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 บทน ำ 
 เมื่อวันที่  9 สิ งหาคม พ.ศ.  2508 
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศ
แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งต่อมา
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศว่า
ในวันที่ 9 สิงหาคม ของทุก ๆ ปีถือเป็นวัน
ชาติแห่ งสาธารณรั ฐสิ งคโปร์  ขณะนั้ น
ประเทศเกิดใหม่แห่งนี้เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่
ขนาดเล็ก หรือ Small Nation ที่แทบจะไม่
มีทรัพยากรทางธรรมชาติและพ้ืนที่ส าหรับ
การเกษตร ประกอบกับระบบราชการและ
การบริหารประเทศในขณะนั้นที่เต็มไปด้วย
การทุจริตคอรัปชั่น แต่ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ 
ขณะนี้ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์กลายเป็น
เมืองท่าที่ทันสมัยและร่ ารวยที่สุด มีระบบ
ราชการที่มีประสิทธิภาพที่สุดและได้รับ 
การกล่าวถึงในฐานะรัฐเทคโนแครตที่บริหารงาน 
อย่ างมีวิสั ยทัศน์และทรงประสิทธิภาพ 

บนอัตลักษณ์ทาง รวมถึงประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีที่สุดไม่แพ้ชาติยุโรป และความหลากหลาย
เชื้อชาติ การรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
สมานฉันท์เป็นชาติพันธุ์เดียวกันภายในแต่ละ
กลุ่มเชื้อชาติอันเป็นพ้ืนฐานของการรักษา
ความมั่นคงของชาติด้วย 
 บทเรียนจำกสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
 ในช่วงระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่
ผ่านมาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ด าเนินการ
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาประเทศ “Intelligent 
Nation 2015”  ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อน โดย  Info-
communications Development Authority of 
Singapore ( IDA) หรือส านักงานเ พ่ือการ
พัฒนาการสื่อสารสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความพร้อมและ 
เป็นแหล่งของเทคโนโลยี รวมถึงมีโครงสร้าง



พ้ืนฐาน ทรัพยากรด้านบุคคลและภาคธุรกิจ
ที่มีคุณภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี 
2558 และสิงคโปร์ประกาศความส าเร็จใน
แผนดังกล่าวแล้ว ต่อมาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้
ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ใหม่ เ รี ยกว่ า  “Smart 
Nation” ซึ่งมีเป้าหมายภายในปี 2573 โดย
การที่จะเป็น Smart Nation จะต้องมีการ
พัฒนาด้านรัฐบาล (Smart Government) 
ด้านเมือง (Smart City) และด้านประชาชน 
(Smart Citizen) เป้าหมายคือการท าให้ผู้คน
ที่ อ ยู่ ใ นสิ ง ค โ ปร์ มี คุ ณภ าพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  
การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังจะ
เห็นได้จากสุนทรพจน์ของ Mr. Lee Hsien 
Loong นายกรั ฐมนตรี แห่ ง สาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ที่ได้กล่าวให้ความส าคัญถึงการเป็น 
Smart Nation ว่ า “ Why Smart Nation 
Smart Nation is Singapore’s vision to be an 
economically competitive global city and 
a liveable home.  It is a whole-of - nation 
movement to harness digital technologies to 
build a future Singapore, to improve 
living and build a closer community, 
empower citizens to achieve their 
aspirations through good jobs and 
opportunities, and encourage businesses to 
innovate and grow.” 

จ า ก ก า ร อบ ร ม ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึง
การพัฒนาของรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยได้เรียนรู้ถึงแนวพัฒนาประเทศภายใต้
แนวคิด Smart Nation ที่มุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการ (Competent Government) 
และความโปร่งใส (Governance) โดยผ่าน
การร่วมมือและประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ผ่านการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่มีคุณภาพ
จากระบบฐานข้อมูลกลางทางการเงินของ
ภาครัฐ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่ า ง ช าญ ฉล า ด  Data Analytics ซ่ึ ง มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  
 ประเด็นที่หนึ่ง วิสัยทัศน์ของประเทศ
ที่เคยเป็น Small Nation สู่ Smart Nation 
คือ การก้าวไปเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าส าคัญ
ของโลก สิงคโปร์ก าลังวางยุทธศาสตร์เพ่ือน า
ประเทศและประชาชนของตนไปสู่การเป็น
ประเทศแรกของโลกที่สามารถน าเอาความ
ได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
(Information Technology : IT) มาใช้ใน
การแก้ ไ ขปัญหาส า คัญของชาติ  อ าทิ  
ความแออัดของประชากร สังคมสูงอายุ 
การสาธารณสุข การศึกษาการคมนาคม  
เพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "E3A" คือ 
" Everyone, Everything, Everywhere, 



