ถอดเทปกล&าวเป6ดงานและการบรรยายพิเศษ
ถอดเทป
เรื่อง “ทัทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐกับการทํางานยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
โดย ดร.พันธ1ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ1
ผูช&วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในการสั
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส&วนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อการไปสู&ดิจิทัลไทยแลนด1
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.
น
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.
ก
--------------------------------------------คํากล&าวเป6ด
เรียนทานประธาน และอนุ
และ กรรมการวิวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
ดานดิ จิทัลของขาราชการ ทานรองเลขาธิการ ก.พ.
ก ทานรองปลั ด กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม
ทานผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจํากระทรวง กรม ทานผูทรงคุณวุฒิและทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรู สึ กยิ น ดี ที่ไดมี โ อกาสมาเป+ น ประธานในการสั
ประธานในการ สั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การชี้ แจงสวนราชการ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด0ในครั
ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป+นเรื่อง
สําคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด0 เรื่องดิจิทัลไทยแลนด0สวนที
นที่ยากที่สุด คือ การพัฒนา ปรับเปลี่ยน
กําลังคนใหกลายมาเป+
าเป+นพลังในการขับเคลื่อน วันนี้ทางสํานักงาน ก.พ. ไดเตรียมการมาเยอะแลว วันนี้ถือวา
เป+นวันที่จะ kick off การดําเนินการ
เมื่อสักครูไดมีการหารือแลไดรับ ทราบเกี่ยวกับมาตรการสรางและพัฒนากําลังคนภาครั ฐ
เชิงกลยุทธ0เพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด0ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ป< ผมคิดวา แผนนี้นาจะใหเร็วกวานี้สักหนอย ๕ ป<ชาไป
เพราะในระยะเวลา ๕ ป<โลกดิจิทัลเปลี่ยนไปเร็วมาก แตไมเป+นไรในลักษณะของดิจิทัล พอขึ้นไดแลวจะไปเร็วมาก
เราหวังวาภายใน ๓ ป<จะรูเรื่องแลววาจะเป+นอยางไรบาง
กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทุกทาน ทุกหนวยงานที่ไดสละเวลามารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ ผมคิดวาจะเป+นประโยชน0มาก เมื่อเราเขาใจ เรื่องของดิจิทัล เรื่องดิจิทัลไมใชเรื่องของการที่ทุกคนรับคําสั่ง

ทักษะดานดิจิทัล จึงหมายความว&า เราตองเขาใจ รูจริง และตองทํา
เป8น ... เป8นเรื่องของทุกท&าน ไม&ใช&แค&สํานักงาน ก.พ.
ก ไม&ใช&แค&อธิบดี
รองอธิบดี หรือฝ;าย IT แต&เป8นเรื่องของทุกคน

ใหหันซายหันขวา แตเป+
เป+นเรื่องที่ทุกคนตองเขาใจและเอาไปปฏิบัติดวยตนเอง ฉะนั้นคําวา ทักษะดานดิจิทัล
จึงหมายความว& า เราตองเขาใจ รู จริ ง และตองทํ า เป8น ไมใชวามานั่ งฟLงรู และอานตามหนังสื อ เทานั้ น
ไมพอ เราตองสามารถเขาใจวา ภาพรวมคืออยางไร เราจะตองทําอยางไรและก็เอาไปทําที่หนวยงานตนเอง เป8น
เรื่องของทุกท&าน ไม&ใช&แค&สํานักงาน ก.พ.
