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การใชไอซีทีในภาครัฐ

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต

เน้ือหาคําบรรยาย

� ไอซีทีในยุคปจจุบัน
� การใชไอซีทีในงานธุรกิจ
� การใชไอซีทีในภาครัฐ
� ลักษณะการใชไอซีที
� ปญหาของการใชไอซีที
� การใชไอซีทีตามกฎหมาย
� ทัศนคติเกี่ยวกบัไอซีที
� สรุป
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การถายภาพในเศรษฐกิจยุคกอน
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1. ซื้อฟลมจากรานขายฟลม
2. บรรจุฟลมลงในกลอง
3. ถายภาพแตยังไมทราบวาถายติด หรือ ชัด ไหม
4. นําฟลมออกจากกลองแลวนําไปยังรานถายภาพเพ่ือลางฟลม
5. กลับไปรับภาพท่ีอัดแลว จากน้ันจึงเลือกภาพท่ีตองการสงให

เพ่ือน แลวส่ังอัดเพ่ิม
6. กลับไปรับภาพท่ีส่ังอัดเพ่ิม
7. นําภาพใสซองจดหมายแลวสงไปรษณียไปใหเพ่ือน
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1. ใชกลองดิจิทัลถายภาพท่ีตองการ แลวเปดภาพดูไดทันที ถา
ไมดกี็ถายใหมไดทันทีอีก

2. นํากลองเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพ แลวสัง่พิมพเปนภาพได
ทันที  ไมตองสงไปท่ีราน

3. ถาตองการสงใหเพ่ือนกบ็นัทึกเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร ตอ
อินเทอรเนต็แลวสงใหเพ่ือนได

4. ปรับปรุงภาพในเคร่ืองใหสวยงามมากขึน้ได

ปจจุบันน้ีเราสามารถถายภาพดวยโทรศัพทมือถือ แลวสงไปใหเพ่ือน
ดูทางเครื่องโทรศัพทของเขาไดทันที

ทานทราบไหมวาเทคโนโลยีน้ีทําใหธุรกิจ และ การทํางานในภาครัฐ
เปล่ียนโฉมหนาไปอยางไรบาง?

รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป

� ในทางดานธุรกิจซึ่งตองหารายไดมาทําใหตนเองมีความย่ังยืนน้ัน  
รูปแบบของธุรกิจในยุคดิจิทัลไดเปล่ียนไปมาก  เกิดบริษัทท่ีร่ํารวยเพราะ
ธุรกิจไอซีที, ธุรกิจท่ีร่ํารวยเพราะใชไอซีทีเปนเครื่องมือ, ธุรกิจท่ี
ใหบริการไอซีที, ธุรกิจคาปลีกสินคาไอซีที, ธุรกิจท่ีใชไอซีทีเพ่ิมคุณคา
ใหแกสินคาและบริการ.

� ตัวอยาง
� บริษัท Nokia ผลิตโทรศัพทมือถือขายจนทําใหประเทศฟนแลนดรํ่ารวย
� บริษัทไมโครซอฟตรํ่ารวยจากการขายซอฟตแวรที่จับตองไมได
� บริษัทกูเกิลมีรายไดจากการขายโฆษณาไปทั่วโลก 
� โทรทัศนผานดาวเทียมอยางเชน CNN, Discovery, HBO, ลวนเติบโต

ไดเพราะใชไอซีทีในการทําธุรกิจ
� บริษัทขามชาติตองอาศัยไอซีทีชวยในการกํากับดูแลกิจการจํานวน

มหาศาลที่ต้ังอยูในหลายรอยประเทศทั่วโลก
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รูปแบบการบริหารประเทศที่เปลี่ยนไป

� ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารจากทั่วโลกไดรวดเร็ว  
ไมมีใครปกปดขาวสารได  แตอาจจะปลอมแปลง
ขาวสารไดงาย (Information warfare)

