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สู่การเป็น Smart Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0 

ของส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี ่
 

เอกวิชิต เวชพาณิชย์ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

 บทน า 
 ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการ
น าพาประเทศไทยสู่การหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล  า 
และกับดักความไม่สมดุล พร้อม  ๆ กับ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรมตามแนวทาง THAILAND 4.0 ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาเพ่ือให้ เท่าทันประชาคมโลก  
เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดย
ภาครัฐได้มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ในลักษณะ Smart Government 
เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินการ
และให้บริการประชาชน  
 กระทรวงพลังงาน ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและเป้าหมาย ที่จะเป็นองค์กรภาครัฐ
ร ะดั บ แนว หน้ า สม ร ร ถนะสู ง ที่ ยึ ด มั่ น 

ในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือมุ่ งสู่การเป็น Smart 
Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0  
ของรัฐบาล นอกจากนี  กระทรวงพลังงาน 
ได้มีนโยบาย Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม 
ที่ จะตอบสนองการขั บเคลื่ อนป ร ะ เ ท ศ 
ตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอีกด้วย  
 โดยในบทความนี จะกล่าวถึงแนวคิด
การพัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน ในระดับจังหวัด ที่ได้แนวคิดและ
ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์ โดยน ามา
ปรับใช้กับส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  
ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาค ที่น านโยบาย 
ลงมาสู่การปฏิบัติในพื นที่ จึงมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชนตามแนวทางดังกล่าว เริ่มต้นจาก
บุคลากรในองค์กร ไปสู่ชุมชน และจังหวัด
ต่อไป 
 



 
 

 แนวคิดที่ได้จากประเทศสิงคโปร์ 
 การฝึกอบรมระยะสั นและการศึกษา 
ดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้หลักสูตร  
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของส านักงาน ก.พ. 
ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 
2561 ได้รับความร่วมมือจาก Nanyang 
Technological University ห รื อ NTU  
ในการสัมมนาให้ความรู้และจัดสถานที่ศึกษา
ดูงาน ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
Smart Nation ของประเทศสิงคโปร์ โดย
ได้รับประสบการณ์ และแนวคิดการพัฒนา
ให้เกิด Smart Community จากการร่วมมือ
กันพัฒนา ให้เกิดกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ Smart 
Businesses Smart Citizens และ Smart 
Government ขึ นในทุก ๆ สังคม โดยใน
ส่วนของภาครัฐ จะต้องเป็นสื่อกลางใน
การบูรณาการ ภาคธุรกิจ การศึกษา และ 
ภาคส่วนอ่ืนของสังคมให้อยู่ร่วมกัน ให้ประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง โดยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
 การน ามาประยุกต์ใช้ 
 นโยบายองค์กร 
 กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการพลังงานของประเทศ เพ่ือให้มี
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และความมั่นคงของประเทศ โดยค านึงถึง

การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การก ากับ
กิจการพลังงานให้มีความปลอดภัยและราคา
พลังงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงท าหน้าที่
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งจะพบว่า 
กระทรวงพลังงานมีภารกิจที่ส าคัญหลายด้าน
ที่เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาประเทศไปสู่  THAILAND 4.0 ทั งนี   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กร 
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2561-2565 ได้มุ่งเน้นการพัฒนา 
ใน 3 ด้านหลัก ดังนี  
 1. การเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้า
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  
โดยการยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการเสริมสมรรถนะองค์กร และยกระดับ
สมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 2. การ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
เครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศ  
โดยการพัฒนา ขอบข่ายเนื อหา รูปแบบ  
ช่องทางการน าเสนอ ให้เหมาะสมถูกต้อง 
แ ม่ น ย า  ทั น ส มั ย  มี ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ
ประมวลผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั ง
สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงการประสานงาน



 
 

ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 
 3. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับชุมชน มวลชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
อย่างกว้ างขว้าง การติดตามและแก้ไข 
ข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 ส านักงานพลังงานจังหวัด เป็นองค์กร
ระดับภูมิภาค ในการน านโยบายลงไปสู่ 
การปฏิบัติในพื นที่ มีภารกิจหน้าที่ดังนี  
 1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค 
รวมทั งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงาน 
 2. ก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
กิจการน  ามันเชื อเพลิง 
 3. ก ากับดูแลคุณภาพ การค้า และ
การส ารองน  ามันเชื อเพลิง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน 
 5. ประสานและอ านวยความสะดวก
ในการส ารวจและผลิตเชื อเพลิงธรรมชาติ 
 6. จัดท า เสนอแนะ และประสาน
แผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั ง
ประสานการพัฒนาและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในงานด้านพลังงาน 
 ข้อเสนอหลักการ การพัฒนาระบบ
การท างานและการบริการประชาชน 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของ
กระทรวงพลังงาน นโยบาย THAILAND 4.0 
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ภารกิจหน้าที่ของส านักงาน
พลังงานจังหวัด จึงมีข้อเสนอการน าเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน สู่การเป็น Smart Government 
บนหลักการส าคัญ ดังนี  

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น Smart Office  
   เพ่ือลดระยะเวลาและขั นตอนการ
ท างาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั งในและนอกสถานที่ 
  เพ่ือช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดัน 
ให้เกดิ Smart Businesses และ Smart Citizens 
  เพ่ิมความสะดวกสบายและการ
เข้าถึงการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจ
พลังงานและชุมชน 



 
 

  มีมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและความปลอดภัยในกิจการ
พลังงาน 
  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา  
 ระยะแรก (สามารถด าเนินการได้เลย
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ท่ัวไป) 
 1. การพัฒนาองค์กร Smart Office  
  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
และฐานข้อมูล ด้านพลังงานทั งหมด ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เช่น ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
กิจการควบคุม  วิ สาหกิจชุมชน ข้อมูล 
องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั งข้อมูลเชิงพื นที่
และข้อมูลสถิติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel, QGIS เป็นต้น 
  น าระบบการแชร์ข้อมูลมาใช้ (Cloud 
Storage) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในระยะต้น ลดการส่งต่อ
ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ เช่น Dropbox 
Google Drive เป็นต้น 
 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
  สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ 
และชุมชน ให้มีการท างานร่วมกัน  
  สร้ า ง ให้ ชุ มชนและกลุ่ ม ธุ รกิ จ
พลังงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้
ด้านพลังงานต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เ พ่ือการวางแผนด้านพลังงานในชุมชน 

(พลังงานจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
ในระบบฐานข้อมูล) 
 ระยะที่ 2 (ระยะการสร้างระบบ) 

1. การพัฒนาองค์กร Smart Office  
    พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
องค์กร (Center database platform) จาก
การค่อย ๆ เปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 
ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วในระยะแรก และ 
การเก็บ/แลกเปลี่ยนข้อมูลจากชุมชน การรวบรวม
ข้อมูลปัจจุบัน มารวบรวมเป็นศูนย์ข้อมูล
กลางของส านักงาน ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้ทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การก ากับ
กิจการพลังงาน ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล
สถานการณ์พลังงาน ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ 
เป็นต้น มีการจัดกลุ่มข้อมูล และหมวดหมู่ให้
ชัดเจน ก าหนดชั นข้อมูล ชั นความลับ มีระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล สร้าง Platform 
การบันทึกข้อมูล เข้ าสู่ ระบบฐานข้อมูล 
ที่ใช้งานง่าย มีหน่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และติดตามการบันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและแบ่ งปันข้อมูลได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
  การน าระบบ E-Office มาใช้งาน
ในองค์กร นอกเหนือจากระบบ E-สารบรรณ 
E-document เ ช่ น  ร ะ บ บ  E-Signature 
ส าหรับการลงนามอนุมัติ ผ่านระบบ การน า
ระบบ Tracking Document มาใช้ เพ่ือให้



 
 