ก ไม&ใช&แค&อธิบดี รองอธิบดี หรือฝ;าย IT แต&เป8นเรื่องของทุกคน
วั น นี้ ทราบวา ผู ที่ เขามานั
เ ขามานั่ ง ฟL ง มี ค วามหลากหลาย ผมเองก็ ไมไดมาบรรยายเรื่ องเทคนิ ค
มากมาย เพราะวาอีกสักครูจะมี session อื่น ๆ ตามมา แตจะขอย้ําวา ทุกทาน ณ ที่นี้เป+นสวนรวมสําคัญใน
การขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด0
จริง ๆ แลวดิดิจิทัลไทยแลนด0เป+นเปHาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปHาหมายใหญของ
ประเทศไทยคือ ไทยแลนด0 ๔.๐ ซึ่งผมคิดวาทุกคนคงไดฟLง ไดซึมซับมาเยอะมาก
มาเยอ มาก จนกระทั่ง ๔.๐ เป+นคําที่
ติดกันไปแลว แตหัวใจของ ๔.๐ คืออะไร เป+นเรื่องของการพัฒนาใหประเทศไทยเป+
ใหประเทศไทยเป+นประเทศที่เจริญแลว
ซึ่ ง คํ า วาประเทศที่ เ จริ ญ แลวก็ ตี ค วามไดหลายรู ป แบบ เชน เป+ น ประเทศที่ มี ร ายไดตอหั ว ตอคนอยู ใน
ระดับ ประเทศที่ เจริญ แลว ซึ่ งประมาณ ๑๒,๐๐๐ เหรี ยญ ซึ่งของเราประมาณเกื อบ ๖,๐๐๐ เหรีย ญ คื อ
ครึ่งหนึ่ง หรือเราเป+นประเทศที่มีความกินดีอยูดี ประชากรมีความสุข ไดรับบริการของภาครัฐอยางทั่วถึง อันนี้
ก็เป+นบริบทของไทยแลนด0 ๔.๐ เพื่อที่จะใหเราไปกันได ก็ตองพูพูดตรงกันวา เราจําเป+นตองมีการใชเทคโนโลยี

เราไม&ไดตองการใหทุกคนกาวไปที่ปลายทางในเวลาเดียวกัน
แต&ทุกคนตองกาวไปขางหนาในอัตราที่เร็วชาต&างกันไป ...
เพื่อที่ว&าจะไม&มีใครถูกทิ้งไวขางหลัง.

เราตองมีการพัฒนานวัตกรรม เบื้องหลังคือพัฒนาคนใหไปทํางานกับเทคโนโลยี เพื่อใหเรากาวไปขางหนาได
ใหเรากาวไปขางหนา
นี่คือหัวใจของไทยแลนด0 ๔.๐ ในไทยแลนด0 ๔.๐ เราไมไดตองการใหทุกคนกาวไปที่ปลายทางในเวลาเดี
ลายทางใน
ยวกัน
แตทุกคนตองกาวไปขางหนาในอัตราที่เร็วชาตางกันไป ในเรื่องดังกลาวเขาใจวา รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจอยาง
แรงกลาที่จะขับเคลื่อนการดํ
การดําเนินการ ในรัฐธรรมนูนูญฉบับลาสุดก็เขียนออกมาชัดเจนวา เราจะตองปฏิรูปเรื่อง
ใดบาง เราจะตองทําอยางไรบาง ก็เป+นฉบั
นฉบับหนึ่งที่อานแลวก็พบวา เราพูดถึงเรื่องการใชเทคโนโลยีมาปฏิรูป
ชัดมาก จนกระทั่งหลายคนกังวลวา ถาเราไมทําจะคิดวาเราไมไดทําตามรัฐธรรมนู
ธรร นูญหรือไม
ประเด็นเรื่องกฎหมาย
กฎหมาย ยุทธศาสตร0ชาติ แผน มติคณะรัฐมนตรีตางๆ จริง ๆ ในยุทธศาสตร0ชาติ
๒๐ ป< เรามีความจําเป+นตองอาน เพราะที่ระบุวา หากภารกิจใดไมอยูในยุทธศาสตร0ก็จะไมไดรั
จะ
บงบประมาณ

ดังนั้น ทุ กคนจึงจํ าเป+น ตองอาน ทํ าความเขาใจ ที่ สํ าคั ญของยุ ทธศาสตร0 ชาติ คื อ ชี้ ประเด็ น ชี้แนวทางไว
แตไมไดบอกวา จะตองทําอยางไร ๑๐๐ เปอร0เซ็นต0 เพราะเป+นเรื่องของแตละยุคสมัย เรื่อง how to เป+นเรื่อง
ที่สําคัญที่สุด ดังนั้น ไมตองกังวลวา เราไปคิดลวงหนา ๒๐ ป<จะเป+นไปไดหรือเปลา เป+นที่เรื่องชัดเจนที่รัฐบาล
จะทําอยางไรให มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กลับมาในสวนของภาครัฐ ถือวาเป+นสวนหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ
ในแผนดิจิทัลไทยแลนด0 ก็จะมียุทธศาสตร0 ๖ ยุทธศาสตร0 หนึ่งในนั้นก็คือ การปฏิรูปภาครัฐไปสูการเป+นรัฐบาล