and All the time" หรือ “เชื่อมต่อทุกคน 
ทุกสิ่ง ทุกที่และทุกเวลา” หมายถึงมี Digital 
Platform ในด้านฐานข้อมลูและมีการเปิดเผยข้อมูล
ในลักษณะ Open Data เพ่ือให้ประชาชน
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้
ทุ ก ที่ แ ล ะ ทุ ก เ ว ล า ผ่ า น ก า ร น า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่
ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงด้านข้อมูล เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างสังคมให้
น่าอยู่และปลอดภัยและที่ส าคัญคือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศสร้างความคิ ด  
สู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่  ซึ่งจะท าให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น Smart Nation และ
มีข้อมูลมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก โดยใช้
ศักยภาพของ IT และข้อมูลในการลงทุน
มหาศาลเพ่ือสร้าง Platform ให้ประชาชน
ชาวสิงคโปร์เชื่อมโยงถึงกันได้ไม่ว่าจะบุคคล 
สังคม หรือรัฐบาล ซึ่งมี เป้าหมายหลักที่
ส าคัญ (Key Milestones) ได้แก่  
 (1)  National Digital Identity : 
NDI (การพัฒนาระบบข้อมูลประจ าตั ว
ประชาชนแห่งชาติแบบดิจิทัล) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชน/ภาคเอกชน 
สามารถเข้าถึงบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล (E-government) ได้  The Government 
Technology Agency :  GovTech (ส านั กงาน 
เทคโนโลยีภาครัฐ) ได้พัฒนาต่อยอดจาก

ระบบ SingPass ที่ มี อยู่ เ ดิ ม  ซึ่ ง  IDA ได้
พัฒนาระบบดังกล่าว โดยหากประชาชน/
ภาคเอกชนต้องการที่จะใช้บริการ E-service 
ของรัฐบาลนั้น จะต้องลงทะเบียนเข้าระบบ 
SingPass และตั้งค่าการใช้รหัสผ่านพร้อมกับ
การยืนยันหมายเลขเพ่ือเข้าสู่ระบบ เพ่ือรับ
บริการบริการ E-service ของรัฐบาล เช่น 
การยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคล การยื่นภาษีนิติ
บุคคล การจดทะเบียนบริษัท การจ่ายค่าปรับ
ต่าง ๆ การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว
การน าเข้า/ส่ งออกสินค้ า การขอรับเงิน
สนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล  
เป็นต้น ระบบนี้จึงเป็นเสมือน เครื่องแสดง 
(Token) ข้ อมู ลขา เข้ า  ( Input Data)  ให้
ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางทางการเงินของ
ภาครัฐ (Big data) การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ชาญฉลาด (Data Analytics) ถึงธุรกรรม
ท า ง ก า ร เ งิ น ผิ ด ป ร ก ติ  ( Fraud 
Transactions) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (Economic crime) เช่น การฟอกเงิน 
(Money laundering) เป็นต้น ซ่ึงท าให้เกิด
ความมั่ นคงทางการเงิ น (Financial Security) 
ส าหรับรั ฐบาล รวมถึ งภาคเอกชนและ
ประชาชนที่ ใช้ ข้ อมูล  ซึ่ ง  GovTech จะ
ยกระดับความสามารถในการใช้งานและให้มี
ความปลอดภัยเพ่ิมขึ้นจากระบบ SingPass 
เพ่ือเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล



ผ่านทางมือถือของผู้ใช้ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูล
ไดเ้พ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ระบบ 
 (2)  การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
( Electronic Payments : E-payment) 
GovTech ได้ร่วมกับ Monetary Authority 
of Singapore :  MAS (ธนาคารแห่ งชาติ
สิงคโปร์) ได้ด าเนินการในการรวมระบบ Point 
of Sale (POS) ชองบัตรแทนเงินสด (E-money) ที่
หลากหลายเข้าด้วยกันและจัดให้มีเครื่องอ่าน
บัตรแทนเงินสด (E-money Reader) เพียง
เครื่องเดียว ณ จุดช าระเงินที่รองรับทุกบัตร
แ ท น เ งิ น ส ด  ( Single unified point of 
sales terminal) ได้ นอกจากนี้  รัฐบาลได้
สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์มีบริการที่
เรียกว่า “PayNow” ให้ประชาชนสามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินหรือ
ช าระเงิน เป็นต้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
ในการให้บริการและกรณีการท าธุรกรรม 
ต่างธนาคารผ่าน Application บน Smart 
phone โดยระบบ PayNow จะเชื่อมเลข
บัญชีของผู้ใช้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หรือหมายเลขบัตรประชาชน อีกหนึ่ง Key 
Milestones ของ E-payment คื อ มี  Platform 
กลางส าหรับการช าระเงินผ่าน QR code 
ระหว่างต่างธนาคารได้ ซึ่งการใช้งานของ QR 
code สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากร้านสะดวกซื้อและ

ร้านค้าทั่วไปในการใช้ QR code โดยผู้ซื้อ
สามารถสแกน QR code ของผู้ขายผ่าน 
Smart Phone จากนั้นชื่อของผู้ขายจะแสดง
บนโทรศัพท์โดยทันที เมื่อชื่อของผู้ขายแสดง
ขึ้นมาและถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ผู้ซื้อ
สามารถเลือกช าระผ่าน Application ของ
ธนาคารที่ผู้ซื้อต้องการ เช่น DBS PayLah! 
UOB Mighty แ ล ะ  OCBC Pay Anyone 
เป็นต้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
และกรณีการท าธุรกรรมต่างธนาคารผ่าน 
เพ่ือท าการช าระค่าบริการหรือสินค้าและใส่
จ านวนเงินเพ่ือช าระเงินจากนั้นระบบจะท า
กา รหั กค่ าบริ ก า รหรื อสิ น ค้ า ของผู้ ซื้ อ 
และโอนไปยัง E – wallets ผู้ขายโดยตรง 
ซึ่งผูกกับเลขท่ีบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 (3)  Smart Nation Sensor Platform 
(SNSP) GovTech ได้พัฒนาระบบ SNSP เพ่ือ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่จัดเก็บจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะ (ใน
ฐานะผู้ให้บริการ) ภาคเอกชนและประชาชน 
(ในฐานะผู้รับบริการ) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของบริการสาธารณะและความ
ปลอดภัยของประชาชน เช่น การให้บริการ
และคุณภาพของน้ าประปาและไฟฟ้า การ
ดูแลรักษา พ้ืนที่ ส าธารณะ การบริหาร
การจราจร รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การวางผังเมืองในระยะยาว 



