบ
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คอมพิวเตอร์ (Linkage Center) 
ของส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ป ก ค ร อ ง  ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรฯ 
ข อ ง ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง                 
หรือฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ บั ต ร

ประจ าตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ร้องในการเข้าถึง
ข้อมูลก็สามารถลดการขอส าเนาเอกสารราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน 
 Land Map และการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบิลน์ (RTK GNSS 
Network) ของกรมที่ดิน คือช่องทางใน
การค้นหารูปแปลงที่ดิน ให้สามารถใช้
งานผ่านมือถือ โดยได้มีการปรับปรุง
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดย
สาม า รถด า เ นิ น ก า รค้ นห าข้ อมู ล
รายละเอียดของแปลงที่ดินจากสถานที่
ส าคัญโดยไม่ต้องอาศัยเลขที่โฉนดที่ดิน 
โดยประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล   
ที่ดิน เช่น รูปแปลงที่ดิน ต าแหน่ ง 
(หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าส ารวจ ต าบล - อ าเภอ - 
จังหวัด ) เนื้อที่ (ไร่งาน ตารางวา) สภาพพ้ืนที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม 
ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ภาษีอากรค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ตาม ผังเมืองรวมทั่ว
ประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้  อีกท้ัง ประชาชนสามารถ



 

เข้าถึงข้อมูลได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th 
(2) ผ่านแอปพลิเคชั่น LandsMaps ในสมาร์ทโฟน (3) จุดบริการประชาชนใน
ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ หรือ (4) ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดิน โดยไม่
มีค่าใช้จ่าย 
 การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบิลน์ (RTK GNSS Network) ของกรม
ที่ ดิ น 2 ที่ มี ค ว า มถู ก ต้ อ ง
แม่นย าในระดับเซนติ เมตร   
มาใช้ ในการรังวัดรูปแปลง
ที่ดินให้มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์   
ที่มีความละเอียดถูกต้องสูง
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน    
ทั่ ว ป ระ เทศ  โดย ในอดี ต      
การรังวัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินกระท า
หลายวิธี ท าให้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหลักเขตที่ดิน มีหลายมาตรฐาน   
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะข้อพิพาท
ในเรื่องแนวเขตที่ดิน ทั้งระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนด้วยกันเอง 
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 มติชนสุดสัปดาห์ (2562) .มิติใหม่กรมที่ดิน..ก้าวสู่นวัตกรรมการรังวัดที่ดิน RTK GNSS NETWORK. 

ค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563, จาก https://www.matichonweekly.com/publicize/article_239722 



 

 การบริการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมโยธาธิการ          
และผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานบูรณาการข้อมูล แผนงาน 
และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในรูปแบบข้อมูล
สารสนเทศภูมิสาสตร์  (GIS)..โดยมี
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งสิ้น 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่  คมนาคมและขนส่ง แหล่งน้ า โครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบ
สาธารณูปโภค) และผังเมือง โดยเป็นฐานข้อมูลระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศบนแผนที่ฐานเดียวกัน (Single Map) เพ่ือใช้ในการวางและจัดท าผัง
เมืองทุกระดับ และให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ท าให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 e-Commerce และตลาดออนไลน์ ของกรมการพัฒนาชุมชน 

พฤติกรรมผู้บริ โภคที่ เปลี่ยนไป 
ความนิยมในการสั่ งซื้ อสินค้ า
ออนไลน์เติบโตขึ้นในอัตราสูงขึ้น
ตามจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ปร ะ เ ทศ ไท ย ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง  จึ ง พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
OTOPTODAY.COM ขับเคลื่อน



 

