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สู่รฐั บาลโปร่งใส 6: บูรณาการฐานข้อมูลรัฐ “บนแผนที่” เพื่อฟื้ นฟูและเยียวยาผูป้ ระสบภัย
Open Government Directive หรือ ระเบียบว่าด้วยรัฐบาลโปร่งใส คือแนวทางระดับสากลของ
โลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการบูรณาการและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้เป็ นที่ “เข้าใจ และ
เข้าถึงได้ง่าย” อันจะนาไปสู่การเข้ามา “ร่วมกันพัฒนา” ระหว่างภาครัฐกับรัฐ (Government to
Government / G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (Government to Citizen /G2C) และ ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Government to Business / G2B)
แนวคิดนี้กลายเป็นโครงการจัดทา ฐานข้อมูลกลางระดับชาติ (National Data Base) ทีเ่ ชื่อถือได้
จริง 1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุด และ 2) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการรัฐ รวมไปถึง 3) การใช้ฐานข้อมูลรัฐ-ประชาชน-ธุรกิจ เพื่อจัดทา
แอพลิเคชันต่
่ างๆ ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้งานข้อมูลและแอพพลิเคชันเหล่
่ านี้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
ชีวติ ประจาวันของตนเอง เช่น ลดระยะการเดินทาง เลือกเส้นทางทีเ่ หมาะสม เลือกผลิตภัณฑ์และ
การบริโภคทีเ่ หมาะกับตนเอง ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อมโลก ฯลฯ สุดท้าย
4) เพื่อทาให้สงั คมเกิดความเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนได้รบั ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เท่าเทียมกัน
มีตวั อย่าง ฐานข้อมูลกลาง ของหลายรัฐบาล เช่น www.data.gov ของสหรัฐอเมริกาเป็ นการจัดทา
ฐานข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐสาคัญๆ ทุกหน่วยงานให้อยูใ่ นเว็บเดียวกัน มีชุดข้อมูลของกระทรวง
ทบวง กรมต่างๆทีส่ ามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์สาหรับประชาชนมากทีส่ ุด
ประเทศอื่นๆ อีกมากทีไ่ ด้ดาเนินการตามแนวทางนี้ อย่างประเทศอังกฤษ data.gov.uk หรือสิงคโปร์
data.gov.sg รวมไปถึงองค์การระหว่างประชาชาติอย่าง United Nations คือ data.un.org
“ฐานข้อมูลกลาง” มีประโยชน์ ต่อสถานการณ์ ฉุกเฉิ นน้าท่ วมประเทศไทย เพื่อการช่ วยเหลือ
ฟื้ นฟู เยียวยา พี่น้องประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?
ตอบ: เป็ นประโยชน์ อย่างมาก และหากจะทาการช่วยเหลือ ฟื้ นฟู เยียวยา ให้ ทนั สถานการณ์
ฐานข้อมูลกลางจะต้ อง เป็ น “ฐานข้อมูลประกอบแผนที่ ” เพื่อการส่งกาลังบารุง ได้ ทนั ต่ อ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น และบูรณาการการฟื้ นฟูทุกหน่ วยงานลงบนพื้นที่เดียวกันโดยไม่ซา้ ซ้อน
“ จากสถานการณ์ น้ าท่วมในหลายพื้นที ่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ย้าถึงการแก้ไข
ปญั หาใน 4 ระยะ เพือ่ ให้รฐั มนตรีได้เข้าใจร่วมกันดังนี้ 1.การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า ให้อานาจผูว้ ่าใน
การสังการหรื
่
อแก้ปญั หาได้เต็มที ่ โดยในผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดเข้าไปดูแล “ในพื้นที ท่ ี ร่ บั ผิ ดชอบ”
โดยเฉพาะ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็ นต้น 2.”ในพื้นที น่ ้ าท่ วมสูง” และประชาชนต้องอยู่
ในน้ านาน 4-6 สัปดาห์ รัฐบาล และทุกกระทรวง ทบวง กรม รองรับวิถชี วี ติ ของผูป้ ระสบอุทกภัย ไม่
ว่ า จะอยู่ใ นบ้า นหรือ ทีศ่ ู น ย์พ ัก พิง 3.ระยะฟื้ น ฟู ห ลัง น้ าลด ให้ค ณะกรรมการฟื้ น ฟู 3 คณะ ได้
