รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียน
ตามโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ – วันศุกรที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
..................................
รายชื่อคณะเดินทาง
กรรมาธิการ
๑) นายประสิทธิ์ โพธสุธน
๒) นายสุรพงษ ตันธนศรีกุล
๓) นายอนันต วรธิติพงศ
๔) นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ

ประธานคณะกรรมาธิการ(หัวหนาคณะเดินทาง)
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๑
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๓
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

สมาชิกวุฒิสภา
๑) พลตํารวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นักวิชาการและเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
๑) พันตํารวจโท กันตวัฒน พงศสถาบดี
๒) นายวิทยา พิณโอภาส

นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ
๑) นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
๒) วาที่รอยตรี ปานเทพ ดีเนตร

อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขฯ

เจาหนาที่ประจําคณะกรรมาธิการ
๑) นายศุภโชค คําแฝง
๒) นายเต มหาคีตะ

เลขานุการคณะเดินทาง
ผูชวยเลขานุการคณะเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
คณะกรรมาธิการ เดินทางถึงโรงเรียนบานโคก ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดย นายศรัณย เนตรแสงศรี ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานโคก และผูอาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๓ ปลัดอาวุโสอําเภอนาแหว นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ไดใหการตอนรับคณะกรรมาธิการ

๒

จากนัน้ คณะกรรมาธิการไดมอบคอมพิวเตอรจํานวน ๕ เครื่องใหแกโรงเรียนบานโคก
ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๓

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการเดินทางไปรวมประชุม ณ หองประชุมชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดเลย เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานสภาพปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไข
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเลย โดยนายธงชัย ลืออดุลย รองผูวาราชการจังหวัดเลย
และหัวหนาสวนราชการและขาราชการที่เกี่ยวของ ไดใหการตอนรับและบรรยายสรุปใหคณะกรรมาธิการ
ไดรับทราบ สรุปไดดังนี้
ความเปนมา
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๕ โดยใหทุกกระทรวง ทบวง กรม
และรัฐวิสาหกิจ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหทุกจังหวัดจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙ โดยดําเนินการตามแนวทาง
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ จากนัน้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๐ ใหขยายระยะเวลาการบังคับใช
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ออกไปถึงป ๒๕๕๑

การดําเนินการของจังหวัดเลย
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ จังหวัดเลย ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบท ICT โดยมีรองผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน ผูแ ทน/หัวหนาสวนราชการตาง ๆ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ และรวมวิเคราะห ระดม
ความคิด ทักษะ ประสบการณ ในการกําหนดยุทธศาสตรดาน ICT ของจังหวัด จังหวัดเลยไดจดั ทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙ เสร็จเรียบรอย
ตามแนวทางทีส่ อดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนแมบทระดับประเทศ
สวนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖
อยูระหวางดําเนินการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานจากสวนกลาง ซึ่งจังหวัดจะไดดาํ เนินการตอไป

๔
แนวทางการดําเนินงานดาน ICT ของจังหวัดเลย มีดังนี้
๑. พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆทุกระดับทีม่ ีความรูดาน ICT
ใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารใหกระจายอยางทั่วถึง เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถ
ใชเขาถึงความรู สรางภูมิปญญาอยางยั่งยืนและมั่นคง
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหมศี กั ยภาพเหมาะสม
ปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงาน
๑. สวนราชการตางๆ แตละสวน มีระบบการใชงานเกี่ยวกับ ICT ตามที่หนวยงานตนสังกัดจัดหา
ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือขายเขาดวยกัน
๒. ไมมีเจาภาพหรือหนวยงานหลัก ที่รับผิดชอบการดําเนินงานดาน ICT ของจังหวัด
๓. ขาดงบประมาณ อุปกรณและ บุคลากร ในการดําเนินงานและพัฒนางานดาน ICT ของจังหวัด
ขอเสนอ
๑. ควรสนับสนุนและจัดตั้งใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดาน ICT โดยตรงในระดับจังหวัด
๒. ควรมีศูนย ICT ของจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
ฐานขอมูลของจังหวัด และระบบรักษาความปลอดภัยจากทุกหนวยงาน ใหใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๔. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ / อุปกรณ / บุคลากร ดาน ICT ใหเพียงพอ และเทาทัน
ความกาวหนาดาน ICT