� บริการของรัฐจํานวนมากใชไอซีทีเปนเคร่ืองมือ  เชน 
การเสียภาษีเงินไดผานอินเทอรเน็ต, การขับรถไปเสีย
ภาษีรถยนตประจําปที่กรมการขนสงทางบก (drive 
in), การทําหนังสือเดินทางไดในวันเดียว, การประกาศ
ผลการสอบตาง ๆ, การสมัครงาน, การประชาสัมพันธ
ขาวตาง ๆ ฯลฯ

� หนวยงานรัฐทุกแหงตองปรับเปล่ียนตัวเองเขาสูยุค
เศรษฐฏิจดิจิทัลใหทัน

รูปแบบการทําธุรกิจในยุคใหม

� ระบุราคาที่ตองการได  บริษัทยอมใหลูกคาตอรองการ
ซ้ือสินคาได

� การประมูลซ้ือพัสดุครุภัณฑที่ตองการ  จากผูขาย
สินคาหลายราย

� การประชาสัมพันธสินคาไปยังกลุมเปาหมายผานระบบ
อินเทอรเน็ต

� การจัดทําตลาดแบบ E-Marketplaces และการ
แลกเปล่ียนสินคา 

� การรวมกลุมบริการเขาดวยกัน เชน การใหบริการแก
นักทองเที่ยวผานหนาเว็บเดียว
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รูปแบบบริการรัฐในยุคใหม

� การซ้ือพัสดุครุภัณฑผาน e-auction 
� การเช่ือมโยงขอมูลประชาชนโดยใชเลขบัตร

ประชาชน 13 หลัก และใชฐานขอมูลของสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง

� การใหบริการสอบถาม และ รองเรียน ผานระบบ คอลล
เซ็นเตอรภาครัฐ

� การใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานผานระบบ
อินเทอรเน็ต ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ

� การใหบริการการศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ต ในแบบ
ที่เรียกวา e-learning

แรงผลักดันใหตองเปลี่ยนแปลง

� ในทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนไป, แรงบีบ
ค้ันทางดานเศรษฐกจิ, ทรัพยากรถกูผลาญ, 
ส่ิงแวดลอมถูกทําลาย, ผูใชเรียกรองคุณภาพ,
ความสะอาด และ ความรับผิดชอบตอสังคม, 
การแขงขันท้ังภายในและจากตางประเทศ

� ในทางราชการ สังคมขาวสาร, แรงบีบค้ันจาก
ตางประเทศ, เทคโนโลยีทําใหประชาชนต่ืนตัว, 
ส่ือท้ังในและตางประเทศ, แรงบีบค้ันทาง
เศรษฐกิจระดับโลก, การกอการราย, ความ
จําเปนตองรับมือกับภัยธรรมชาติ, ฯลฯ
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การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ

� การเปดเผยขอมูลภาครัฐ
� หนวยงานตองยินยอมใหประชาชนเขาตรวจดู

เอกสารราชการได ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ
� จัดขอมูลลงในราชกิจจานุเบกษา
� จัดหาขอมูลสําคัญมาใหประชาชนตรวจดู
� จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารในความครอบครอง
� นําขอมูลหนวยงานลงเว็บ และ นําขอมูลการซ้ือ

วัสดุครุภัณฑประจําเดือนลงในเว็บไวอยางนอย
หน่ึงปเพื่อความโปรงใส

การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ

� การใชคอมพิวเตอรในงานหลักของหนวยงาน
� การตอใบอนุญาตรถยนตของกรมการขนสง

ทางบก – ไปถึงขั้น Drive in register
� การยื่นแบบภาษีเงินไดของกรมสรรพากร
� การบันทึกการชําระเงินคาประกันตน และ เงิน

สมทบ ของ ส.ประกนัสังคม ตลอดจนการ
อนุมัติการเบิกเงินคารักษาพยาบาล

� การควบคุมการระบายนํ้าฝนในคลองของกทม.
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การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ

� การใชคอมพิวเตอรในงานสนับสนุน
� ระบบ DPIS เพื่อบริหารงานบุคคล ของ กพ.
� การบันทึกคําขอ งปม. วิจัย ลงสูระบบ NRPM 

ของสภาวิจัย เพื่อประเมิน และ สงให ส.งปม. 
พิจารณาอนุมัติ

� ระบบ GFMIS เพื่อการบริหารการเบิกจายงปม. 
ในภาครัฐ

� ระบบ PMOC, MOC, DOC และ POC ยังคง
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไดรวดเร็ว เชน ทุกวัน 
สทอภ. จะรับสัญญาณภาพถายจากดาวเทียม 
NOAA, วิเคราะหภาพถาย ตรวจปริมาณเมฆ 
แลวสงขอมูลใหทาง หนวยฝนหลวง เพื่อสง
เคร่ืองบินไปทําฝนเทียม

� การบันทึกขอมูลปริมาณมาก เชน ขอมูล
ประชาชน, ขอมูลอุตุนิยม, ขอมูลการเดิน
ทางเขาออกราชอาณาจักร, ขอมูลการนําเขา
สินคาและสงออก
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็ว เม่ือมีขอมูลท่ีเก็บ
ไวสมบูรณเราอาจวิเคราะหใหเห็นภาพของ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเพื่อนําไปตัดสินใจได  เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณนํ้าฝน, นํ้าทา และ อุตุ
นิยมอ่ืน ๆ ทําใหสามารถวิเคราะหและกําหนด
บริเวณท่ีจะเกิดนํ้าทวม หรือ นํ้าแลง ไดแมนยํา 
เม่ือผนวกกับขอมูลประชากร และ การทํา
การเกษตรในพื้นท่ี  ก็สามารถวางแผนการ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิผล และประหยัด 

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การใชในการเตือน  ที่เราใชอยูเปนธรรมดา คือ 
โทรศัพทสงเสียงเตือน แตเราตองการมากกวานี้

� การเตือนวาเราตองทําอะไรบางในแตละวัน ตองเร่ิม
ดวยการวางแผนวามีกิจกรรมอะไรบาง
� การเตือนการนัดหมายประจําวัน
� ตองตรวจสอบอะไรในวันน้ีหรือสัปดาหน้ี
� ตองจัดทํารายงานอะไร
� ตองสงส่ิงใดใหแกใคร

� การเตือนในเร่ืองความเส่ียง, ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม 
น้ําแลง, โรคระบาด, อุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การคนหาขอมูลและสารสนเทศ  ขอมูลที่จัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอรทั่วโลกที่ตอเช่ือมกับระบบอินเทอรเน็ตได  
จะทําใหเราคนหาขอมูล และขาวสารที่ตองการนํามาใช
งานไดตลอดเวลา  ทําใหเวลานี้ผูมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตสามารถทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบโลก  
และสามารถเรียนรูเร่ืองตาง ๆ ไดตลอดเวลาที่ตองการ   
การที่จังหวัดมีเว็บไซตจึงเปนการดี เพราะทําใหคนทั่ว
โลกสามารถคนหาขอมูลของจังหวัดได  แตขอมูลนั้น
จะตองถูกตอง  เปนปจจุบัน และไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ 

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การปฏิบัติงานที่ยุงยากแทน
คน  ขณะนี้มีผูพัฒนาหุนยนต
ที่เดินสองขาไดเหมือนคน
แลว  และกําลังพัฒนาใหมี
สมรรถนะเพ่ิมมากขึ้น  ไอซีที
สามารถชวยทํางานตาง ๆ ใน
โรงงาน, โรงพยาบาล, และ
สถานประกอบการตาง ๆ ได
โดยอัตโนมัติ  ปจจุบันนีมี้
ผูทําระบบอัตโนมัติออกมา
มากมาย
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ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� การวิเคราะหขอมูล
ปจจุบันและขอมูลเดิม 
เพ่ือใหเห็นแนวโนม และ 
นํามาพยากรณ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นได  
โดยการจัดทํา
แบบจําลองแสดง
เหตุการณ แลวให
คอมพิวเตอรคํานวณหา
คาตาง ๆ ในทาง
หลักการพยากรณ

