บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 21
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 102 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
3. นายธเนศ ชูบอฝาย
4. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูเขารวมประชุม คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายอังสุมาล ศุนาลัย
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางเมธินี เทพมณี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร

๒
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา มีกําหนดจะเดินทางไปศึกษาเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการไดกาํ หนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรี เสนอใหพิจารณาลวงหนา
ดังนั้น ควรมีการจัดเตรียมเอกสารขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเปนการลวงหนา
ในประเด็นจํานวน 9 ขอ ดังตอไปนี้
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
2. พระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
3. ความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government และ e-Logistic
4. ความคืบหนาโครงการ Smart Card
5. ความคืบหนาในการศึกษาติดตามการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
6. แผนการขยายการใหบริการธุรกิจบรอดแบนด(Broad Band)
และ3G ของประเทศไทย
7. ความคุมคาในการใชประโยชนจากเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐ
8. ความคืบหนาการดําเนินงานของศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ
9. ความคืบหนาโครงการดานอวกาศ
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายให นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน อนุกรรมาธิการ
เปนผูด ําเนินการจัดทําและรวบรวมขอมูลและประเด็นยอยตางๆ ของแตละขอ เพื่อใหคณะกรรมาธิการ
ไดพิจารณาศึกษาเปนการลวงหนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 8
มกราคม 2552 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 บรรทัดที่ 8
แกไข “KPI”
เปน “PKI”
หนา 5 บรรทัดที่ 14 แกไข “7. มาตรฐาน W3C : World Wide Web Consortium”
เปน “7. ความคุมคาในการใชประโยชนจากเว็บไซด
ของหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในความคุมคา
คือตองมีมาตรฐาน W3C ”

๓
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง เกีย่ วกับกรณีดังกลาว ตลอดจน
สภาพปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และผลของการดําเนินการ
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูล
เกี่ยวกับแผนแมบทฯ สรุปไดดังนี้
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 25522556 นั้นเปนการดําเนินการตามปปฏิทิน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถ
ในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
(Information Literacy)
เมื่อระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลมีความสมบูรณแลว จะสามารถดําเนินการใชขอมูลทุกสวน
รวมกันได ทั้งนี้ แนวคิดในการบริหารจัดการตองเปนการพิจารณาขอมูลทั้งหมดแทนการพิจารณาความสามารถ
เฉพาะบุคคล โดยเนนการสรางบุคลากรทีม่ ีทักษะสูงสอดคลองกับความตองการของตลาด รูวิธีการใชระบบและ
วิธีการใชขอมูลอยางสรางสรรคและเกิดประโยชน ตลอดจนสรางใหประชาชนสามารถเขาถึง และใชประโยชนจาก
ICT ในชีวติ ประจําวัน เพื่อนําไปสูการใหบริการในชุมชนระดับลาง อาทิ ขอมูลดานการเกษตร ขอมูลดาน
การตลาดซื้อขายตางๆ เปนตน เพื่อการใชประโยชนอยางแทจริง
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
(National ICT Management Framework)
พิจารณากําหนดกฎ ระเบียบในการบริหารจัดการขอมูลรวมกัน สรางมาตรฐานกลางขอมูล
ในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนา ICT ของประเทศ มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อตอการใช ICT และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาการสือ่ สารเปนหลัก เริ่มจากโครงขายภาครัฐในปจจุบนั ใหมีความเชื่อมโยงกันได
ทั้งหมด เพื่อขยายไปสูการเชือ่ มโยงโครงขายระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จนกระทั่งถึงระดับตําบล โดยจัดทํา
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดอยางเต็มที่ และสามารถดําเนินการ
บริหารจัดการโครงขายใหครอบคลุมไปถึงภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3G และ WiMAX
ยุทธศาสตรที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและการบริการ
ของภาครัฐ (e-Governance)
พิจารณาดําเนินการใหหนวยงานภาครัฐสามารถทํางานรวมกันไดภายใตมาตรฐาน
e-government interoperability framework (e-GIF) สรางมาตรฐานกิจกรรมภายใตระบบบริหารจัดการภายใน
ของสวนราชการในสวนที่สามารถทํางานรวมกันได อาทิ ระบบสารบัญ เปนตน

๔
ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT
(ICT Industry Competitiveness) เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และรายไดเขาประเทศ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเขาสูระบบโลกยุคใหม สรางสถาบัน ICT
ชั้นสูงในการฝกอบรมบุคลากร และออกประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเฉพาะทางใหผูฝกอบรมเพื่อสามารถ
ประกอบอาชีพไดในอนาคต โดยมีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหสูงขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 6 การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
(ICT for Competitiveness)
สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ใหเขาถึงและใช ICT มากขึ้น พัฒนาความ
เขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพิ่มการจาง
แรงงานดาน ICT ลดคาใชจา ยดาน Logistics
นางเมธินี เทพมณี ผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลวา ปจจุบันความคืบหนาของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 อยูระหวางการเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ(กทสช.) ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประสงคจะเขารวมการพิจารณา
คาดวาเมือ่ ผานการพิจารณาของ กทสช. ในครั้งนี้แลวคณะรัฐมนตรีจะสามารถมีมติประกาศใชไดทนั ที
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
1. จากยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการพัฒนาคนและขอมูลนัน้ ควรเพิ่มเติมในสวนของขอมูลทางดาน
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบเรียนควรจัดทําเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เผยแพรผา นเว็บไซดของสวนราชการที่
เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนแหลงการเรียนรูและ
คนควาของนักเรียนได ซึ่งเปนการลงทุนเพียงครั้งเดียว แตสามารถกอเกิดประโยชนไดมหาศาล อันสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานดวย
2. ควรมีมาตรการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับและผลักดันผูสาํ เร็จการศึกษาเขา
สูระบบอุตสาหกรรม โดยการฝกอบรมใหมอี งคความรูตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของการ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการจางงาน
3. ควรสรางระบบศูนยรวมขอมูลเพื่อใหประเทศไทย มีฐานขอมูลเปนของตนเอง มีทิศทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
4. ควรสรางมาตรฐานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับฟงขอมูลจากภาคเอกชนเปน
พื้นฐานในการฝกอบรมบุคลากรเพือ่ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าค
อาเซียน
5. ยุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธศาสตร ควรนําไปสูการปฏิบตั ิใหได และเห็นวากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารควรเปนหนวยงานกลาง โดยมี CEO จากทุกหนวยงานเปนผูรับแผนไปดําเนินการเพื่อให
เกิดความสอดคลอง และลดการทํางานที่ซา้ํ ซอน

๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดดาํ เนินการชวยเรงรัดผลักดันในเรื่องดังกลาว โดยการตั้งกระทูถาม
นายกรัฐมนตรีถึงความคืบหนาในการดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป วันศุกรที่ 23
มกราคม 2552 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
-นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552
เวลา 13.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อกําหนดมาตรการการชวยเหลือ สงเสริม
สนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย โดยเชิญประธานคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ตลอดจนสภาพปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