๕
ตอมา คณะกรรมาธิการ ไดรว มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรค
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเลย รวมกับสวนราชการตางๆสรุปได ดังนี้
ขอเสนอของผูเขารวมประชุม
๑. ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ไดใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน ๑๘๓ โรงเรียน มีนักเรียนจํานวน ๓๕,๔๘๕ คน
บุคลากรทางการศึกษาและครู จํานวน ๒,๐๒๓ คน ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑) โรงเรียนสวนใหญจะอยูในสภาพภูมปิ ระเทศที่เปนภูเขาสูง ดังนัน้ ในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนําระบบการใชอินเทอรเน็ตผานระบบดาวเทียม ซึ่งก็ยังคงเปนปญหาเนื่องจาก
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ หากมีฝนหรือสภาพอากาศแปรปรวน การเชื่อมโยงขอมูลจะไมสามารถ
ดําเนินการไดตามที่กาํ หนดไว ซึ่งการแกไขปญหาเบื้องตน ไดใชระบบการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (วังไกลกังวล) ตลอดจนภาคเอกชนไดชวยสนับสนุน
เกี่ยวกับอุปกรณดาวเทียมตางๆ แตอยางไรก็ดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ยังประสบปญหา
เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่จะดูแลอุปกรณตางๆกรณีอุปกรณเสื่อมสภาพลง
๒) บุคลากรครูในพื้นที่ ตองการความรูดา นเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลรักษา
เบื้องตน ทั้งในสวนของคอมพิวเตอรและการดูแลระบบดาวเทียม
๓)ปจจุบันมีอตั ราการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรของนักเรียนในเขตพืน้ ที่ โดยจํานวนนักเรียน
๓๐ คนตอคอมพิวเตอรจํานวน ๑ เครื่อง (อัตราเฉลี่ยปจจุบันอยูที่ จํานวนนักเรียน ๑๐ คนตอ
คอมพิวเตอรจํานวน ๑ เครื่อง) และสภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมสมบูรณเทาที่ควร โดยความเร็วของการใช
งานระบบอินเทอรเน็ตอยูที่ ๕๑๒ kbps
ขอเสนอ คือ ควรมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการความรูดานบุคลากรและอุปกรณเสริม
ตางๆเพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตามความจําเปนและเหมาะสม
๒. นายชัยภัทร หิรัญยเลขา หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย ไดใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวา
ในชวงประมาณป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ สํานักงานจังหวัดเปนเจาภาพหลักในการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ระบบ แตหลังจากป ๒๕๔๙ กระบวนการขั้นตอนดังกลาวไดขาดชวงไป
จากปญหาดานเศรษฐกิจและหนวยงานรับผิดชอบหลักในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค
ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศนัน้ ประกอบดวย
๑) Hard ware - การดําเนินการในสวนดังกลาวไดขาดชวงไปหลังจากป ๒๕๔๙ โดยใน
แผนชวงป ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีระเบียบกําหนดใหสวนราชการสวนกลางเปนผูกาํ หนดระเบียบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆโดยไมไดรวมศูนยอยูที่จังหวัดเชนที่ผานมา เนื่องจากประสบปญหาเรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งหนวยงานสวนกลางที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว คือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒) Soft ware - ซึ่งเปนสิ่งอธิบายโปรแกรมตางๆโดยเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทํา
ระบบ เชน ระบบฐานขอมูลบุคคล ปจจุบนั สํานักงาน กพ. เปนเจาภาพในการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
กลางเพื่อใหเปนระบบฐานขอมูลบุคคลระบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยสํานักงานจังหวัดแตละจังหวัด

๖
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานกลางดังกลาว แตในสวนอื่นๆนั้น ยังไมมี
เจาภาพในการดําเนินการทีช่ ัดเจน
๓) People ware - ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดและตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนา
บุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
๔) การจราจรของขอมูล การติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ประสบปญหา
เกี่ยวกับทางดวนขอมูลขัดของเนื่องจากการจราจรหนาแนน ชองสัญญาณที่จะเขาไปเกิดปญหาติดขัด
ไมสามารถเขาไปไดทันความตองการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศทั้ง ๔ ดานดังกลาวขางตน เปนปญหาที่มีอยู
ของจังหวัดเลย ซึ่งในจังหวัดอื่นนาที่จะมีปญหาไมตา งกัน
๓. ผูแทนเทศบาลเมืองเลย ไดใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวา ประสิทธิภาพของการจราจร
ของขอมูลเปนปญหาใหญ เนื่องจากระบบสารสนเทศสวนใหญจะอาศัยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
แมวาในตัวจังหวัดเอง ประสิทธิภาพความเร็วในการเชื่อมโยงขอมูลมีเพียง ๙๐ เปอรเซ็นตเทานั้น
(ในวันที่ทดี่ ีทสี่ ุดแลว) และในดานการพัฒนาซอฟตแวรนั้น ปจจุบันการใชงานสวนใหญจะใชซอฟตแวร
ของบริษัทเอกชนแหงหนึ่งเพียงรายเดียว เนื่องจากความคุนเคยในการใชงาน แมวา ภาครัฐจะสงเสริมใหใช
โปรแกรม Open Source เพื่อแกไขปญหาดังกลาวก็ตาม ซึ่งสวนใหญในการใชงานจะนําซอฟตแวรที่ไมมี
ลิขสิทธิ์ของบริษัทเอกชนรายนั้นมาใช และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ได ซึ่งการแกไขปญหาเบื้องตนนั้น ภาครัฐ
สามารถเสนอใหมีการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ดังกลาวมาเพื่อใชกับสวนราชการตางๆในประเทศไทย
ในราคาที่ถูกลง สําหรับในการเขาถึงขอมูลนั้น หนวยงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการปอนขอมูลเขา
สวนกลางเพื่อใหสวนกลางประมวลผล แตทองถิ่นไมสามารถประมวลผลขอมูลไดเอง จึงมีลักษณะเปน
ขอมูลทางเดียว ทําใหทองถิน่ ไมสามารถนําขอมูลนั้นมาใชในการดําเนินการไดทัน จึงควรมีการจัดทํา
ในลักษณะขอมูลสองทาง