ดิจิทัล หลายทานพอฟLงก็ยังงง ๆ การเป+นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส0แลวไมดีหรืออยางไร ทําไมตองเปลี่ยนมาเป+น
รัฐบาลดิจิทัล มีความหมายอยางไร ทานตองไปตกผลึกใหได แตคําพูด ที่วา เป+นรั ฐบาลดิจิทัล คือการเป+ น
รัฐบาลที่เชื่อมตอ เป+นหนึ่งเดียวกัน อํานวยความสะดวกใหประชาชน เปUดเผย เป+นรัฐบาลเปUด เพื่อความโปรงใส
เพื่อการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เรื่องนี้หนวยงานภาครัฐอื่นก็มีสวนเกี่ยวของ อาจจะมีประชาชน มีองค0กร
ปกครองสวนทองถิ่นดวย เป+นตน
รัฐบาลดิจิทัล ณ เวลานี้ รัฐบาลขับเคลื่อนมาสักพักแลว มาเป+นการอัพเกรดเพิ่มเติมบางสวน
เขาไปในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส0 แตวาหลายทานที่เกี่ยวของก็บอกวา ยังชาอยู ติดเรื่องโนนเรื่องนี้ เรื่องกฎหมาย
กฎ ระเบี ยบ สวนเรื่องติ ด ที่ คน สํ า นั กงาน ก.พ. ก็ ตองจั ด การตอไป หลายกรณี เ ราคุ ย เรื่ องดิจิ ทัล ที่ ติ ด กฎ
ระเบียบ สุดทายเราจะทําเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล กําลังอยูในขั้นตอนประชาพิจารณ0 ภายใน
เดือนหนา (สิงหาคม ๒๕๖๑) จะเขา ครม. และสภานิติบัญญัติแหงชาติ เราก็หวังวาอันนี้ก็จะทําใหอุปสรรค
ปLญหาที่เป+นกฎ กติกาที่เขียนอยูภายใตบริบทเดิมมีการปรับเปลี่ยน ถาทานสนใจก็ไปติดตาม ผมคิดวานาจะ
แกปLญหาไปไดครึ่งหนึ่ง แตปLญหาอีกครึ่งหนึ่ง คือ เรื่องบุคลากร คือ การทําดิจิทัลไทยแลนด0 โจทย0ใหญของเรา
คือเรื่องคน กับเทคโนโลยี กฎ ระเบียบเราพยายามจัดการ ดังนั้น คนจะหลอมรวมเขากับเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
หลอมรวมใหเป+นกระบวนการใหมไดอยางไร ก็เป+นเปHาหมายหลัก ๆ
ในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเป+นไปรัฐบาลดิจิทัล ในความเห็นผม พวกเราที่อยู ณ ที่นี่จะ
เป+นสักขีพยาน จะเป+นกลไกการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเขาสูไทยแลนด0 ๔.๐ ไดอยางแทจริง
สุ ด ทายขอขอบคุ ณทานประธาน และอนุ กรรมการวิ สามั ญเฉพาะกิ จเกี่ ยวกั บการขั บเคลื่ อน
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ ที่เป+นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการในครั้งนี้
และที่สําคัญขอขอบคุณทุกคน ณ ที่นี้ที่จะไปขยายผลตอ ดิจิทัลตองการการขยายผลไมใชการจบอยูที่หอง
ประชุมนี้ ขอใหพวกเราทุกคนไดเขาใจถึงความสําคัญ บทบาทวา เราเป+นฟLนเฟXองที่สําคัญของการขับเคลื่อน
เพื่อใหเดินหนาขอใหการสัมมนาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค0ตามที่ไดตั้งใจไวทุกประการ
_______________________

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐกับการทํางานยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
ผมเองถูกเชิญใหมาพูดครั้งนี้ ก็คิดวาจะพูดอะไรใหเป+นประโยชน0 ไมใชวาพูดไปแลวคนฟLง
กลับไปก็ไมรูจะทําอยางไรตอ จริง ๆ อยากจะถือโอกาสเลาบางอยางที่สําคัญใหฟLง เพราะวา ทุกคน ณ ที่นี้
ถื อ วาเป+ น ตั ว คู ณ ที่ จ ะกลั บ ไปขยายตอ ตองรู วาเรื่ อ งนี้
