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 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะกำรท ำงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ในระหว่ำง
วันที่ 11 – 17 มีนำคม 2561 ภำยใต้หัวข้อย่อย 
“ควำมยั่งยืน (Sustainability)” ในบทควำมนี้จะ
กล่ำวถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรเข้ ำร่ วมฝึกอบรมหลักสู ตรดั งกล่ ำว 
ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำระบบ
กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 
กระทรวงกำรคลัง ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีควำมทันสมัย เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
มำกยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ให้ ค ว ำมส ำ คั ญ กั บก ำ ร พัฒนำที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้ งกำรขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมี

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนของรัฐ 
เอกชน และประชำชน ประกอบกับ สคร. 
เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจในกำร
บริหำรและพัฒนำรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ดังนั้น  
กำรให้บริกำรของ สคร. มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน รวมถึง
ประชำชน จ ำนวนมำก จึงขอน ำเสนอแนวคิด
ในกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์ ใช้ ในกำร
ให้บริกำรของ สคร. ดังนี้ 
 ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรฝึกอบรม 
 แนวทำงกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์พัฒนำประเทศภำยใต้
แนวคิด “Smart Nation” ด้วยกลยุทธ์ “Think 
Big, Start Small, and Act fast”เพ่ือให้เกิด
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ จ ริ ง ใ น ท ำ ง ป ฏิ บั ติ  
ซึ่งประเทศสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงผัง
เมืองเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรวำงทิศทำง 
กำรพัฒนำเมืองในระยะยำวเพ่ือให้เมืองเกิด



 
 

ควำมยั่งยืน โดย Smart Nation เริ่มต้นจำกกำร
พัฒนำชุมชนให้เป็น Smart Community และ
พัฒนำขนำดของชุมชนให้ ใหญ่ขึ้ น เป็น 
Smart Nation ตำมล ำดับ ซึ่ งกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 3 
ส่วนได้แก่ 1) Smart Government 2) Smart 
Business และ 3) Smart Citizen ซ่ึงภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน มีส่วนร่วมส ำคัญใน
กำรด ำเนินกำรและผลักดันให้ประเทศเกิด
กำรพัฒนำและให้เป็นไปตำมแผนด ำเนินกำร
ที่ได้วำงไว้  

 

 

 

  

 องค์ประกอบของกำรเป็น Smart Nation 
 ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐ 
 รัฐบำลสิงคโปร์สร้ำงแนวคิดให้กับเจ้ำหนำ้ที่
ของหน่วยงำนรัฐว่ำ แม้ว่ำจะมีกำรแบ่งอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบออกเป็นหลำยฝ่ำย  
แต่ยั งถือ เป็นรั ฐบำลแห่ ง เดี ยวกัน (One 
government) มีหน้ำที่รับใช้ประชำชนเช่นเดียวกัน 

และมีเป้ำหมำยว่ำ ประชำชนจะได้รับบริกำร 
และควำมช่วยเหลือ จำกภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว 
ดั งนั้ น กำรท ำงำน ร่ วมกั นของภำครั ฐ 
ถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรให้บริกำรประชำชน  
ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประเทศในทิศทำง
เดียวกัน และสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงคล่องตัว 
 เครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐ 
 ปัจจุบันรัฐบำลสิงคโปร์มีแนวคิดใน
กำรน ำ  Mobile Application มำ ใช้ เป็ น
เครื่องมือสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เนื่องจำก
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ประชำชนพกพำ
โทรศัพท์มือถือในรูปแบบ Smartphone  
เป็นส่วนใหญ่และมีกำรใช้งำนมำกกว่ำ 8 
ชั่ ว โมงต่ อวั น โดยรั ฐบำลสิ งคโปร์ เชื่ อว่ ำ 
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) 
ของผู้สูงอำยุไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีเวลำว่ำงเพียงพอต่อ
กำรศึกษำกำรใช้งำนต่ำง ๆ ดังนั้น รัฐบำล
สิ งค โปร์ เ ห็ นว่ ำ  ก ำร เข้ ำถึ ง ข้ อมู ลกำ ร
ให้บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำน Mobile Application  
จะสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยได้
โดยตรง และด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว จึง
สำมำรถท ำให้เกิดกำรรับ – ส่งข้อมูลเพ่ือน ำไปสู่
กำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ



 
 

ประชำชนไดอ้ย่ำงแท้จริง เนื่องจำก Application 
ดังกล่ำวมีกำรเก็บข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรม
ต่ำง ๆ ของผู้ใช้งำน ท ำให้เกิดเป็นฐำนข้อมูล
ที่ส ำคัญ (Big Data) โดยสำมำรถน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปวิเครำะห์เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
เมืองด้ำนอ่ืน ๆ  ได้ นอกจำกนี้ ฐำนข้อมูลดังกล่ำว
สำมำรถช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรประชำชน 
ที่อำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมได้อีกด้วย  
 กำรประยุกต์ควำมรู้และประสบกำรณ์
ในงำนของ สคร. 
 หลักกำรและเหตุผล 
 สคร. หรือ SEPO (State Enterprise 
Policy Office) ภำยใต้สังกัดกระทรวงกำรคลัง 
มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นเสำหลักด้ำนรัฐวิสำหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และกำรร่วมลงทุนระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  
โดยปัจจุบันกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรมอบหมำยให้เอกชนเข้ำมำร่วม
ลงทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
บริกำรสำธำรณะของประเทศ โดยมุ่งหวังให้
เกิดกำรให้บริกำรที่ เป็นประโยชน์และมี

ประสิทธิภำพกับประชำชน นอกจำกนี้  
กำรลงทุนในรูปแบบ PPP ช่วยลดงบประมำณ 
ของภำครัฐที่สำมำรถน ำไปลงทุนในโครงกำร
อ่ืน ๆ แทนได้ และท ำให้ทรัพยำกรของรัฐ 
ทั้ งบุคลำกร ทรัพย์ สิ น และงบประมำณ  
เกิดกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย และ สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ
และด ำเนินกำรในส่วนต่ำง ๆ  
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
บริกำรสำธำรณะในรูปแบบ PPP มีควำม
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน รวมถึง
ประชำชน โดยที่ผ่ำนมำมีข้อซักถำมหำรือทั้ง
ทำงหนังสือรำชกำร โทรศัพท์ และขอเข้ำพบ
หำรือ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี 2556 จ ำนวนมำก ประกอบกับทรัพยำกร
บุคลำกร เวลำ และอุปกรณ์ส ำนักงำนมีอยู่
อย่ำงจ ำกัด ท ำให้กำรให้บริกำรของ สคร.  
ท ำได้อย่ำงไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบ 
ของ สคร. มีประสิทธิภำพสูงสุด และสำมำรถ
ขับเคลื่อนโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้น
อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงมีแนวคิดในกำรจัดท ำ 
“SEPO Beyond Service กำรบริกำรของ 
สคร. ที่มำกกว่ำกำรให้บริกำร” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลและ
ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องและ



 
 

ป ร ะ ช ำ ช น ผ่ ำ น  Mobile Application  
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรคิดกรอบกำรพัฒนำ
อย่ำงกว้ำง (Think Big) ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำของประเทศสิงคโปร์ โดยริเริ่มน ำร่อง
จำกจุดเล็ก ๆ (Start Small) ในด้ำน PPP ก่อน  
และ พัฒนำต่ อย อด ในด้ ำ นก ำ กั บดู แ ล
รัฐวิสำหกิจและด้ำนหลักทรัพย์ของรัฐต่อไป 
อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดดังกล่ำวเป็นกำรน ำ
เครื่องมือต่ำง ๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรนวัตกรรม
ดังกล่ำวให้เกิดขึ้นจริงในทำงปฏิบัติ (Act 
Fast) โดยสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้เกิดกำร
ให้บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรจำก
ผู้รับบริกำรได้มำกข้ึนผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรใช้งำนที่ผ่ำนมำ 
 SEPO Beyond Service คืออะไร 
 SEPO Beyond Service เป็นเครื่องมือ
อ ำ น ว ยคว ำมสะดวก ในกำ ร ให้ ข้ อ มู ล 
และค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ให้กับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรด ำเนินโครงกำร รวมถึงเอกชนและ
ประชำชนที่สนใจสำมำรถติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำรร่วมลงทุนได้อย่ำงใกล้ชิด โดย SEPO 
Beyond Service ประกอบด้วยระบบย่อย  
3 ระบบเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้กับ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 PPP Solution (พร้อมใช้งำน) เป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐำนในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี 2556 ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ทุกควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนกำรให้ควำมรู้ ส่วนกำรทดสอบ
โครงกำร และส่วนกำรสนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐำน
เพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยลดปัญหำและอุปสรรค
พ้ืนฐำนในกำรด ำเนินโครงกำร PPP  
 PPP Advisory (พร้อมใช้งำน) เป็น
เครื่องมือสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เชิงลึก ที่จะช่วยเติมเต็มข้อจ ำกัดพ้ืนฐำน  
โดยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ เชิงลึกและ
บุคลำกรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่
ทุกเวลำ ให้มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
ยิ่งขึ้นผ่ำนกำรน ำเสนอและตอบข้อซักถำม 
ผ่ำน Video Conference ด้วย ระบบปฏิบัติกำร 
ที่ไมเ่สียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ   
 PPP Tracking (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ) 
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมเผยแพร่ควำม
คื บห น้ ำ ใ น ก ำ รด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร  PPP  
โดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะรำยงำน
สถำนะโครงกำรผ่ำนระบบออนไลน์ที่มีควำม
ปลอดภัย  และสำมำรถเผยแพร่ข้ อมูล
ดั งกล่ ำวต่อหน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้อ ง และ
สำธำรณชนได้ถูกต้องและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 