๗

ขอซักถามของคณะกรรมาธิการ
๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการความรูดา นบุคลากรและอุปกรณเสริมตางๆเพื่อสนับสนุน
ใหกับโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานัน้ จังหวัดเลยพิจารณาเห็นวาศูนยฯดังกลาว ควรอยูที่ตรงไหน
และหนาที่ของศูนยฯจะตองทํางานลักษณะใด มีขอบเขตเพียงใด เพือ่ คณะกรรมาธิการ จะไดนาํ ไปประมวล
วา ในจังหวัดอื่นๆจะเปนไปในลักษณะเดียวกันไดหรือไม
ใหเปนศูนยบริการในดานทีเ่ กี่ยวของภายหลังจากงบประมาณตามโครงการที่เกี่ยวของไดหมดลง
หรือสิ้นสุดสัญญาใหบริการ
๒. จังหวัดเลยไมสามารถดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ เนื่องจากสวนกลางยังไมมีการสงขอมูลมาเพื่อใหดําเนินการใชหรือไม
การดําเนินการตามแผนฯ๑ นั้น กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดกรอบในการดําเนินการ
ซึ่งในระดับจังหวัดจะมีการจัดตั้งกลุมขอมูลสารสนเทศในจังหวัดเพื่อรองรับกระบวนการตามแผนฯ
แตสําหรับแผนฯ๒ (จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ยังไมมีความ
ชัดเจนวาหนวยงานใดจะเปนผูกําหนดกรอบนโยบายการดําเนินการ (กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งจังหวัดไดรอการดําเนินการในสวนนี้เชนกัน ดังนั้น ในดาน
โครงสรางดังกลาว ทางจังหวัดมีหนวยงานที่จะรองรับภารกิจในสวนนี้ ซึ่งหากมีการมอบหมายใหจงั หวัด
เปนศูนยกลางในการดําเนินการ จังหวัดมีความพรอมดําเนินการไดในระดับหนึ่ง โดยขอเพียงสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนินการ อีกทั้งหากให ๓ หนวยงานดังกลาวขางตน
ที่เปนผูจดั ทําแผนฯ๒ เปนศูนยกลางในการดําเนินการ เมื่อมีการสั่งการลงมาจะไมคลองตัว เนื่องจาก
ทั้ง ๓ หนวยงานไมมีสวนราชการประจําอยูในแตละจังหวัด แตหากใหกระทรวงมหาดไทยเปนศูนยกลาง
จะสามารถดําเนินการไดคลองตัวและมีความรวดเร็วกวา โดยสามารถสงเรื่องมายังสํานักงานจังหวัด
แตละจังหวัดเพื่อดําเนินการไดทนั ที ซึ่งปจจุบันมีสวนราชการหลายแหงที่ไมมีสวนราชการในภูมภิ าค
ไดดําเนินการโดยสงผานมายังกระทรวงมหาดไทยใหเปนผูรับผิดชอบแทน (รับนโยบายและนําไป
ดําเนินการปฏิบัติ)
ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ โพธสุธน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯไดใหขอมูลตอที่ประชุม
วา คณะกรรมาธิการไดพยายามดําเนินการเรงรัด ผลักดันใหเกิดโทรศัพทเคลื่อนที่ ๓G โดยเร็ว
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเลย เนื่องจากหากมีการ
นําระบบ๓G มาใช จะทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สามารถดําเนินการไดทันที
ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน โดยในการเปดประมูลระบบ๓G นั้น
คณะกรรมาธิการ ไดมีขอเสนอวา ในการประมูลดังกลาวจะตองกําหนดเงื่อนไขใหมกี ารจัดสรรใหโรงเรียน
ที่อยูนอกเขตพื้นที่ที่ระบบอินเทอรเน็ตแบบมีสายไปถึงไดใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานระบบ
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๓G โดยไมเสียคาใชจา ย

๘
จากนัน้ คณะกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัดเลย และสวนราชการตางๆ
ที่ที่ไดใหการตอนรับและใหขอมูล ขอเท็จจริง ตลอดจนขอเสนอแนะอันเปนประโยชนยิ่งตอการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนําขอมูล ขอเท็จจริงที่ไดรับจากการรวมประชุมดังกลาว
รวบรวมเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

วันศุกรที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะกรรมาธิการออกเดินทางไปทาอากาศยานอุดรธานี
และเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมาธิการออกเดินทางจากทาอากาศยานอุดรธานี
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา
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