ดาเนินการอย่างเร่งด่วน และ 4.ปรับโครงการให้มกี ารบูรณาการป้องกัน โดยให้นายยงยุทธ วิชยั
ดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นคนดูแล และเร่งรัดให้ทุกกระทรวงมีผลงานออกมาอย่างเร่งด่วน เพือ่ จะ
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ได้วางแผนในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ปญั หาในการทาแก้มลิง หรือการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กบั นักลงทุน และสามารถประคองประชาชนอยูต่ ่อไปให้ได้
ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรียงั สัง่ การให้ครม.นาเสนอผลงานและเสนอแผนต่างๆ ในการประชุมครม.คราว
ต่อไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้าภาพในการทา “ฐานข้อมูลของประชาชนว่ามีการย้ายฐาน
ไปยังทีไ่ หนบ้าง” มาจากจังหวัดหรือประกอบอาชีพอะไร รวมถึงการติดตามผู้ ประกอบการรายย่อย
หรือ เอสเอ็มอีว่ายังสามารถดาเนินกิจการหรือไม่ หรือมีการดูแลแรงงานอย่างไร” มติชน 18 ต.ค. 54
หากไม่มีการใช้ ชุดข้อมูลเดียวกัน บนแผนที่ เดียวกัน การแก้ไขปญั หาน้ าท่วมครัง้ นี้ จะไม่มที าง
สาเร็จได้โดยง่าย หลายหน่ วยงานจะวิง่ โกลาหล อาจมีหลายหน่ วยงานช่ วยคนจานวนหนึ่งในพื้นที่
เพียงบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ขณะทีบ่ างจุดอาจยังไม่ได้รบั การช่วยเหลือและยังคงต้องรอคอยอีกนาน หาก
ไม่ใช้แผนที่ชุดเดียวกัน การทางานก็จะซา้ ซ้อน ขาด – เกิ น บางแห่ง และตรวจสอบไม่ได้
หากไม่ใช้ ชุดข้ อมูล “บุคคล และ แผนที ”่ เดี ยวกันในการจัดทางบประมาณเพื่อช่ วยเหลื อ
เยี ยวยา ฟื้ นฟูผ้ปู ระสบภัย และ ป้ องกันพื้นที่ เสี่ ยงก่ อนที่ จะได้ รบั ความเสี ยหาย การจัดทา
งบประมาณจากหน่ วยงานรัฐ กว่ า 20 กระทรวง หลายร้ อยหน่ วยงาน ก็จะยากต่ อ การ
ตรวจสอบได้ ว่า ซ้ าซ้ อนหรือไม่ ใช้ เงิ นงบประมาณเหมาะสมกับความเป็ นจริ งหรือไม่ เช่น
เงินช่วยเหลือซ้าซ้อนไปทีค่ นๆเดียวกันหรือไม่ หรือในการซ่อมสร้างสะพาน ถนน ทีม่ แี บบและขนาด
เดียวกันและระยะทางเท่าๆกัน ใช้งบประมาณเท่าๆกันหรือไม่ รวมไปถึงการขุดลอกคู คลอง ซ่อม
สร้างระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นต้น
ตัวอย่างทีศ่ ูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม (ศปภ.) ได้จดั ทาขึน้ มาเพื่อที่จะจัดระเบียบ
“ฐานข้ อ มูลกลาง” ชุดเดียว เพื่อ ให้ “ปฏิ บตั ิ การช่ วยเหลื อ ” ทาได้อ ย่า งถู กต้อ ง แม่น ยา ไม่
ซ้าซ้อน เป็ นดังภาพ 2 ภาพ ได้แก่ 1) การกรอกข้อมูลสาคัญชุดเดียวกัน และ 2) การระบุตาแหน่ ง
ของผูป้ ระสบภัยลงไปบนแผนทีเ่ ดียวกัน
ดัง นั ้น การท างานในระยะกลางและยาว แบบฟอร์ม “ฐานข้ อ มู ล กลาง” และ “แผนที่
แห่ งชาติ ” ชุดเดียวกัน จาเป็ นจะต้ องถูกนามาใช้ สาหรับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ตา่ กว่ า
120,000 ล้านบาท เพื่อการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้ นฟูและป้ องกัน ผูป้ ระสบภัยน้าท่วมในครัง้ นี้
สุดท้าย สาหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิ น แน่ นอนว่าการใช้ Web-Based Application ย่อมทาให้
ผูร้ บั ข้อมูลจากผูป้ ระสบภัยทีใ่ ช้งานได้แต่โทรศัพท์มือถือเท่านัน้ เพียงระบุ 1) สถานที ่ (เลขที /่
อาคาร ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด) Location และ 2) ชื อ่ -นามสกุล Personal Identity
เพือ่ ให้ทีมกู้ภยั ทีอ่ ยู่ “ใกล้ทีส่ ดุ ” เห็นข้อมูล On-line แล้ว “เข้าถึงผูป้ ระสบภัยได้เร็วทีส่ ดุ ”
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