เข้าสู่ e-commerce เต็มรูปแบบเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการน ามาสนับสนุน
การจัดจ าหน่ายให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)..รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมศักยภาพและช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น 
น าไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ 
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการด้านการิัดการ          
สาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3  
โดยได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
และงานวิจัยมาเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการสาธารณภัยของประเทศ 
เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ประเภท
เครื่องตัด เครื่องถ่าง และเครื่อง   
ค้ ายัน ,รถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติ ,
รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ ,
ห้องเรียนรู้บนรถแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่  การดักจับ พร้อมด้วย         
การพัฒนาข้อมูลบน Social Media เพ่ือหาข่าวภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ ของ
ประเทศ (Machine.Learning), DDPM Reporter ซึ่งเป็น Application 
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติของศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย      
และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (NDWC) ไว้ด้วยกัน  
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 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูล 
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจ ข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดง  
ในระบบเป็นข้อมูลที่น าเข้าโดย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบใหม่ (INFO ระบบใหม่) 
ส ารวจใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 2) นวัตกรรม  
และการศึกษา 3) สาธารณภัย 4) โครงสร้างพ้ืนฐาน 5) การบริหารจัดการน้ า 
6) ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 7) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8) เศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเที่ยว 
 ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประิ าปีของิังหวัดและกลุ่มิังหวัด (Provincial..Administration 
Development & Promotion Monitoring & Evaluation : PADME) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2554 สามารถ
แสดงภาพรวมผลการด าเนินโครงการได้ทั้งในแบบภาพรวมของหน่วยงาน 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม กระทรวง รวมถึงระดับประเทศการดูการกระจายตัว
ของโครงการในพ้ืนที่ถึงระดับอ าเภอด้วยระบบแผนที่ การดูสถานการณ์
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในลักษณะของข้อความบรรยาย
และการแสดงผลในรูปแบบหน้าปัดเข็มไมล์ที่แสดงผลการด าเนินงานเป็น   



 

ร้อยละ กราฟและสัญญาณไฟไล่ตามระดับสีของความส าเร็จในรูปแบบ 
Management Cockpit การดูรายงานผลการประเมินโครงการที่แสดงให้เห็น
ว่าโครงการที่ด าเนินการไปแล้วส่งผลอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ ควรขยายหรือยกเลิก 
บทเรียน จุดเด่น จุดด้อยของโครงการอยู่ที่ไหน จะบริหารโครงการให้ยั่งยืน     
ได้อย่างไร การแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสั่ งการ          
จากผู้บังคับบัญชาและตอบข้อชี้แจงผ่านโปรแกรมในลักษณะเรียลไทม์    
ตลอดถึงการติดตามผลการด าเนินงาน การส่งภาพถ่ายผลงานและการตรวจ
ราชการในพ้ืนที่ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 แอพพลิ เคชั่นส าหรับบริการสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น การไฟฟ้านครหลวง (MEA 
Smart Life) การประปานครหลวง (MWA on..Mobile)..การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA Smart Plus) และการประปาส่วนภูมิภาค (PWA1662)           
ในการให้ข้อมูลบริการ การติดต่อหน่วยบริการในพ้ืนที่ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงระบบ e-payment ในการช าระค่าบริการในหลากหลายรูปแบบ
เพ่ือเข้าถึงงานบริการประชาชน 



 

  
  จากที่ได้น าเสนอข้างต้น เห็นได้ว่ากระทรวงมหาดไทยถือได้ว่า
เป็นหน่วยงานระดับต้น ๆ ที่ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการพัฒนาและยกระดับงานด้านการปกครองและงานบริการประชาชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านทะเบียนข้อมูลบุคคล 
ทะเบียนข้อมูลแปลงที่ดิน ผังเมือง และงานด้านสาธารณภัย ซึ่งเป็นงาน
บริการประชาชนที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานในภารกิจอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องอีกหลายด้าน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
จะเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้
จัดตั้งคณะท างาน และแผนการด าเนินการที่จะสนับสนุนการพัฒนา          
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 
  กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ ง มท. ที่  81/2561 ลงวันที่             
17 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0          
มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 
4.0 และพิจารณาคัดเลือกแผนงานหรือโครงการต้นแบบในการขับเคลื่อนที่
สอดคล้องกับการด าเนินการตามนโยบาย Thailand…4.0 ให้เป็นรูปธรรม            
และก ากับ ติดตาม ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
มหาดไทย โดยมีทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 จ านวน 3 คณะ 
เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 เป็นรูปธรรม ได้แก่ 



