บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 26
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 102 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
5. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูชี้แจง คือ
1. นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวัฒนา
2. นางอาทิตยา สุธาธรรม

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักกํากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
วุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการจะตองพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัตดิ ังกลาวตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอ 136 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีมติ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับคณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคม
และคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะ รวมกันพิจารณาศึกษา เพื่อทําความเห็นเสนอไปยังสภาผูแทน
ราษฏร โดยคาดวาสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา
ในสมัยประชุมสมัยสามัญนิติบญ
ั ญัติ ซึ่งจะมีขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวประกอบการพิจารณาศึกษาเพือ่ ดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 25 วันอังคารที่ 10 มีนาคม
2552 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 บรรทัดที่ 7
แกไข “ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
เปน “รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยเชิญ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
และใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government
ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และผลของการดําเนินการ
นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวัฒนา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําแผนทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ป 2548-2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 โดยมีประเด็นการ
พัฒนาดานตางๆ ที่สําคัญ คือ

๓
- Infrastructure : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- Services : การพัฒนาการใหบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส
- Regulation : การพัฒนาการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดดาํ เนินโครงการตางๆ ตามแผนทิศ
ทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ป 2548-2551 (e-Government Roadmap) มีความคืบหนา ดังนี้
1. การจัดทําแผนแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government
Interoperability Framework : TH e-GIF)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นวาการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูล และ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมเปนกุญแจสําคัญในการ
สงเสริมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงสารสนเทศและการสือ่ สารระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และธุรกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงกับนานาประเทศในอนาคตดวย เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมาก
จํานวนระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่จะไดรบั การพัฒนาตามมาตรฐานรวมนี้จะมีเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และเทคโนโลยีสื่อสารสําหรับการแลกเปลี่ยนเซอรวิสก็จะมีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคตได
เชนกัน กระบวนการที่ใชในการพัฒนาและบริหารจัดการมาตรฐานนีต้ อ งไดรับความรวมมือ และมีสวนรวมจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเปนภาพธรรมและชัดเจนนัน้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปน
ผูรับผิดชอบ และสนับสนุนการพัฒนา และสงเสริมใหใชมาตรฐานที่จัดทําขึ้นนี้ใหกวางขวางมากขึ้น และให
สอดคลองและสัมพันธกบั มาตรฐานนานาชาติ โดยมีเปาหมายใหมาตรฐานนี้ชวยจัดระเบียบและสรางขีด
ความสามารถเชื่อมโยงขามหนวยงาน และชวยสงเสริมใหมาตรฐานทีจ่ ัดทําขึ้นไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ
เพื่อผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางกําหนดวิธีการและ
ขั้นตอนกระบวนเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ และเพื่อสรางพื้นฐานระบบ
สารสนเทศใหมีความกาวหนาและมีความสามารถในการประสานความรวมมือเชิงอิเล็กทรอนิกส (Collaborative
e-Services) ในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบดังกลาวจําเปนตองใหความสําคัญกับการดําเนินการดานนโยบาย การ
จัดตั้งกลไกองคกร การปรับกฎระเบียบ การลดรูปขั้นตอนการดําเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวของขนานไปดวย
ปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกส ไดแก การกําหนดนโยบายที่ชดั เจน การมี
หนวยงานเจาภาพที่เขมแข็ง การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การกําหนดขอบเขตของ
โครงการใหชดั เจนและมีการติดตามประเมินผลตลอดทุกขั้นตอน การออกแบบระบบเพื่อการดําเนินการตอง
คํานึงถึงความพรอมพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่แทจริงของประเทศ ตลอดจนสภาวะความพรอม
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงการสงเสริมประชาสัมพันธที่ดี จะเปนตัวผลักดันใหเกิดการบูรณา
การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดอยางตอเนื่องและยัง่ ยืน
2.การพัฒนาระบบบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Services)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดดาํ เนินการเพื่อบูรณาการระบบเครือขาย
สารสนเทศภาครัฐ (Network Infrastructure) และผลักดันใหเกิดการบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services