สําคัญอยางไร เราจะทําอะไร เป+นตน เริ่มตนเรามีดิจิทัล
ไทยแลนด0 มี ไทยแลนด0 ๔.๐ ที่เ ป+ น เปH าใหญ เมื่ อสั กครู
บอกไปวา เราอยากใหประเทศไทยขยั บ ขึ้ น ไปอี ก กาว
หรื อ หลาย ๆ กาว เป+ น ประเทศที่ ไ ดรั บ การยอมรั บ
มี บ ทบาทในสั ง คมโลก ทุ ก คนอยากจะมาเมื อ งไทย
สั ง คมไทยเป+ น สั ง คมที่ ส งบ ไมมี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า เป+ น
วิสัยทัศน0ที่อยากเดินไปใหถึง เป+นคําถามที่วา เราจะทําอยางไร
ประเด็นตอมา เรามีแผน ที่เรียกวา แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในแผนนี้ วิสัยทัศน0
เขียนสั้น ๆ วาเป+น ดิจิทัลไทยแลนด0 เปHาหมายใหญ คือ ตั้งใจวา เราจะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยไปสูการเป+นไทยแลนด0 ๔.๐ ดิจิทัลเป+นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญไมใชหมายความวา เป+นเครื่องมือเดียว
ที่ไปสูไทยแลนด0 ๔.๐ ดังนั้น หนาที่ตอนนี้เรามานั่งคุยกันวา ทําไมตองเป+นดิจิทัลเทานั้น จริงๆ มีเรื่องอยางอื่น
แตเนื่องจากดิจิทัลมาเร็วกวาเพื่อน คือ สิ่งที่เขียนไวในแผนดิจิทัลไทยแลนด0 ซึ่ง ครม. ไดใหความเห็นชอบเมื่อ
ป< พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งทานก็สามารถไปอานใน website ทานรัฐมนตรีพิเชฐ ดุรงคเวโรจน0 อธิบาย เปHาหมาย
มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญวา เมื่อประเทศไทยเจริญขึ้นไปแลว ไมไดบอกวา เราจะเจริญเทากัน เมื่อมีความเหลื่อมล้ํา
ดังนั้น เปHาหมายหนึ่ง คือ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ทําอยางไรใหทุกคนในประทศไทยมีโอกาสเทาเทียมกัน
ลดความเหลื่อมล้ํา เป+นเปHาหมายของเรา
อั น ที่ ส อง ความเหลื่ อ มล้ํ า ตองทํ า ใหได คื อ ใหรายไดตอหั ว ตอคน กระจายมากที่ สุ ด
ทําอยางไรใหคนที่อยูในสวนชุมชนตาง ๆ มีโอกาสทําอะไรได สุดทาย ตองคิดเรื่องความยั่งยืน คือ การพัฒนา
เรื่องของคน Capacity Building ทําอยางไรใหคนพรอมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในแผนของดิจิทัล
ไทยแลนด0 เราจะมียุทธศาสตร0 ๖ ดาน คือ
อันแรก เราตองมีโครงสรางดิจิทัล มีฐานที่วา รัฐบาลทําไมตองมี fiber ทุกหมูบาน
มีเสนทางออกไปตางประเทศ ภายในเคเบิลใยแกวนําแสง มีระบบเก็บขอมูล เป+นเรื่องโครงสรางพื้นฐาน
อันที่สอง ยุคของเศรษฐกิจใหม เราตองใชเทคโนโลยีเยอะ เราจะมี New Star มีการแขงขัน
เราตองมีการนําเทคโนโลยี นําคนจากตางประเทศมาทํางานกับเรา ดังนั้น เราตองมีความสามารถในการแขงขัน
เป+นเรื่องของการทําเศรษฐกิจของเราใหมี การแขงขั้ น ทําอยางไรให SMEs แข็งแรง มีอุตสาหกรรมใหม

S-Curve หุนยนต0 อากาศยาน การแพทย0สมัยใหม หรือ IoT มาถึงบริบทกระแสโลกลาสุด เป+นเรื่องของ
การขาย Idea ขาย Technology เป+นเรื่องของ Star-Up เป+นเปHาหมายที่สรางใหเมืองไทยแข็งแรง แขงขันได
ในเวทีโลก
อันที่สาม สรางสังคมใหเสมอภาค มีโอกาสเทาเทียม
อันที่สี่ เรามีภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม ถาทั้ง ๒ ภาคเดินไมสมดุลกัน เราก็จะมี
ปLญหา ดังนั้น ภาครัฐ ตองเป+นฟLนเฟXองใหเศรษฐกิจเคลื่อนไปขางหนา ทําใหภาคสังคมเกิดความสมดุลกัน
