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กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการฝึก
อบรบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้
ว่าประเทศสิงคโปร์ได้มีการประกาศนโยบาย 
Smart Nation ซึ่ งเป็นนโยบายการผสมผสาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเชื่อมโยง
ประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนเข้าด้วยกัน เช่น การสนับสนุนให้
ประชาชนใช้การขนส่งมวลชนโดยการเชื่อม
ระบบข้อมูลระบบขนส่งเข้ากับระบบมือถือ
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีระบบให้
ประชาชนรู้ถึงต าแหน่งและเวลาที่รถโดยสาร
จะเดินทางมาถึง หรือระบบแจ้งจ านวนป้าย 
ระยะทางและเวลาโดยประมาณก่อนถึงที่หมาย  
ซึ่งท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้รถโดยสารได้โดยง่าย เป็นต้น ซึ่งการ
ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าวนั้นสอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทย 
อันเป็นวิสั ยทัศน์ เชิ งนโยบาย ที่ เปลี่ ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือท าให้ประเทศเลื่อนระดับ
จากประเทศซึ่งผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” จึงท าให้ข้าพเจ้าเห็น
ว่าอาจสามารถน าแนวคิดเชิงนโยบายของ
สิงคโปร์มาปรับใช้กับประเทศไทยได้ไม่มาก 
ก็น้อย เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน 
 ส าหรับในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น 
ปัญหาอย่างหนึ่งที่ประชาชนพบเจอคือเรื่อง
ของการเข้ารับการบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การขอรับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่นการท าบัตร
ประชาชน การขอรับเงินช่วยเหลือประกันสังคม 
โดยบริการเหล่านี้ปัจจุบันยังคงมีอุปสรรค
นานัปการ เช่น แม้ว่าจะมีข้อมูลแนวทางการ
ด าเนินงานอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ข้อมูลดังกล่าวก็หาได้ยาก
และกระจัดกระจาย รวมไปถึงอาจไม่ เป็น
ปัจจุบัน รวมไปถึงในบางบริการ ประชาชน
จะต้ องมี ก า รล า ง านหรื อ เ ดิ นท า ง ไกล 
เพ่ือเข้ารับบริการพื้นฐานจากภาครัฐ แม้ว่า 



บางหน่ วยงาน อาจมีการพัฒนาเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ยังมีความกระจัดกระจาย
เช่นกัน ท าให้อาจมีความยากต่อการใช้งาน 
 นอกจากนี้  อี กปัญหาหนึ่ งคื อ ใน
ปัจจุบันนั้น คือเรื่องของความยากล าบาก 
ในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่แม้ประชาชน
จะต้องการแจ้งให้ภาครัฐทราบเพ่ือด าเนินการ 
แก้ไข แต่ประชาชนก็อาจไม่ด าเนินการ
เนื่องจากไม่รู้ช่องทาง หรือหากทราบก็อาจมี
ความยากล าบากในการด าเนินการ เช่น  
หากมี เสาไฟฟ้าล้มหรือท่อประปาแตก 
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานใดรับทราบ หรือหาก
พบสัตว์อันตรายจะต้องด าเนินการอย่างไร  
เป็นต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้ารับการบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ  ข้าพเจ้าขอเสนอ
แนวทางที่ได้รับแบบอย่างมาจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ คือระบบการรวมศูนย์การบริการ
และการแจ้งปัญหาให้แก่ภาครัฐที่มีชื่อว่า 
One Government โดยเป็นการจัดท าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงได้ และมีการบริการต่าง ๆ 
จากภาครัฐไว้ในที่เดียวกัน โดยประชาชนแต่
ละคนจะมีชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่
ระบบดังกล่าว โดยในระบบประชาชนจะ
สามารถด าเนินการขอรับบริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ โดยหากเป็นระบบการบริการที่
สามารถด า เนินการทางอิ เล็กทรอนิกส์

ประชาชนก็จะสามารถด าเนินการได้ผ่านทาง
ระบบในทันที  โดยหากมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมเช่นเอกสารต่าง ๆ  
ก็สามารถส่ง ได้ผ่ านทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
อย่างไรก็ตามหากเป็นการด าเนินการที่ไม่
สามารถท า ๆ ได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
ก็จะแจ้งหน่วยงานและแนวทางการด าเนินการ
ขอรับบริการให้ประชาชนรับทราบ โดยอาจ
อิงข้อมูลได้จากคู่มือประชาชน เป็นต้น 
โดยการจัดท าระบบที่ อยู่ภายใต้ ระบบ
เดียวกันนี้มีประโยชน์หลากหลายประการ 
ได้แก่ 
 1. เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการต่าง  ๆ 
ที่ตนพึงมีสิทธิได้รับ ซึ่งเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม โดยหากมีการประสาน
ระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่หลาย ๆ หน่วยงานมี  
ก็จะช่วยลดการขอข้อมูลซ้ าซ้อน ท าให้
สามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การด าเนินการหลาย ๆ ด้านเป็นเรื่องที่เป็น
ข้อมูลเชิงความลับ ฉะนั้นการจัดท าให้ระบบ
มีความปลอดภัย ยากต่อการถูกจารกรรม
เป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยอาจต้องมีการจัดท า
ระบบความปลอดภั ย  2  ชั้ น  (2-factor 
authentication) ส าหรับการด าเนินการที่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน 