ทร าบ เ ส้ นท า ง เ ดิ นขอ ง เ อกส า ร ว่ า ถึ ง 
ขั นตอนใด 
 2. การพัฒนาให้เกิด Smart Businesses 
และ Smart Citizens  
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี
กับผู้ประกอบการ และการช่วยถ่ายทอดให้
ชุมชน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันในมุม
ด้านพลังงานในจังหวัด  
  ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการติดตาม 
และตรวจสอบ ขั นตอนในการพิจารณา 
อนุมัติ/อนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของตน (จากระบบ Tracking Document)  
 ระยะที่ 3 (ระยะ Online) 
 1. การพัฒนาองค์กร Smart Office   
  พัฒนาระบบการเข้าถึงฐานข้อมูล
และการน าไปใช้ออนไลน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สามารถดึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ได้ผ่านระบบ 
Smart phone 
  น าระบบการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูล
ออนไลน์  ของชุมชนและผู้ประกอบการ  
ในการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลพลังงาน
จังหวัด เช่น ผู้ประกอบการ สมัครสมาชิก 
โดยใช้ข้อมูลจริงที่ตรงกับฐานข้อมูล เพ่ือขอสิทธิ 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลการ 
ต่ออายุ, ข้อมูลก าหนดครบวาระ ฯลฯ) การช าระ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ หรือ ชุมชน สามารถ

เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้พลังงานทดแทน
ออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดัน 
ให้เกิด Smart Businesses และ Smart Citizens 
  ให้ผู้ประกอบการร่วมใช้งานระบบ 
GPS Tracking ในการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง 
โดยให้รถทุกคันติดตั ง GPS เพ่ือติดตามเส้นทาง 
การขนส่ง ความเร็วการขนส่ง ระยะเวลา 
ในการขนส่ง ท าให้รู้ได้ว่าสินค้าจะมาส่งถึง
เมื่อไหร่ และระบบฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สามารถกดปุ่มฉุกเฉิน และจะมีการแจ้งเหตุ
ไปถึงพลังงานจังหวัด หน่วยกู้ภัย ปภ. คลัง
น  ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับอุบัติเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที  มีการติดสัญลักษณ์ QR-Code 
ข้อมูลและวิธีการเมื่อเกิดเหตุไว้ข้างตัวรถ 
เมื่อ เกิด เหตุประชาชนระแวกใกล้ เคียง
สามารถช่วยรายงานข้อมูลอุบัติเหตุได้ 
  ชุ มชนมี ส่ วน ร่ วม ในการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ การน าองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ไปใช้ในชุมชน เช่น ชุมชน ก. มีการน าองค์
ความรู้ด้านพลังงานชีวภาพจากมูลสัตว์ไปใช้ 
โดยที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน แต่เป็นการน า
องค์ความรู้จากระบบออนไลน์ไปด าเนินการเอง 
และใช้ได้จริงในชุมชน เป็นต้น 
  จากการที่มีระบบข้อมูลออนไลน์แล้ว 
ท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ น และสามารถ



 
 

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
และฉับไวต่อสถานการณ์มากกว่าเจ้าหน้าที่
เสียอีก เช่น รายงานข้อมูลอุบัติเหตุ รายงาน
การกระท าผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ รายงาน
ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อกังวลต่าง ๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
 ข้อสรุป 
 จากการเข้าร่วมการอบรมและศึกษา 
ดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเป็น Smart Nation แนวคิด 
การพัฒนาให้เกิด Smart Community จาก
การร่วมมือกันพัฒนา ให้เกิดกลุ่ม 3 กลุ่ม             
คือ Smart Businesses, Smart Citizens 
และ  Smart Government ขึ น ใ นทุ ก  ๆ
สังคม โดยในส่วนของภาครัฐ จะต้องเป็น
สื่อกลางในการบูรณาการ ภาคธุรกิจ การศึกษา  
และภาคส่วนอ่ืนของสังคมให้อยู่ร่วมกัน  
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง  ๆ ซึ่งได้น า
ความรู้ที่ ได้มาเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กรของกระทรวงพลังงาน นโยบาย 
THAILAND 4.0 ที่ มุ่ ง เน้นการขับ เคลื่ อน
ประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ
ภารกิจหน้าที่ของส านักงานพลังงานจังหวัด 
รวบรวมเป็นข้อเสนอการน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบการท างานและการบริการ
ประชาชน สู่การเป็น Smart Government 

บนหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนา
องค์กรให้เป็น Smart Office และการสร้าง
การมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิด Smart 
Businesses และ Smart Citizens ให้ เกิดขึ น 
ในจังหวัดกระบี่ เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
จากองค์กรสู่ชุมชน จังหวัดและประเทศไทยต่อไป 
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