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  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2546 นําเสนอระเบียบการ
บริหารผูวาราชการแบบบูรณการ (ผูวาฯ CEO) มีสวนหนึ่งที่เนนในเรื่องการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการในจังหวัดไดอยางไรบาง 
  นิตยสาร PC World ที่มียอดขายสูงสุดในอเมริกาไดมีการรายงานสถานการณ
ทางดาน IT ของแตละประเทศวาเปนอยางไร  และในปลายเดือนกันยายนจะมีการตั้งสํานักงานใน
ประเทศไทย  เพราะประเทศไทยกําลังอยูในจุดสนใจของคนทั้งโลกในเรื่อง IT  โดยดูจากตัวเลขใน
ไตรมาสที่ 3 ในป 2003 ประเทศไทยมียอดการสั่งซื้อสินคา IT มากที่สุดในเอเชีย  รองจาก
ประเทศนิวซีแลนดและจีน คือ มียอดขายเพิ่มขึ้นกวาเดิมถึง 50 เปอรเซ็นต  นี่คือตัวอยางวา ICT 
ในรากฐานของสังคมไทยจะเติบโตไดเร็ว  ถาไดรับการสงเสริมโดยวิธีการและชวงเวลาที่เหมาะสม 
  ปจจุบันกระทรวงดาน ICT  มีรูปแบบหลากหลายในบางประเทศ  โดยรวมถึง 
broadcast  ดวย เชน ในประเทศมาเลเซีย ICT จะรวมกับพลังงาน  ประเทศสิงคโปร ICT จะรวม
กับวัฒนธรรม   
  โลกวันนี้ I กับ C  เขาใกลกันมาก  ตัวอยางเชน ในอนาคตเราสามารถรับขอมูล
ขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือ  เปนลักษณะ board band internet     
  คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนแมบท ICT   โดยกําหนดยุทธศาสตร 5 e  ไดแก  

1. e-Government     
2. e-Education  
3. e-Society 
4. e-Commerce  
5. e-Industry   
 

  e-Government  เปนเรื่องใหญที่รัฐบาลใหความสําคัญ โดยตองการให
เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ขณะนี้มีไมก่ีประเทศที่มีระบบ e-Government  ที่สมบูรณแบบ  หลาย
ประเทศยังอยูในระยะเริ่มตน 
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e-Government  แบงออกเปน 3 ดาน คือ  G to G    G to B  และ  G to C   
G to G  คือ การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐโดยผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยเริ่มจากระดับทองถ่ิน ถึงระดับจังหวัด  ถึงระดับกระทรวง  ถึงระดับ
สํานักนายกรัฐมนตรี    

เร่ืองนี้เก่ียวของกับจังหวัดมากโดยเฉพาะดานฐานขอมูล  ซึ่งโครงการตาง ๆ ทั้ง
ดานสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร ยังขาดขอมูลพ้ืนฐาน  จึงถึงเวลาแลวที่ตองมีการปรับปรุง
ฐานขอมูล  และนี่คือความจําเปนในการตั้งกระทรวง ICT เปนครั้งแรก   

นายกรัฐมนตรีไดมีนโยบายใหมีการเก็บขอมูลที่เปนดัชนีขอมูลตัวชี้วัดที่สามารถ
ประมวลมาจากระดับรากหญาข้ึนมาจนถึงนายกรัฐมนตรี  จึงใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการขอมูล
แหงชาติ PMOC (PRIME MINISTER OPERATION CENTER)  MOC (MINISTERIAL OPERATION 
CENTER) POC (PROVINCIAL OPERATION CENTER) และ DOC (DEPARTMENT OPERATION 
CENTER)  

PMOC  ตั้งเปาหมายใหสามารถดําเนินการไดภายในเดือนกันยายนนี้  จะเนนใน 
3 เร่ือง  คือ 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานการเกษตร 3) ดานการทองเที่ยว   คาดวาประมาณปครึ่ง  
ควรเห็นภาพสมบูรณ  โดยที่นายกรัฐมนตรีสามารถ access ขอมูลได  ไมวาจะเปนที่ทํางาน หรือ
ตางประเทศ   

ในหนาแรกของ PMOC ควรจะบอกถึงสถานการณของประเทศไทยโดยรวมทั้งหมด   
ไดแก ดัชนีดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข และดัชนีสําคัญอื่น ๆ โดยมีสัญญาณไฟ
บงบอกสถานภาพ (เขียว คือ ปกติ / เหลือง คือ ตองเริ่มสนใจ / แดง คือ สถานการณเรงดวนที่
ตองรีบแกไขหรือตัดสินใจ)     

ยกตัวอยางในเรื่องปญหาอุบัติภัย / อุทกภัย / วาตภัย  ถามีขอมูลเที่ยงตรง แมนยํา 
เชน ถามีภาพถายดาวเทียม จะสามารถเตือนภัยไดอยางรวดเร็ว  ถาขอมูลมีครบถวนจากหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน  กรมอุทกศาสตร  จะทําใหสราง Simulation ได 
สามารถคาดการณปริมาณการปลอยน้ํา ปริมาณน้ําฝนในแตละวัน ไดอยางแมนตรง 