ภาครัฐก็จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทเป+นคนที่เอื้อ สงเสริม ขับเคลื่อนไปพอกัน ภาครัฐในสวนของดิจิทัลเป+น
เรื่องของการใหใชโอกาสที่ไมจํากัด เรื่องภาครัฐตองมาปรับวิธีคิดใหหมุนไป เรื่องของการเกิดเป+นรัฐบาลดิจิทัล
อั น ที่ ห า การพั ฒ นาบุ ค ลากร ในเปH า หมายพู ด ถึ ง คนทั่ ว ไป ใหมี ทั ก ษะใชชี วิ ต
ในโลกดิจิทัล ทําอยางไรใหมีนักวิชาการ นักคอมพิวเตอร0เกง ๆ ไปตอบโจทย0ดิจิทัลยุคใหม สวนภาครัฐให
ความสําคัญวา ใหภาครัฐทั้งหมด เขาใจและเดินไปดวยกันได
สุดทายเรื่อง การทําใหระบบที่เกี่ยวกับดิจิทัล เชื่อถือได มั่นใจ
นี่คือ ๖ ยุทธศาสตร0 ทางรัฐบาลขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน แตในอัตราที่ไมเทากัน ผมคิดวา
ในการขับเคลื่อนเดินไปตามแผนที่ดี ประเทศไทยไดรับการชื่นชมจากนานานชาติ และคิดวา ในอีก ๑-๒ ป<
ทุกอยางกาวกระโดดได
ถาเรามาคุย ภาพรวม ในการ Digital Transformation เราตองการปฏิรู ป ปฏิ รู ปอะไร
ทําไมตองปฏิรูป หลายคงคงติดใจอยู มาถึงตอนนี้เราตองมีการปรับเปลี่ยนในบริบทโลกที่บังคับใหตองเปลี่ยน
คือ ๑) การทํางาน เครื่องมือในการทํางาน โลกเปลี่ยนไป ทําใหวิธีการทํางานเปลี่ยนไป เชน เรื่องเกษตรกรรม
สมัยกอนใชคน แรงงานสัตว0 ถาเราตองการใหดีขึ้นก็เอา
เครื่องมือเขามาชวย ภาครัฐก็เหมือนกัน ถาเราจะทํางาน
ในเมื่อเพิ่มคนไมได ก็เอาระบบ เอาเครื่องมือมาชวย ทําให
เกิ ด กระบวนการอั ต โนมั ติ ทํ า ใหเป+ น ระบบมากขึ้ น ก็ มี
การ re-engineering ตาง ๆ คือ การพัฒนามาเรื่อย ๆ ยังไมถึง
ขั้นปฏิรูป ในเรื่องการเกษตร เชนวา ถาเราไมใชดินทําได
หรือไม เป+นตน คําถามภาคเอกชนจําเป+นตองปฏิรูปเพราะ
ธุรกิจบังคับ ไมงั้นจะมีคนอื่นมาทําแทนเรา เป+น Disruption เชน สื่อสิ่งพิมพ0 ผูบริโภค เปลี่ยนวิธีการรับ
ขาวสาร จริงๆ ที่เกิดเพราะวิธีการสง content เปลี่ยนไป ภาคเอกชนคิดมากตองปรับเปลี่ยน ๒) หัวใจที่ตอง
transform คือ ผูบริโภค ผูบริการมีความตองการเปลี่ยนไป เชน คนรับขาวสารผานทาง smart phone ไม
ตองการกระดาษ ตองการความรวดเร็ ว เขาถึ ง งาย คื อ เรื่ อ งเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เปลี่ ย นไป ตอนนี้
globalization ที่โนนทําอยางนี้ทําไมเราทําไมได แลวภาครัฐจะถูก disrupt ไดหรือไม เราเองไมอยากให
กระแสมาเปลี่ยนเรา เราตองเปลี่ยนตัวเอง เรารูวามีการ disrupt จากการที่เรามีคูแขง แตบางเรื่องเกิดจาก
คนนอกวงการ ภาครัฐตองการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ โจทย0วา hot to transform มีการสอบถาม
หลายเรื่อง การปฏิรูปเพื่อดิจิทัลไทยแลนด0มองเป+นระดับ คือ กระทรวงที่ขับเคลื่อน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม เดินหนาเต็มที่ ที่สําคัญเรื่องการมี fiber ไปทุกหมูบาน และไมใชมีแคสาย ตองสรางบริการ
ภาครัฐใหวิ่งตามไปดวย เรื่องการศึกษา สาธารณสุข ตอมา หัวใจ คือ กฎหมาย ทุกอยางตองจบภายในป<นี้ คือ
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทุกอยางก็จะเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ กฎหมาย Cyber Security เป+น