 
 

 ทั้งนี้ SEPO Beyond Service มีกระบวน 
กำรเชื่ อมต่อกำรท ำงำนของระบบย่อย  
3 ส่วนดังนี้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันระบบย่อยทั้ง 3 
ส่วนมีแหล่งกำรเข้ำถึงเฉพำะของแต่ละระบบ 
ดังนั้น เห็นควรพัฒนำต่อยอด SEPO Beyond 
Service ให้มีกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนที่รวมศูนย์
ผ่ำน Mobile Application เพ่ือให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและรับบริกำรได้ในจุดเดียว 
(One Stop Service)  โดยกำรลงทะเบี ยน 
เข้ ำ ใช้ งำน Application ดั งกล่ำว ไม่ เสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร และจำกกำร
ลงทะเบียนใช้งำนดังกล่ำว สคร. ยังสำมำรถ
เก็บข้อมูลผู้ ใช้งำนได้ อีกด้วย นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนิน
ภำรกิจของตนเองบนฐำนข้อมูลเดียวกันได้
อย่ำงคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่ำว

สำมำรถน ำมำใช้วิเครำะห์และพัฒนำ SEPO 
Beyond Service ต่อยอดในด้ำน PPP รวมถึง 
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ Application 

ด้ำนรัฐวิสำหกิจและด้ำนหลักทรัพย์ของรัฐที่
เป็นภำรกิจของ สคร. ได้ เพ่ือให้กำรบริกำร
ของ สคร. สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้งำนให้ได้รับบริกำรที่มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และได้รับค ำปรึกษำที่มีควำมชัดเจน 
สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได้อย่ำงคล่องตัว เพ่ือให้เกิดโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะเพ่ือให้บริกำร
แก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 
 บทสรุป 
 SEPO Beyond Service เป็นเครื่องมือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลและ
ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับ 



 
 

สคร. ได้ แก่  กำรก ำกับดูแลรั ฐวิ สำหกิจ  
กำรพัฒนำหลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP โดย
เบื้องต้น SEPO Beyond Service จะพัฒนำ
จำกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PPP เป็นโครงกำรน ำ
ร่องก่อน ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ 
ได้แก่ 1) PPP Solution 2) PPP Advisory 
แ ล ะ 3 )  PPP Tracking โ ด ย น ำ  Mobile 
Application ที่ รั ฐ บ ำ ล สิ ง ค โ ป ร์ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือสนับสนุนในกำรพัฒนำประเทศ  
มำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในกำรรวมศูนย์
ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง  สค ร .  (One Stop 
Service) เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนในควำม
รับผิดชอบของ สคร. มีประสิทธิภำพสูงสุด 
และสำมำรถขับเคลื่อนให้โครงกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะเกิดขึ้นอย่ำง
เป็นรูปธรรมและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินโครงกำร 

 