 

  1) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่         
ในการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 โดยก าหนดรูปแบบบูรณาการผลักดันการ
ด าเนินงานด้านข้อมูล และรายงานผลด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อน
มหาดไทย 4.0 
  2) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและรายงานผลด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 
  3) ที มปฏิ บั ติ การพัฒนาระบบงานและการบริ การของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย และรายงานผลด าเนินงาน
ให้คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 
ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบ การปฏิรูปเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ใน 2 เรื่องหลัก คือ (1) การปฏิรูป
ระบบราชการ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การบริการภาครัฐ การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การปฏิรูปกฎหมาย 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ (2) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการ
ปรับเปลี่ยนคนไทยสู่การเป็น “พลเมืองดี” 5 ประเด็น ได้แก่ “พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ”..และในส่วนของการพัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ กระทรวงมหาดไทยได้มีการด าเนินการส ารวจระบบการ
ให้บริการของหน่วยงานผ่ าน Application ของหน่วยงาน ในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย และสั่งการให้กรมและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้จัดท า 



 

Application..เพ่ือให้บริการประชาชนจัดท าอย่ างน้อย 1 Application          
และรวบรวมไว้แล้วบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และการจัดท า
ระบบ Slip..Online..เพ่ือเป็นระบบงานที่ ให้บริการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดชื่อ Application กลาง คือ “Mahadthai 
Smart Link” ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนมหาดไทย 
4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) ระบบการ
พัฒนาบุคลากรออนไลน์ (2) ระบบติดตามงานบริการประชาชน (3) ระบบ    
e-Library (4) ระบบบริหารจัดการองค์กร และ (5) ระบบค้นหาข้อกฎหมาย 
อาจกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของกระบวนการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand..4.0 ซึ่งแนวทาง         
การขับเคลื่อนตามกรอบการปฏิรูปเ พ่ือรองรับการเปลี่ ยนแปลง           
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ใน 2 เรื่องหลักที่ได้มีการขับเคลื่อนในช่วง
แรกเริ่ม คือ การปฏิรูประบบราชการ และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ      
ที่ 21 อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
มหาดไทย 4.0 อย่างเต็มศักยภาพได้ สาเหตุหลักเป็นเพราะกิจกรรมการ
ด าเนินงานภายใต้แนวทางดังกล่าวยังเป็นการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการประจ าของส่วนราชการ จึงไม่ก่อให้ เกิดการก้าวกระโดด          
ทางพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
จะต้องกลับมาพิจารณาประเด็นการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ในประเด็นของ Digital transformation ให้เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทย
อย่างชัดเจน 
 



 

 
 แผนปฏิบัติการดิิิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
  กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะที่ 2               
(5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อก าหนดการจัดท าแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า 
“ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวประชารัฐ” แต่ในปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. 2561–2580 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้ก าหนด   
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีมีความมุ่ง
หมายส าคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล  
 กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ ทบทวนแผนปฏิบัติ การดิ จิ ทั ล                   
ของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้หน่วยงานใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล



 

โดยสมบูรณ์” โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉม
การพัฒนาประเทศ สู่ยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวง  
ชั้นน าที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล”..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) การบูรณาการ
ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (2) การยกระดับบริการ
ประชาชนสู่บริการดิจิทัล (3) การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ          
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์          
และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การน า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอน 
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตาม  ที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ การด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการ
ต่างๆ ไปด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม          
และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงาน     
ของตนเอง  และจะต้องมีการระดมสรรพก าลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) จัดท า
ขึ้นเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ



 

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนด้าน
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบท  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการ
ติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไป        
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย จึงมีความส าคัญในฐานะ
กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย (Function) 
และงานในระดับพ้ืนที่ (Area) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐาน
การด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5..ประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน คือ (1) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย         
และความมั่นคงภายใน (2) การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ          
(3) การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก              
(4) การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต (5) การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล  
 ซึ่งเห็นได้ว่าภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย         
ยังไม่ได้ชี้ชัดในแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม เพียงแต่ก าหนดเป้าหมายที่จะยกรับดับคุณภาพ                
การให้บริการประชาชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ และการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยอาจจะเป็น
ผลจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) 