ดานเศรษฐกิจควรใหความสําคัญขอมูลของกระทรวงการคลัง  ธนาคารแหง
ประเทศไทย  สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงการตางประเทศ  ควร
ทําขอมูลบูรณาการ  ถารูขอมูลในเรื่องเหลานี้  ทําใหราคาพืชผลทางการเกษตรสูงข้ึนได   ทําให
เห็นปญหาในเรื่องตาง ๆ ถามีขอมูลเปนตัวดัชนีชวยในการตัดสินใจ  โดยที่มาขอมูลควรมาจาก
ระดับรากหญาจาก อบต . และจังหวัดเปนสําคัญ 

ในระดับจังหวัด  กระทรวง ICT มีแผนที่จะนํารองศูนยปฏิบัติการประจําจังหวัด 
(POC) จะเริ่มจาก 3 จังหวัด คือ เชียงใหม  ขอนแกน  และภูเก็ต  ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมได
เร่ิมทําขอมูล อบต. ไปบางแลว  โดยใหภาคเอกชนเขามาสํารวจรายไดการเกษตร ครัวเรือน  โดย
ใชงบประมาณของ อบต.  และมีการนําขอมูลมาประมวลสูระดับจังหวัดตอไป   
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หลังจากมี PMOC แลว  ในเรื่องตอมาใน e-Government คือ e-Procurement 
(การจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส) เปนลักษณะแบบ G to B คือ หนวยงานของรัฐกับภาค
ธุรกิจ  เพ่ือใหเกิดการ implement อยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหคาใชจายถูกลง  เมื่องบประมาณ
เหลือจะไมกลับสูสวนกลาง  แตจะใหจังหวัดนําไปพัฒนาจังหวัดตอไป   

 
 e-Procurement  เร่ิมดวยการหาตลาดกลางที่จะบริหารดานการจัดซื้อจัด

จางระหวางผูซื้อและผูขาย  ซึ่งในกระบวนการนี้จะทําใหเกิดความโปรงใส  และชวยประหยัด 
งบประมาณ  ในบางโครงการประหยัดไดถึง 30%  ตัวอยางเชน องคการโทรศัพทประมูลซื้อ
เครื่องถายเอกสารมูลคา 60 กวาลานบาท  เมื่อใชระบบนี้จะประหยัดงบประมาณ 16 ลานบาท 

G to C  หมายถึง  หนวยงานของรัฐกับประชาชน  โดยเปาหมายสุดทาย คือ 
ตองการใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด  เชน เร่ือง smart card จะชวยใหประชาชนรับบริการจาก
ภาครัฐโดยไมจําเปนตองวิ่งเขามาติดตอราชการหลายหนวยงาน  ชวยประหยัดเวลาและคาเดินทาง     

e-Government  จะไมเกิด ถาระบบ back office คือ การวางระบบฐานขอมูล  
ไมสามารถเก็บขอมูลจากระดับ อบต. ข้ึนมาถึงระดับกระทรวงได 

นอกเหนือจกการเก็บขอมูลแลว  ส่ิงที่ตองทําตอไป คือ การเชื่อมโยงโครงขาย
ของกระทรวงตาง ๆ  ทางกระทรวง ICT  จะวางระบบที่เช่ือมโยง โครงขายที่เปนระบบความเร็วสูง   
อินเตอรเน็ทความเร็วสูง ไปยังจังหวัด  จะทําใหสามารถปฏิสัมพันธกับนายกรัฐมนตรีโดยผาน
กลอง   เร่ืองอินเตอรเน็ทความเร็วสูงจะมีการนํารองที่จังหวัดภูเก็ต    ปจจุบันประเทศไทยมีเขต
ปลอดภาษี  เขตสงเสริมการลงทุน  กระทรวง ICT  จะจัดตั้ง Special Telecommunication Zone   
โดยเก็บคาบริการเปนรายเดือน  อนาคตเปดเสรีโทรคมนาคม  ถามีโครงขายความเร็วสูง  
สามารถเชื่อมโยงโครงขายขอมูล  จะชวยใหการบริหารจัดการเร็วขึ้น  ตัดสินใจเร็วขึ้น  ในอนาคต
จะไมไดแขงขันกันที่ขนาด  แตแขงขันกันที่ความเร็ว  ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  แมแต
ชีวิตประจําวันจะเปลี่ยนไปดวย      

แตเร่ืองเทคโนโลยีจะชวยงานไดไมมาก  ถายังมีปญหาในเรื่องการวางฐานขอมูล   
นอกจากนี้ถาผูวาฯ ไมเอาจริงที่จะทําให POC เกิด  ก็จะทําให PMOC ไมเกิดเชนกัน  

ในสวนของ POC  นั้น  มีผูวาฯ หลายทานสนใจและเริ่มดําเนินการไปแลว  ซึ่ง
นับวาเปนสวนสําคัญมากเพราะหาก POC ไมเกิดก็จะทําใหศูนยปฏิบัติการขอมูลระดับ DOC  
MOC  และ PMOC  ไมเกิดดวย  การใชเทคโนโลยีในการบริหารเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ  จึงหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรวมมือกับทานผูวาฯ ทุกทานตอไป 

 
    

 