 (4)  Smart Urban Mobility GovTech  
ได้รวบรวมข้อมูลขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต
เมือง เช่นการให้บริการรถไฟฟ้า รถประจ า
ทางสาธารณะ และรถแท็กซี่ รวมถึงสภาพ
การจราจรในเวลาขณะนั้นและแสดงผลการ
วิ เคราะห์ข้ อมูลทันที เ พ่ือให้ประชาชน
สามารถวางแผนและสามารถเลือกใช้รูแบบ
กา ร เ ดิ นทา งขนส่ งม ว ลชนสา ธ า รณะ 
ที่เหมาะสม ณ ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง
อย่างปลอดภัย ซึ่ง Key Milestones ที่เป็น
เป้าหมายที่ส าคัญรัฐบาลแห่งสาธารณะรัฐ
สิงคโปร์คือส่งเสริมและพัฒนาสาธารณะรัฐ
สิงคโปร์ให้เป็นสังคมปลอดเงินสด (Cashless 
Society) โดยผ่านกลไก E-payment ของ
หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน รวมถึง 
การใช้ระบบ Sensor รักษาความปลอดภัย
ในที่สาธารณะอย่างสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง Eco-
system ให้ผู้ ประกอบการภาคเอกชนมี
ความคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหม ่(Startup) ที่มีมูลค่าสูง 
(High value) จากการมีความคิดที่สร้างสรรค์  
มีนวัตกรรม มีมูลค่าเพ่ิม และสามารถสร้าง
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  ประกอบกับ
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยโดยเริ่มต้น
จากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้มี
ความรู้ความช านาญเพ่ือให้สาธารณะรัฐ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าท างานและ
น่าลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ประเด็นที่สอง รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ได้มีการจัดตั้ งส านักงาน Smart 
Nation and Digital Government Group 
: SNDGG ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
นายกรัฐมนตรี รวมถึงปรับโครงสร้างและถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยราชการใหม่ให้มีอ านาจ
และหน้าที่ก ากับและบรูณาการในการท างาน
ให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) และเกิด
การบูรณาการด้านข้อมูลเพ่ือเข้าสู่การใช้
ระบบ Internet of Things (IoT) ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ บน Digital Platform อีกทั้งได้มี
การทดลองติดตั้ง Sensor ของระบบต่าง ๆ 
ในประเทศเพ่ือเก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ  Online ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่ง ดังนี้
(1) The Smart Nation and Digital Government 
Office : SNDGO จัดตั้ งขึ้นในฐานะหน่วยงาน  
ด้านนโยบายและแผนภายใต้ก ากับดูแลของ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
หน่ วยงานต่ า ง  ๆ  ประกอบด้ วยDigital 
Government Directorate ( เ ดิ ม สั ง กั ด
กระทรวงการคลั ง) Government Technology 
Policy Department (เดิมสังกัดกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ) และ Smart 



Nation Programme Office : SNPO (เดิม
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) 
 (2)  The Government Technology 
Agency : GovTech (เดิมสังกัดกระทรวง
การสื่อสารและสารสนเทศ) จัดตั้งขึ้นใน
ฐานะหน่วยงานภาคปฏิบัติภายใต้การก ากับ
ของส านักนายกรัฐมนตรี  โดย GovTech 
จะด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 
SNDGO ได้วางไว้ 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา The Government Technology  
Agency : GovTech 

 
  ประเด็นที่สาม การพัฒนาเขต Jurong 
Lake เป็นเขตน าร่อง Smart City และพ้ืนที่
ธุรกิจแห่งที่สองของสิงคโปร์ รัฐบาลแห่ง
สาธารณะรัฐสิงคโปร์  โดยหน่วยงานการ
พัฒนา เมื อ ง ใหม่ ของสิ ง ค โปร์  (Urban 
Redevelopment Authority :  URA)  ไ ด้ มี
แผนในการพัฒนาพ้ืนที่ เขต Jurong Lake 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่ธุรกิจแห่งที่ 2 ของสาธารณะ
สิงคโปร์ ภายใต้แนวความคิดการขยายพ้ืนที่
ธุรกิจและลดปัญหาความแออัดในพ้ืนที่ธุรกิจ

แห่งแรก รวมถึงเพ่ือเป็นพ้ืนที่ธุรกิจน าร่องใน
การก้าวเข้าสู่ Smart City ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
URA ได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่
เขต Jurong Lake และได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวและภาคเอกชนเพ่ือร่วมรับฟังแผน 
การพัฒนาพื้นที่ Jurong Lake และให้บริษัท
ภาคเอกชนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการในเขต
เศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีแนวทางที่ส าคัญใน
การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจเขต Jurong Lake โดย
สรุป ดังนี้ (1) กลยุทธ์ในการสร้างสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นส าหรับเขตธุรกิจ Jurong Lake (2) 
การวางแผนพ้ืนที่ ใช้สอยอย่างมีประโยชน์
สูงสุด (3) การคมนาคม/ขนส่งแบบ Car-Lite 
(การลดจ านวนยานพาหนะ) ในเขต Jurong 
Lake (4) แนวความคิดการออกแบบชุมชน 
โดยกลยุทธ์การจัดสวนและพ้ืนที่สาธารณะให้
มีพ้ืนที่สีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (5) 
การปรับปรุงศาลาว่าการเก่า (Jurong Town 
Hall)  และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  (6)  
การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค  
และระบบเมือง (7) การใช้พ้ืนที่ใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ และ (8) กลยุทธ์ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  เขต Jurong Lake 
ตั้งอยู่ห่างจากย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central 
Business District : CBD) ด้านตะวันออก
ของสาธารณะรัฐสิงคโปร์ ซึ่งใช้ระยะเวลา