เรื่องขอมูลใน server ตองคุมครอง ปกปHอง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส0
เป+นภาคการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง อีกอันที่สําคัญ คือ ในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ประชาชนทั่วไป
เห็นคุณคา และใชอยางมีคุณคา ใหอินเตอร0เนทเป+นชองทางใหเกิดคุณคา ใหมีโอกาสเขาถึง แสดงความเห็นกับ
การบริการภาครัฐ ในการเปลี่ยนประชาสังคมยากมาก ใชกลไกทํางานรวมกับทุกภาคสวน เอกชน ชุมชน หลัก ๆ
ตอนนี้ภาครัฐสรางโครงสรางพื้นฐาน ตองขยายชุมชนสูประชาคมโลก เชน บริการ สถานที่ทองเที่ยว ผาน E-Commerce
E-Payment มุงหวังใหชุมชนยกระดับรายได สวนภาครัฐมีความสําคัญในเชิงใหภาคสังคมและเศรษฐกิจอยู
ดวยกัน ถาฝXดก็ฝXดไปหมด ทําอยางไร เริ่มสูเรื่องของ ทําอยางไรใหประชาชนเป+นศูนย0กลางการบริการภาครัฐ
Citizen Centric ถามวา เป+นไปไดหรือไม อะไรเป+นเงื่อนไขใหประชาชนเป+นศูนย0กลาง ผมก็บอกวา เป+น
นามธรรมในสมัยกอน เป+นความตองการ แตความพรอมในหลายๆ เรื่องไปไมถึง
ณ วั นนี้ เ มื องไทยเป+ นไปได คื อ ๑) ทางดวนขอมู ล ถนนดิ จิ ทั ลไปทุ กหมู บาน ในราคาถู ก
ทุกหมูบานมี Free Wifi ๒) การเขาถึงขอมูลตองมีอุปกรณ0 เชน มือถือ ๓) ทักษะการเขาถึง เคาทําไดในเด็ก
สมัยใหม ๆ แตคนสมัยเกาตองดูแลดวย ๔) ตองทําอะไรใหมีคุณคา และเขาไปใน internet เพื่อใหคนมาใช
อันนี้ก็กลายเป+น Connected Government คือ ความตองการที่อยากจะได แนนอนวา มีอีกหลายเรื่อง
ตองเชื่อมตอกันอยูจุดไหนก็ได หนวยงานแรกที่โดน คือ มหาวิทยาลัย ที่บางวิชาไมตองไปนั่งเรียน
ปLญหา คือ ระเบียบ เทคโนโลยีดําเนินการไมไดติดเรื่องบประมาณ แตเบื้องหลังเป+นเรื่อง
ของแนวคิด หรือ Mindset เป+นที่มาขอเรื่องที่ใหเชื่อมตอกันได ที่ยากเชื่อมตอ คือ กระบวนการงานที่แตกตางกัน
จําเป+นตองใหบุคลากรที่รับผิดชอบ ปรับวิธีการคิด ความเป+นรัฐบาลดิจิทัล คือ Open Government เปUดให
มีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบไดงาย หลักคือ ขอมูลในการทํางานที่เปUด ขอมูลทั่วไป สิ่งที่อยากจะย้ํา รัฐบาล
ดิจิทัลเป+นความหวังเพราะตองการใหทุกอยางเป+นกลไกขับเคลื่อนประเทศ โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
การที่ทําใหเรามีประสิทธิภาพ โปรงใส บริหารจัดการได จะเดินไปขางหนา จะทําไดมีปLจจัย
คื อ ขาราชการ บุ ค ลากร หลอมรวมกั บ เทคโนโลยี เหมื อนเครื่ อ งมื อ คิ ด วาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ และ
เอาเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน สามารถทําบริการใหเขาไปสูกลุมปHาหมาย รัฐบาลที่ใหบริการได เป+นตน
หลายอยางคิดวา ในเชิงความเป+นจริงโครงสรางพื้นฐานพรอม ทุกหนวยงานมีความพรอม
เทากั น เราจะขับเคลื่อน ลํ าดับความสําคั ญอยางไร ขอจํากั ด คือ ทักษะหลาย ๆ เรื่อง เพราะทุ กอยางจะ
ขับเคลื่อน ขึ้นกับคนและแนวคิด
ผมใชเวลามาเหมาะสมแลว คิดวานาจะให inspire กระตุนใหคิดไดบาง
-----------------------------------