 

เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย        
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)  

 การบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
  ประเด็นของการขับเคลื่อนที่ส าคัญในล าดับแรกคือการบูรณาการ
แผนงานที่เกี่ยวข้องให้มาบรรจุในแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญ          
ที่มียุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนา ตลอดจนการ         
มีหน่วยงานขับเคลื่อนที่มีอ านาจหน้าที่ และงบประมาณในการสนับสนุน
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 รูปแบบการใช้เทคโนโลยี (Digital transformation) 
  กระทรวงมหาดไทยควรจะก าหนดรูปแบบการใช้เทคโนโลยีว่าจะ
พัฒนาไปในส่วนใดบ้าง เพื่อแยกเทคโนโลยีออกเป็นประเภทรูปแบบการใช้
งานตามลักษณะการใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้น ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
ศักยภาพ และความพร้อมของ โดยกระทรวงมหาดไทยสามารถเลือกใช้
ระดับเทคโนโลยีตามศักยภาพ ความต้องการการใช้งาน และความคุ้มค่า           
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี เช่น  
  (1).การแปรสภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
technology)..โดยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมิได้
เปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการท างาน ผลผลิต และเป้าหมาย เพียงแค่
เปลี่ยนวิธีการการท างานด้วยการปรับเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล 
การติดต่อสื่อสารและประสานการท างาน เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับบริการจาก
ภาครัฐจะไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานอย่างไร แต่จะมี
ความรู้สึกประทับใจในความสะดวกรวดเร็วในงานบริการประชาชน  
  (2) การแปรสภาพการจัดการของธุรกิจ (Business operation 
transformation) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ร่วมกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือการให้บริการแก่
ประชาชนโดยตรง เช่น การปรับเปลี่ยนจากงานเอกสารกระดาษเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานประชุมอัจฉริยะ หรือการท างานทางไกล 
และสามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ กับทางกระทรวงมหาดไทยของประชาชน 



 

ในการอนุมัติ อนุญาต การรับรอง ค าขอ หรือการร้องเรียนต่าง ๆ ต้อง
สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ Application หรือผ่าน
ทางโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกพ้ืนที่ เป็นต้น  
  (3) การแปรสภาพรูปแบบการด าเนินการ (Business model 
transformation) การน าเทคโนโลยีถูกน ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการ
แปรสภาพจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินการใหม่            
ซึ่ ง ส่ ง ผ ลก ร ะท บทั้ ง ใ น แ ง่ ข อ งตั ว บ ทบา ทห น้ า ที่ ห รื อภ า ร กิ จ ที่
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ โดยภารกิจบริการหรือการท างานใน
หลากหลายประเภทจะเป็นไปโดยอัตโนมัติในกระบวนการน าเข้าข้อมูล 
การวิเคราะห์ประมวลผล ตลอดจนการให้บริการบางประเภทจะเป็นไป 
โดยระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ           
ไม่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาด าเนินงาน สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ เรียกว่า Digital 
Disruption..คือการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
เทคโน โลยี ดิ จิ ต อลและ โม เดลธุ ร กิ จ แบบ ใหม่  โ ดยภารกิ จของ
กระทรวงมหาดไทยจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ อาทิ งานทะเบียนของ
กรมการปกครองที่จัดเก็บข้อมูลการเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานทาง
ทะเบียนราษฎร์ การจดทะเบียนสมรส การหย่า ในอนาคตการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคคลจะเป็นไปอัตโนมัติตามลักษณะของเหตุการณ์และพฤติกรรม
ของประชาชนคนนั้น ๆ    ซึ่งเป็นการจัดเก็บแบบปฐมภูมิที่มีการอัพเดต
ข้อมูลตลอดเวลา และสามารถย้อนดูข้อมูลได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เป็นต้น 
 