เดินทางราว 40 นาทีหากเดินทางถนนด้วย
เหตุนี้ เขต Jurong Lake จึงถูกเลือกให้เป็น
พ้ืนที่น าร่องในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ธุรกิจ
แห่งที่สองของสาธารณะรัฐสิงคโปร์ เพ่ือก้าว
เข้าสู่ความเป็นชาติอัจฉริยะ (Smart Nation) หรือ
เมืองแห่งเทคโนโลยีของสิงคโปร์ (Smart 
City) ที่จะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยพ้ืนที่ธุรกิจ 
Jurong Lake ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า 
Jurong Gateway สถานที่ พั กผ่ อน Lakeside 
รวมถึงมีจุดส าคัญที่จะท าการพัฒนาต่อไป 
คือ การวางแผนพัฒนาบริเวณ Lakeside 
Gateway ให้ เป็นพ้ืนที่ธุรกิจรวมกับที่ พัก
อาศัย  และเป็นจุด เชื่ อมต่อไปยั งรถไฟ
ความเร็วสูงที่วิ่งระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับ
สิ ง ค โ ป ร์  ( Kuala Lumpur-Singapore 
High-Speed Rail : HSR) นอกจากนี้ ในเขต 
Jurong Lake ยั งมี พ้ื นที่ อี ก  112 ตารา ง
กิ โ ล เ ม ต ร  ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  Jurong 
Gateway และ  Lakeside ที่ ยั ง ส ามาร ถ
น าไปพัฒนาเปน็ส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับธุรกิจ 
ร้านค้าปลีก สถานบันเทิง ร้านอาหาร /
เครื่องดื่ม ที่พักอาศัยริมน้ า โรงแรม สถานที่
ส า ห รั บสั นทนาการ  ร วมถึ ง พ้ื นที่ เ พ่ื อ
สาธา รณชนด้ ว ย เ ขต  Jurong Lake จ ะ
ด าเนินการตามนโยบาย Smart Nation ที่
จะติดตั้งกล่องเซ็นเซอร์ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น 
เสาไฟบนถนน หรือป้ายรอรถประจ าทาง  

ซึ่งระบบเซ็นเซอร์เหล่านี้ สามารถตรวจวัด
มลพิษในอากาศ ปริมาณน้ าฝน และระบุ
พ้ืนที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ นอกจากนั้น  
ยังมีระบบตรวจสอบว่าถังขยะที่ใดเต็มและ
ระบบเตือนให้ผู้คนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดน าขยะไป
ทิ้ งลงถั ง  ทั้ งนี้  สิ งคโปร์ ได้ วางโครงข่าย
พ้ืนฐานของชาติ อัจฉริยะ ด้วยการติดตั้ ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 1 GB ไว้ทั่ว
ประเทศ ในราคา 50 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 
1,200 บาท) ต่อเดือน รวมทั้งวางแผนติดตั้ง
จุ ดปล่อยอินเทอร์ เน็ ตไร้ สาย (Wireless 
hotspot)  ไ ว้ ใ น กล่ อ ง เ ซ็ น เ ซอ ร์ ต่ า ง  ๆ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน
และแเท็บเล็ต สามารถสลับการใช้งานระหว่าง
อินเทอร์เน็ตไร้สายและบริการอินเทอร์เน็ต 
บนเครือข่ายมือถือ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา Urban Redevelopment Authority : URA 

 



 กำรประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนรำชกำร
ของรำชอำณำจักรไทย 
 จากบทเรียนความส าเร็จของนโยบาย 
Smart Nation แห่ งสาธารณรั ฐสิ งคโปร์
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) สามารถน าบทเรียนดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย
ดังนี้ 
 1.  สคร .  ใ นฐ านะ  Smart Office  
เพ่ือน ารัฐบาลไทยสู่ Smart Government 
 สคร . มีภารกิจหลักในบริหารและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดย
การเสนอแนะนโยบายและมาตรการก ากับดูแล 
การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐซึ่งจะพบว่า สคร. เป็น
องค์กรที่มีภารกิจที่ส าคัญหลายด้านประกอบ
กับลักษณะงานโดยส่วนใหญ่เป็นเนื้องานเชิง
นโยบายเช่นการเสนอประกอบความคิดเห็น
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
ไทยและการน าเสนอนโยบายการพัฒนาและ
ยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
ในระดับสากล บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือ
ได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนออกประกาศหรือหลักเกณฑ์ 
เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งใน
การปฏิบัติติงานของบุคลากร สคร. จึงจ าเป็น 
ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น ด้านการเงินกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยและแนว
ทางการฟื้นฟูการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยได้อย่ า งทันท่ ว งที 
ประกอบกับ สคร.ยังต้องติดต่อกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่หลากหลาย 
เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานด้านนโยบาย  
ที่เก่ียวข้อง และรัฐวิสาหกิจไทย เป็นต้น 
 นักวิเคราะห์ของ สคร. ถือเป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย นักวิเคราะห์คือทรัพย์สินที่มี
ค่าที่สุดของ สคร. ทุกส านัก กอง กลุ่มงาน
ภายใน สคร .  จะต้องทราบถึงบทบาท 
และความส าคัญต่องานของ สคร. โดยไม่มี
ส่วนงานไหนที่ส าคัญกว่าเพราะทุกคนต้อง
พ่ึงพาและท างานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน สคร. 
โดยการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ของ 
สคร. อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ 
และพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการ



ภายในให้สามารถพ่ึงพาและท างานร่วมกัน
ร ะหว่ า งห น่ ว ย ง า นภ า ย ใ น  ( Synergy)  
จากฝ่ายนโยบายและแผนและฝ่ายปฏิบัติ 
และสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเหล่านั้นคือ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของ สคร. (Key Success 
Factors) เนื่องจากภาระกิจของ สคร. ในแต่
ละด้านล้วนมีความซับซ้อนและหลากหลาย 
ทั้งนี ้จากบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นักวิเคราะห์ของ สคร. จึงต้องเตรียม
ความพร้อมที่จะเสนอปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจไทย  
การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ และ
สนับสนุนการลงทุนของประเทศ โดยการให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักวิเคราะห์ของ สคร. 
จึงควรท างานในลักษณะ Account Officer 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (Specialist) และ
มีบทบาทที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกของรัฐวิสาหกิจไทยทั้งในภาพรวมและราย
แห่งเพ่ือท าหน้าที่เป็น “ผู้ถือหุ้น” ที่ดีแทน
ประชาชน รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือ
ประกอบการจัดท านโยบายและทิศทางการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจไทยได้อย่างเหมาะสม  
โดยควรพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ตามด้วยการ
วิเคราะห์การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจไทยใน
ภาพรวมการวิ เคราะห์และประเมินผล

รัฐวิ สาหกิจ ไทย การสรุปบทวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ของรัฐ และการสรุปกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
ทิศทางของประเทศให้เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 รวมถึงเพ่ือให้  สคร.เป็นเสาหลัก  
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย การบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ และเป็นศูนย์กลางการ
ร่ วมลงทุนระหว่ า งภาครั ฐและเอกชน  
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 
 การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจไทยในฐานะ
ผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Shareholder) และ
การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก 
 สคร. มีส่วนร่วมในการยกระดับการ
ก ากั บดู แลและบริ หารรั ฐวิ สาหกิ จ ไทย 
(Institution Reform) โดยการตรากฎหมาย
ใหม่ที่ เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ... 
ซึ่งจะมีการจัดโครงสร้างการก ากับดูแลและ
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน
ระหว่ างผู้ ก ากับ  (Regulator)  ผู้ ก าหนด
นโยบาย (Policy Maker) และผู้ ประกอบการ 
(Operator) และจัดให้มีการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ  เ พ่ือท าหน้าที่ผู้ถือหุ้น 
เชิงรุกในรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท เพ่ือเพ่ิม



ศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตในเชิง
พาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพที่จ าเป็นต้องมี 
การบริหารจัดการโดยบุคคลากรที่มีความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะ ซึ่ งจะเป็นส่ วนส าคัญ 
ในการเพ่ิมกลไกการติดตามการด าเนินงาน 
(Monitor) ความโปร่ งใสและความรับผิดชอบ 
( Transparency and Accountability) 
และการตรวจสอบถ่วงดุล  (Check and 
Balance) ประกอบกับที่ผ่านมาหลักทรัพย์
ของรัฐถูกบริหารจัดการผ่านการใช้สิทธิ 
ในฐานะผู้ถือหน่วยภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า 
ผู้ ถื อหุ้ น เชิ ง รั บ  (Passive Shareholder)
เนื่องจากภาครัฐมีข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบ และ
บุคลากร รวมถึงงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีแนวคิดการบริหารในลักษณะเชิงรุก
และคล่องตัวมากกว่าเดิม (Active Portfolio 
Management) จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม
วายุภักษ์ 1 เพ่ือแหล่งระดุมทุนทางเลือกของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือช่วยในการสนับสนุน
การพัฒนาตลาดทุนของประเทศบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวและมั่นคง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศลงทุนใน
กิจการที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเชิงเศรษฐกิจ และจ าเป็นต้องการ
ส่ งเสริมจากภาครัฐเ พ่ือลดภาระของรั ฐ 

ในการจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งมีเป้าหมาย 
ที่ส าคัญคือ การสร้างความมั่นคงส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 
สนับสนุนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมต่อไป  
 การให้บริการประชาชนด้วย Big Data 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ 
Digital Economy 
 รัฐบาลไทยปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญ
กับตลาดนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก 
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบาย "ประเทศไทย 
4.0" ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) 
ซึ่ง สคร. ได้ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวง 
และการประปาส่วนภูมิภาค ยกระดับการ
ให้บริการประชาชนด้วย BigData และเพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ธนาคารน าไปวิเคราะห์การขอ
สินเชื่อในกลุ่ม SMEs ถือเป็นก้าวแรกของ
การบูรณาการด้านฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ
ผ่าน BigData เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การจัดการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยรัฐวิสาหกิจ
จะมีฐานข้อมูลกลางและสามารถแลกเปลี่ยน
และเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญกับรัฐวิสาหกิจอื่นได้ 



อีกท้ัง รัฐวิสาหกิจยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ซึ่ งประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของภาครัฐเพ่ือสร้างโอกาสในการท าธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ระบบ 
Big Data รัฐวิสาหกิจไทยจะมีส่วนส าคัญใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
และขับเคลื่อนให้เป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 ต่อไป 
 2.  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Coridor : ECC) สู่การเป็น Smart City 
ประเทศไทย  
 การลงทุนในภาคเอกชนและรัฐใน EEC 
จะมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ก้าวพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง และกระจายความ
แออัดจากพ้ืนที่ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครสู่
พ้ืนที่น าร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา สคร. ได้มีส่วนร่วมกันในการ
จัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ 
ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน 
เป็นผู้ลงทุน เพ่ือให้การลงทุนส าคัญ ๆ ใน 
EEC (EEC Track) ให้สามารถท างานได้อย่าง
คล่ องตั วรั กษากระบวนการและมาตรฐาน  
ความโปร่ งใส เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ  

ตามการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทั่วไปตาม 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาการอนุมั ติ โครงการโดยการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน และ
คู่ ขนานกันท าให้ สามารถลดระยะเวลา 
ในการด าเนินการเหลือ 8 ถึง 10 เดือน (กรณี
ปรกติ 40 เดือน กรณี Fast Track 20 เดือน) 
ซึ่งอนุมัติโครงการไปแล้วจ านวน 6 โครงการ 
ได้แก่ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล  ซึ่ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมดิจิทัลจะก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนา 
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร  Software แ ล ะ  Digital 
Content ให้สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคม 
Software Park เ พ่ือรองรับธุ รกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) และดึงดูด
ผู้ประกอบการ E-commerce ต่างชาติให้เข้า
มาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการยกระดับ
ภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้  อีกทั้ งยั งเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Start Up) ส าหรับผู้บริโภคในประเทศ 
ขณะเดียวกัน ยังมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and 
Data Center) เพ่ือให้บริการการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เ จ า ะ ลึ ก ขอ งตล าด  ( Consumer 
Insights) โดยสามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคม 
Data Center ที่ ให้บริการเกี่ ยวกับหน่ วย



จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ 
( Cloud Computing)  แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น
อันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) 
เพ่ือให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโต
ได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมี
แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Internet of 
Things) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม 
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีแผนตั้งศูนย์
นวั ตกรรม วิ จั ยและออกแบบ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต โดยพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือโอกาสในการจ าหน่ายนวัตกรรม
สู่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน  ๆในภูมิภาคใกล้เคียง 
เช่ น เดี ยวกับการส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรม 
สื่ อสร้ างสรรค์และแอนิ เมชั่ น  (Creative 
Media and Animation)  โดยต่อยอดจาก
ศักยภาพด้านการออกแบบ เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นเจ้าของเนื้อหาและร่วมลงทุนกับบริษัท
สตูดิโอแอนิเมชั่นระดับโลก 
 บทสรุป 
 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์พัฒนา
ประเทศเพ่ือให้ก าลังก้าวสู่ Smart Nation 
ภายในปี 2573 โดยมี 3 ด้านที่ส าคัญได้แก่ 
การพัฒนาด้านรัฐบาล (Smart Government) และ
ด้านเมือง (Smart City) ด้านประชาชน
(Smart Citizen) เป้าหมายคือการท าให้ผู้คน

ที่ อ ยู่ ใ นสิ ง ค โ ปร์ มี คุ ณภ าพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  
การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ซึ่ งหนึ่ ง ใน  Key  Succes  Facto r  คื อ  
การพัฒนาทุนมนุษย์  (Human Capital) 
การมีระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่มี
คุณภาพจากระบบฐานข้อมูลกลางทาง 
การเงินของภาครัฐ (Big data) และการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Analytics)  
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานราชการ
ไทยควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิด Thailand 
4.0 เนื่องจากการขาดการบูรณาการด้าน
ข้อมูลและการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลภาครัฐ
ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี (Technology Disrubtion) เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วในสังคมไทย ทั้งนี้หากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่มีอยู่ เดิมไม่ได้รับการพัฒนาให้
ทันท่วงทีอาจจะท าให้ประเทศไทยเป็นเพียง 
Small Data ส่งผลให้รัฐบาลไทยเกิดค่าเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดความ
ห ล า ก ห ล า ย เ ชิ ง ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ 
การตัดสินใจในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 
ทั้งนี้ ระบบ Big Data ของรัฐบาลไทยควรมี
ลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ ข้อมูลมีปริมาณ
มหาศาล (Volume) ข้อมูลเก็บได้ถี่ (Velocity) และ 
ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) บน 
Digital Platform ในด้านฐานข้อมูลและมี



การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ Open Data 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่สนใจได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมีความ
ความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security) 
ส าหรับการน าไปใช้ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีแก่ประชาชน สร้างสั งคมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยและที่ส าคัญคือสร้างโอกาสทาง
ธุ รกิ จและส่ ง เสริมความแข็ งแกร่ งทาง
เศรษฐกิจ ให้ประเทศ  โดยจากภารกิ จ 
ที่หลากหลายของ สคร. สคร. สามารถเป็น
หน่วยงานน าร่องในฐานะ Smart Office 
เ พ่ื อน า รั ฐ บ าล ไท ยสู่ ค ว าม เป็ น Smart 
Government แ ล ะ  Smart Nation แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
 