ไอซีทีมีประโยชนอยางไรบาง

� ชวยใหเกิดการส่ือสารสงขาวที่
รวดเร็ว โทรศัพทมือถือเปน
อุปกรณไอซีทีอยางหนึ่ง ซ่ึง
ทุกวันนี้กลายเปนคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กไปแลว  โทรศัพท
กาวหนาเพราะคอมพิวเตอร

� การส่ือสารผานอินเทอรเน็ต
เปนความจําเปนของยุคใหม  
ทั้งการใชอีเมล และ การใชเว็บ 
ทําใหเราไดรับทราบขาวสาร
รวดเร็ว
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ไอซีทีมีประโยชนในงานทุกงาน

� ดานการแพทย
� ดานการขนสง
� ดานการศึกษา
� ดานการทหาร
� ดานการเกษตร

ไอซีทีกับปญหาทั่วโลก

� มีแลวใชไมเปน => พยายามศึกษาวิธีใช
� เก็บขอมูลไมครบถวน, ไมเปนปจจุบัน ทําใหนํา

ขอมูลไปวิเคราะหและใชไมได => ปรับปรุง
� ขอมูลและระบบถกูทําลาย และ กอกวน โดย

กลุมแฮคเกอร => ติดต้ังระบบรักษาความ
ม่ันคง และ ควบคุมการใชงาน

� การใชคอมพิวเตอรหลอกลวง => สราง
ภูมิคุมกันใหตนเองและครอบครัว
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ไอซีทีกับการปฏบิัติตามกฎหมาย

� เราตองดูแลใหหนวยงานดําเนินงานอยาง
ถกูตองตามกฎหมาย

� พรบ.ลิขสิทธิ์  พยายามต้ัง งปม.ซ้ือ SW ท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถกูตองมาใช  อยา download 
โปรแกรมท่ีไมจําเปนมาติดต้ังในหนวยงาน

� พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ  พิจารณาจัด
นําขอมูลท่ีทางรัฐกําหนดมานําลงเว็บ และ 
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ

ไอซีทีกับการปฏบิัติตามกฎหมาย

� พิจารณาการจัดเกบ็ขอมูลสวนบุคคล  วาได
ดําเนินการถูกตองหรือไม, มีการเก็บรักษา
ขอมูลอยางม่ันคงหรือไม, และ นําไปใชงาน
ตามหนาท่ีหรือไม (พรบ. ขอมูลขาวสารฯ)

� ตรวจสอบวาเราไดดําเนินงานตาม พรบ. วา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ครบถวนหรือไม  เชน การปองกันไมใหมีการ
สงภาพลามกอนาจาร, การจัดเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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IT Audit

� มีสองความหมาย
� การตรวจสอบงานตาง ๆ ของหนวยงานดวย

ระบบไอที หรือใชไอซีทีเปนเคร่ืองมือ  
ความหมายน้ีไมคอยลึกซ้ึงเทาใด

� การตรวจสอบงานไอซีที วาดําเนินการไปอยาง
ถกูตอง, มีการควบคุมท่ีเหมาะสม, ระบบมี
ความม่ันคง  และมีการควบคุมไมใหมีผูแอบใช
ระบบในการกอการราย, การหลอกลวง และ 
การโจรกรรมขอมูล

ตัวอยางงาน IT Audit

� หนวยงานมีการใชไอซีทีเพื่อการใหบริการ
ประชาชน และ จัดเก็บขอมูลธุรกรรมหรือไม
� ขอมูลไดรับการจัดเก็บถูกตองหรือไม
� มีการสํารองขอมูลไวครบถวนหรือไม
� สามารถกูขอมูลกลับคืนเม่ือเกิดปญหาไดหรือไม