 

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยให้เปนนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High performance Organization : HPO)  
  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคัญที่มีความเชื่อมโยงและเป็นปัจจัยหลักของสมรรถนะองค์กร  
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบขององค์กร              
ในภาพรวม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามายกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการ ทั้งในมิติการน าองค์กร ที่ผู้บริหารจะต้องมี
ความเข้าใจในบริบทความเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมาย วิธีการ 
และกลยุทธ์การไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างในการ          
เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์            
ที่ระบุให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อน           
ในยุทธศาสตร์ที่แต่ละส่วนราชการในสังกัดจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้
แผนงานเดียวกันและมี เป้าหมายเดียวกัน การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
เข้าถึงการให้บริการ การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความพึงพอใจ 
รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะ เพ่ือน ามาปรับใช้
เทคโนโลยีในด้านการบริการได้อย่างเหมาะสม การจัดการความรู้ ที่ได้มี
การรวบรวมและประมวลผลเก็บไว้ในรูปแบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
เทคโนโลยีจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในด้านฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่          
(Big data) น าไปสู่การค้นหาและวิเคราะห์ที่รวดเร็ว จะยิ่งสร้างศักยภาพ
ในการสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร การมุ่งเน้นทรัพยากร



 

บุคคล ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงานจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานการจัดการกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนงาน
ภายในองค์กร และกระบวนงานที่มีผลต่อประชาชน เช่นการก าหนด
นโยบายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนงานที่สร้างคุณค่าและตัวชี้วัด ผลลัพธ์การด าเนินการ หรือผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ที่มีการเชื่อมโยงค่าชี้วัดด้านการบริหารกับด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดต้นทุนการ
ปฏิบัติงาน การลดความซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
  เพ่ือเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
โดยพิจารณาการมีส่วนร่วมตามภารกิจการขับเคลื่อน เช่น ผู้รับบริการ 
หน่วยงานตามภารกิจ หน่วยงานสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน่วยงานสนับสนุนด้านศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะความร่วมมือจาก
หน่วยงานสนับสนุนทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี เช่น กระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดภาคีเครือข่าย
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูง ส่งผล
ให้กระทรวงมหาดไทยได้เกิดการเรียนรู้และน าเข้าองค์ความรู้จากองค์กร
ภายนอกมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 



 

   เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐกับระบบเทคโนโลยีในการใช้บริหารงานปกครองและการบริการ
ประชาชน เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับมิได้มุ่งเน้น
การต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งในการบริการประชาชน
ด้วยประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ ด้วยการเริ่มจากการตั้งค าถามที่ว่า 
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจที่จะดูแลบริการประชาชนเรื่องใดบ้าง            
มีรูปแบบการบริการอย่างไร จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการ
ท างานและการบริการอย่างไรให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด           
และกระทรวงมหาดไทยมีทรัพยากรทางการบริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และบุคคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินงานภายใต้บริบทนั้น ๆ            
ได้มากน้อยเพียงใด  
  ในการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานการปกครองและการบริการ
ประชาชน มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารงานการปกครองและการบริการ
ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินการ
ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบแผนตามแนวทางที่ยุทธศาสตร์        
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐก าหนด              
ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว  โดยผู้จัดท าได้มุ่งเน้นที่จะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระทรวงมหาดไทย  4 ประเด็น  
คือ (1) สร้างการบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง (2) สร้ างรูปแบบการใช้



 

เทคโนโลยี (Digital..transformation) (3) สร้างกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) และ..(4) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพ่ือเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม          
ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย  
  สุดท้ายนี้ ผู้จัดท าหวังว่าบทความฉบับนี้จะน าไปสู่การน าไปพิจารณา
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และระบบที่เป็นดิจิทัลที่มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ส่งผลดีต่อการบริหารงาน
ปกครองและการบริการประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์             
ที่ว่า “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว            
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

************************ 



 

                 




