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 รัฐบาลไทยให้ความส าคัญและผลักดันการพัฒนาสู่การเป็น “รัฐบาล
ดิจิทัล” โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy) เมื่อเดือนกันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้น
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  และเมื่อวันที่  5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2561) เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐ
และบุคลากรภาครัฐจะต้องตระหนักและวางแผนเพ่ือผลักดันให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 การอบรมในหลักสูตร Public Management and Leadership Training 
Program (PMLTP) ณ National Graduate Institute for Policy Studies  
(GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการบรรยาย และแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ 
การขับเคลื่อนงานของภาครัฐ ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจที่จะน ามาปรับใช้กับ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของผู้เขียน ดังต่อไปนี้  



 
 

 นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโครงสร้าง 
การขับเคลื่อนนโยบาย 
 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ มีนโยบายเร่งด่วนหลาย
ด้านเพ่ือพัฒนาประเทศ หนึ่ ง ในนโยบายที่น่าสนใจคือเรื่องการให้ 
ความส าคัญกับนวัตกรรม โดยได้ก าหนดว่า “Innovation and Deregulations 
are the main engines for revitalizing Japan’s economy” โดยได้มี
การแต่งตั้ง สภาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม หรือ Council 
for Science, Technology and Innovation (CSTI) ซึ่งมีรัฐมนตรี (Ministry 
of State for Science and Technology Policy) เป็นประธาน และขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ สภาดังกล่าว ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรี 
จากกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมและกีฬา  
กระทรวงพาณิชย์และพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่ง กระทรวงกลาโหม 2) มหาวิทยาลัย และ  
3) หน่วยงานด้านวิจัยและหน่วยงานที่มีเงินทุนด้านการวิจัย 
 CSTI มีรูปแบบที่น่าสนใจคือเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย (Policy maker) กับผู้ปฏิบัติ (Implementing 
Organizations) ซึ่งในด้านของการวิจัย ผู้ปฏิบัติคือ มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจน นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งทั้งสอง
ส่วนจะท างานร่วมกันในลักษณะ การก าหนดนโยบายจากหลักฐานหรือผล
การศึ กษา  (Evidence Based Policy Making) ซึ่ ง เ ป็ นการท า งาน 
ในลักษณะ Top - Down คือการเอา เป้าประสงค์ทางรัฐศาสตร์ (Political Will)  



 
 

ความต้องการของสังคม (Social Demands) มาใช้ควบคู่กับการเสนอ
นโยบายแบบ Bottom Up จากผลการศึกษาวิจัย หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์           
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติ  
 แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลญี่ปุ่น
เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1996 โดยแต่ละแผนมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และมี 
การจัดท าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 ปี ค.ศ. 2016-2020 ซึ่งเน้น
เรื่องการก าหนดนโยบายนวัตกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในสังคม และการเตรียมการเพ่ือรองรับภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วโดยก าหนดนโยบาย Society 5.0 ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีในบริบทที่เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้าง Super Smart Society 
และการผลักดันนวัตกรรมที่พัฒนาจากข้อมูล (Data Driven Innovation)  
 การปรับตัวและการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ภารกิจส าคัญของประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้คือการเตรียมการรองรับ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ หรือ Tokyo 
2020 ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้ความส าคัญกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ และ
การปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือประเทศญี่ปุ่นได้ประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการจัดงาน Tokyo 2020 
 รูปแบบที่น่าสนใจของการบริหารจัดการของรัฐบาลญี่ปุ่น คือการตั้ง
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลการจัด Tokyo 2020 หรือ Minister 2020 Tokyo 
Olympic Games ซึ่งเป็นต าแหน่งชั่วคราวและรับผิดชอบการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส าหรับ Tokyo 2020 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการแต่งตั้ง 
รัฐมนตรีชั่วคราวในลักษณะนี้เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับ



 
 

จากแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติร้ายแรงอ่ืน ๆ  คือ Minister for the Reconstruction 
Agency ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ที่ต้องมี 
การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีการบูรณาการของหลายหน่วยงาน  สะท้อน 
ให้เห็นการน าแนวคิดแบบการบริหารจัดการโครงการของเอกชนมาใช้ 
กับภารกิจของภาครัฐ 
 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 จากตัวอย่างของการก าหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สามารถน ามาปรับใช้
ในบริบทของประเทศไทยที่ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล  
โดยรัฐบาลอยู่ระหว่างจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส าคัญในมาตรา 6 ก าหนดให้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการอย่างน้อยในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
 - จัดท าและปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การบริการประชาชนตามภารกิจให้สอดคล้องกับวิธีการทางดิจิทัลและ
รองรับการบริหารงานภาครัฐตามมาตรฐานและแนวทางเชื่อมต่อตาม 
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนเป็นส าคัญ  
 - จัดท าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่รองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอ่ืน รวมถึงจัดให้มีระบบเอกสารที่ท า 
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัย 
อยู่เสมอ  



 
 

 - จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยให้เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่คณะกรรมการก าหนด  
 - จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการดิจิทัล 
จากประชาชน รวมทั้งน ารายงานทางสถิติที่แสดงประสิทธิภาพการท างาน
ของหน่วยงาน มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการ
ดิจิทัลของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  
 - ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด าเนินงาน นโยบาย และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
และในบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
มีผลใช้บังคับจึงส าคัญอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องตระหนักและ
วางแผนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 
 ส าหรับ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
ของประเทศ และมีบริบทและองค์ประกอบที่เหมาะสมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสที่จะเป็นหน่วยงานต้นแบบที่จะปฏิรูปหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงาน 
ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ดังนี้  
 1. เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรประมาณ 200 คน อายุเฉลี่ยของ
บุคลากรประมาณ 37 ปี จึงเป็นองค์กรที่มีพลวัติและเหมาะสมจะเป็น
หน่วยงานต้นแบบที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินภารกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล
อย่างสมบูรณ์ 



 
 

 2.  หน่วยงานมีความท้าทายจากบริบททั้งภายในและภายนอก 
กล่าวคือ มีการปรับปรุงและก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ิมเติมทั้ง
ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561  
ที่หน่วยงานจะมีภารกิจเพ่ิมเติมจากการบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวคือ
จะต้องก ากับดูแลหนี้ภาครัฐซึ่งรวมถึงหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การก ากับติดตามความเสี่ยงทางการคลัง ที่ เกิดขึ้นจากการระดมทุน 
ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับกลยุทธ์การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะของประเทศ ซึ่งการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ดังกล่าวท าให้ลักษณะ
งานของหน่วยงานเปลี่ยนไปจากการเป็นหน่วยงานในศูนย์กลาง  
เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการปฏิบัติการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประมาณ 7,000 หน่วยงานทั่วประเทศ การพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความคุ้มค่าและท าให้ 
การด าเนินภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3.  ภารกิจหลักของหน่วยงานในลักษณะ Debt Office เป็นการระดมทุน 
ให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จึงมีลักษณะงานที่เหมาะแก่การปรับเปลี่ยน 
เป็นรูปแบบดิจิทัลโดยน าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและใช้งานโดยเอกชนแล้ว 
เช่น  Blockchain Smart contract และ Big Data เป็นต้น มาใช้ ได้   
ได้แก่ การจัดการการกู้เงินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท าสัญญากู้เงิน ตั๋วเงินคลัง 
พันธบัตรรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการท าสัญญาให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) และ 
การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ซึ่งการพัฒนาภารกิจของ สบน. ไปในรูปแบบ



 
 

ดิจิทัล จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่ต้องเพ่ิม
อัตราก าลังบุคลากร และท าให้กระบวนการท าธุรกรรมมีความโปร่งใส  
ลดการผิดพลาดจากการท างานของมนุษย์ (Human Error) ซ่ึงการท า
ธุรกรรมหลักๆ ของหน่วยงานทั้งการกู้เงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และ 
การช าระหนี้มีความเชื่อมโยงส าคัญกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 
การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายให้ สบน. ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
ดิจิทัลได้ทั้งหมด จะท าให้ สบน. เป็นต้นแบบของ Digital Debt office 
อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายและข้อจ ากัดในการด าเนินการ ได้แก่  
การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงิน การพัฒนา
ทักษะและความคิด (Mindset) ของบุคลากรให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างาน และการลงทุนในระบบงานและเทคโนโลยีที่จ าเป็น
อย่างคุ้มค่า ส าหรับ ข้อเสนอเพื่อให้ สบน. เป็นหน่วยงานต้นแบบส าหรับ
รัฐบาลดิจิทัล มีดังนี้  
 1.  สบน. ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ “ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะเป็นหน่วยงานที่มีการท างานแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ภายในปี 
2565” 
 2.  ก าหนดแผนการด าเนินการดังนี้ 
  ปีงบประมาณ 2562 : จัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการปี 2563-
2565 เพ่ือการปรับเปลี่ยนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยเป็นการศึกษาและจัดท า
ร่วมกันระหว่าง สบน. และหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 



 
 

หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
และมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน อาทิ Blockchain และ Big DATA เพ่ือให้การจัดท า 
ข้อเสนอและการก าหนดนโยบายมีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรูปแบบความร่วมมือในรูปแบบนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบ
ของ CSTI ของญี่ปุ่นที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องก าหนด
วิธีการด าเนินการและทรัพยากรที่ต้องใช้ (งบประมาณและบุคลากร)  
อย่างชัดเจน และมีการศึกษาและประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ 
จากการเปลี่ยนสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลด้วย 
 ปีงบประมาณ 2563-2565 : ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการบริหารจัดการโครงการ (Project management) 
กล่าวคือผู้รับผิดชอบสามารถก าหนดแนวนโยบายที่บุคลากร สบน. จะต้อง
ด าเนินการเพือ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเสนอปรับเปลี่ยน
กฎหมายต่าง ๆ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  