� หนวยงานมีแผนแมบทไอซีที และ แผนจัดการ
ความเส่ียงเกีย่วกบัอุปกรณและระบบไอซีที
หรือไม
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ICT กับครอบครัว

� ขาราชการและพนักงานที่มีบุตรหลานปจจุบันยอม
หลีกเล่ียงไมไดที่จะตองซ้ือคอมพิวเตอรและเชาบริการ
ส่ือสารความเร็วสูง

� เราเองตองเรียนรูประโยชนและโทษ  และใชไอซีทีให
เปน เพ่ือแนะนําการใชงานแกบุตรหลาน

� พยายามใหคอมพิวเตอรที่ซ้ือนั้นเปนของกลางที่ทุกคน
ใชรวมกัน เพ่ือที่บุตรหลานจะไดไมสามารถใชอยาง
หลบซอนได

� กําหนดเวลาการใชงาน (โดยเฉพาะการเลนเกม) เพ่ือ
ไมใหเกิดการหมกมุนเกินไป

� ติดตามสนทนาความกาวหนาดานไอซีทีกับบุตรหลาน
เสมอ  เพ่ือจะไดทราบวาขณะนี้เขาใชอะไรอยู

เราควรทําอยางไรกับไอทีของ
หนวยงาน

� ศึกษาทําความเขาใจการใชงานไอซีทีในหนวยงานตาง ๆ  และ
พิจารณาโอกาสท่ีจะนํามาใชในงานของเรา

� พวกเราโชครายท่ีผูบริหารประเทศยังไมสนใจในการใชไอซีทีอยาง
จริงจัง  สนใจแตการซื้อแจกครั้งละมาก ๆ ไมใหงบประมาณจัดทํา
ระบบ   เราไมควรทอถอย  ควรเรียนรูท่ีจะสรางงานเทาท่ีจะทําได  

� เราควรพิจารณาวาการใชดานใดจะทําใหหนวยงานมีขอมูลท่ีสําคัญ
ครบถวน และ จะเกิดผลดีระยะยาว

� ควรตรวจสอบวา หนวยงานมีระบบอะไรบาง  ระบบท่ีจําเปนมีครบถวน
หรือไม  ขาดแคลนดานใด แลวหาทางของบประมาณมาผลักดันการ
จัดทําระบบน้ันใหสําเร็จกอน

� พยายามใชอุปกรณท่ีมีอยูใหคุมคา
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การตรวจสอบเว็บ

� เว็บไซตของจังหวัด – และหนวยงาน คือหนาตาของ
เรา
� เราตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันให

แนใจวาถูกตอง  ไมวาขอมูลน้ันอยูในเว็บหรือฐานขอมูลของ
เราเอง หรือ ของผูอื่น

� เราตองบันทึกขอมูลขาวสารใหมเปนประจําทุกวัน แตกอน
บันทึกตองตรวจสอบวาถูกตอง

� พยายามตอบขอหารือของประชาชนเปนประจํา
� นําประเด็นขอบกพรองท่ีไดรับแจงไปแกไข
� นําขอมูลการจัดซื้อลงเว็บ
� พิจารณา link เชื่อมโยงวาทํางานถูกตองทุก link

สรุป

� ไอซีทีมีความสําคัญตอการปฏบิัติงานในภาครัฐ
มากไมแพภาคเอกชน

� จําเปนอยางยิง่ท่ีเราจะตองขวนขวายศึกษาและ
พัฒนาการใชไอซีทีในหนวยงานใหมี
ประสิทธิผลมากขึ้น  โดยเฉพาะทางดานขอมูล

� การขาดแคลน งปม. เปนเร่ืองจริง แตไมควร
นํามาใชเปนอุปสรรคในการคิดปรับปรุง
หนวยงานใหกาวหนา
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ขอบคุณที่สนใจเรื่องน้ี