ที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมี
ความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย 
 2. ภาครัฐจะมีข้อมูลที่ เป็นระบบ
ดิจิตอลมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท างานใน
รูปแบบ Big Data ซึ่งสามารถน าไปใช้งานต่อได้ 
หลายรูปแบบโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
จากข้อมูลแบบกระดาษเป็นระบบดิจิทัล  
ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา 
พร้อมทั้งข้อมูลจะมีความถูกต้องมากขึ้น
เนื่องจากเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ (ได้รับจาก
ประชาชนโดยตรง) ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ
ส่วนกลาง เ พ่ือน าข้อมูลไปประมวลผล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานได้ 
 3. ล ด ต้ น ทุ น ด้ า น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
งบประมาณในการจัดท าระบบแยกส าหรับ
แต่ละหน่วยงาน 
 4. ประชาชนสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ด าเนินการโดยภาครัฐได้ ท าให้มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ทั้งนี้  หากระบบมีความเหมาะสม  
ก็อาจมีการประสานงานเข้ากับหน่วยงาน
ภาคประชาชนเพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูล
ในระดับประเทศ เช่นการร่วมกับสถาบัน
การเงินเพ่ือให้รับทราบข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือให้มีการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง การบูรณา
การข้อมูลร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือน าไป

วิเคราะห์การพัฒนาด้านการศึกษา โดยข้อมูล
จ านวนมากเหล่านี้จะน าไปสู่การบูรณาการ
ข้อมูลระดับประเทศแบบ Big Data ที่จริง
โ ดยอาจมี การ เปิ ด เ ผยข้ อมู ลบางส่ วน 
แก่ประชาชนเพ่ือไปพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 
ต่อไป 
 เ พ่ือแก้ไขปัญหาความยากล าบาก 
ในการด าเนินการร้องเรียนปัญหาต่าง  ๆ 
ข้าพเจ้า ขอเสนอระบบที่อยู่ภายใต้หลักการ
ที่คล้ายคลึงกับ OneGovernment เช่นกัน 
โดยเป็นระบบรับเรื่องร้องทุกข์กลาง โดยการ
ยึดถือหลักการว่า มิใช่หน้าที่ของประชาชน 
ที่จะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ประชาชน
จะต้องติดต่อแจ้งปัญหา แต่เป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐที่จะด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับ เมื่ออาศัยหลักการนี้ประชาชน
สามารถร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ผ่านทาง
ระบบกลาง โดยสามารถใช้โทรศัพท์เพ่ือส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ 
รูปถ่าย วิดีโอ หรือคลิปบันทึกเสียงต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการด าเนินงานต่อไป หลังจากที่
หน่วยงานกลางได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงาน
กลางจะท าหน้าที่ประมวลผลและส่งต่อให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป โดยในช่วง
เริ่มต้นอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยในการ
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การตัดสินใจ



เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ระบบ
อาจประยุกต์บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเช่น 
Machine Learning เพ่ือให้ระบบสามารถ
ศึกษาและเรียนรู้แนวทางในการจ าแนก
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ เมื่ อ ได้ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนได้ เมื่อได้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยตัดสินใจ
มอบหมายงานในเบื้องต้น และมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอก็จะสามารถ
ให้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลการส่ง
มอบงานให้แก่หน่วยงานได้ อย่างแม่นย า
ต่อไป 
 เมื่อหน่วยงานได้รับการมอบหมาย
จากหน่วยงานกลางแล้ว ก็มีหน้าที่จะต้อง
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ค า ร้ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ แ ล ะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยจะ
มีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของความก้าวหน้า 
การด าเนินการ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น ทั้งนี้ หากประชาชนมีความสะดวกสบาย 
ในการแจ้งปัญหา ก็จะท าให้สามารถรับทราบ
ถึงปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลด
ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหา  
ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและ
ค่าใช้จ่ายทางสังคมต่อไป รวมไปถึงการ 
ป้องปรามผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างปัญหา 
เนื่ องจากมี ประชาชนที่ มี ความสามารถ  
ในการบันทึกภาพและเสียงอยู่โดยรอบ และ
สามารถแจ้งปัญหาต่อไปได้อย่างทันท่วงที 

 แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวเป็น
เพียงแนวคิดเบื้องต้นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ 
ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต  
โดยส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบ
ของแนวคิดดั งกล่ า วมี ข้ อ ได้ เปรี ยบคื อ 
เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก จึงอาจท าให้ง่าย
ต่อการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง และมีความจ าเป็น แต่อย่างไร 
ก็ตามหากมีการศึกษาและวางแผนที่ ดี 
ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวก็มีความ
เป็นไปได้ในการเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทย
ก้าวสู่  Thailand 4.0 และพัฒนาประเทศไทย 
ได้ต่อไป 