๔
โดยในระยะแรกของการใหบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services นี้ มีระบบบริการภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) ที่ผานมาไดดําเนินการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดบริการ ดังนี้
1) ระบบประเมินสุขภาพดวยตนเองของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
2) ระบบแจงเบาะแสผูประสบปญหาทางสังคม
3) ระบบการจัดหางานสําหรับผูสมัครงานและผูวาจาง
4) ระบบจัดหางานของบัณฑิต
5) ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยผานกองทุน กรอ.
(สํานักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา)
6) ระบบศูนยขอมูลขาวสารกรมควบคุมโรค
7) บริการแจงเหตุสาธารณะภัยเพื่อประชาชน
8) บริการรับแจงและใหความรูกับประชาชนเรื่องโรคระบาดสัตว
9) บริการรับคํารองและใหบริการงานดานภาพยนตรและวีดีทัศน
10) บริการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพรขอมูลดานศาสนา
11) บริการสารสนเทศภูมิศาสตรดา นการทองเที่ยวอยางบูรณาการ
12) บริการขอมูลและประวัติการประกันสังคมสําหรับประชาชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
13) บริการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผานระบบอิเล็กทรอนิกส
14) ระบบบริการสอบถามปญหากฎหมายผานอินเตอรเน็ต
15) ระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมอยางบูรณาการ
16) ระบบการจดทะเบียนพาณิชยผานอินเทอรเน็ต
17) ระบบการขออนุญาตกระทําการใดๆในเขตทางหลวงผานอินเตอรเน็ต
18) ระบบรายงานสภาพจราจรและรับแจงอุบัติเหตุจราจร
19) ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและสงตอผูป วย
20) ระบบสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน (อยูระหวางการปรับปรุง)
21) ระบบแจงเบาะแสเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(อยูระหวางการปรับปรุง)
22) ระบบจดทะเบียนพาณิชยออนไลน ของกรุงเทพมหานคร (อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ)
23) ระบบบริการจดทะเบียนแหลงทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
(อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ)
24) โครงการพัฒนาระบบประสานความชวยเหลือประชาชนกองทัพเรือ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ)

๕
สําหรับสาเหตุที่กระทรวงไมสามารถดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ใหบรรลุเปาหมายไดนั้น เนือ่ งจากงบประมาณที่ไดรับมีจํากัด ซึ่งกระทรวงไดพยายามดําเนินการเต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยูทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาระบบ Single Window ที่จะใหบริการ
แกประชาชนในลักษณะ One Stop Services ซึ่งพิจารณาวาจะทําอยางไรจึงจะใหประชาชนสามารถใชบริการ
ของหนวยงานราชการไดอยางสะดวกโดยทําเปนลักษณะของการมุงสูการพัฒนา http://www.egov.go.th และ
http://www.egovernment.go.th ซึ่งปจจุบันอยูระหวางปรับปรุงระบบ คาดวาประมาณ 1-2 เดือน จะสามารถ
เปดใหประชาชนเขาใชบริการได
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ (Back Office) ประกอบดวย
- โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตามแนวทาง
TH e-GIF ซึ่งแตละหนวยงานจะมีระบบของตนเอง โดยกระทรวงจะเขาไปสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาให
ระบบงานสารบรรณของทุกหนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน โดยแตละหนวยงานไมตองปรับปรุง
ระบบภายในของตนในเรื่องของ Software หรือฐานขอมูลแตอยางใด
- โครงการพัมนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ
e-mail ภาครัฐ ซึ่งปจจุบนั พบปญหา คือ เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญใชบริการ e-mail ของเอกชนในการสงขอมูล
ทําใหเกิดปญหาการรั่วไหลของขอมูลขึ้นไดงาย ดังนั้น กพร. จึงผลักดันใหกระทรวง เปนแมงานในการจัดทํา
ระบบ e-mail กลางขึ้น เพื่อจัดสรรใหหนวยงานราชการตางๆ
- การพัฒนาโครงการ e-Logistic ระบบ National Single Window โดยกระทรวงได
ดําเนินการในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบริการประชาชนในการออกใบอนุญาต ของหนวยงาน
ราชการตางๆ ซึ่งกระทรวงพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรใหระบบใบอนุญาตของหนวยงานตางๆ สามารถ
บูรณาการในแงของแบบฟอรมตางๆ
4. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
กระทรวง ถือเปนหัวใจสําคัญ เนื่องจากพบวาบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสยังขาดความรูความเขาใจ สงผลใหเกิดปญหาอุปสรรค ในการพัฒนาเรื่อง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ทําใหไมสามารถเจริญเติบโตกาวหนาไดอยางรวดเร็วตามความตองการได ซึ่งกระทรวงได
จัดการอบรมใหกับบุคลากรในโครงการ e-Government สําหรับผูบ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบดับสูง (CIO)
และผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจํากระทรวง/กรม 257 หนวยงาน จํานวน 300 คน ในป 2550
และจํานวน 500 คน ในป 2551 สําหรับป 2552 มีเปาหมายที่จะพัฒนาบุคลากรดังกลาวอีกจํานวน 900 คน
โดยจะเปนการอบรมทั้งในเชิงบริหารและเชิงปฏิบัติ เพือ่ ใหบุคลากรสามารถมีความเขาใจในเทคโนโลยี และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กระทรวง อยากใหวุฒสิ ภาชวยหามาตรการในการสงเสริมสนับสนุนผลักดันใหหนวยงาน
ราชการตางๆ เห็นความสําคัญของระบบดังกลาว และผลักดันใหรัฐบาลออกระเบียบใหหนวยราชการนําระบบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวไปปฎิบัตใิ หเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสงู สุด
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ในการนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการใหเสนอความเห็นวากระทรวงควรเสนอโครงการตอ
รัฐบาลในเรื่องของการจางงานบัณฑิตดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนินการจัดทํามาตรฐานขอมูลสวนราชการ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน ทั้งนี้ เพือ่ ลดปญหาการวางงานของ
บัณฑิตและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดําเนินการรวมกันระหวางกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน และ SIPA เปนตน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 13.00
นาฬิกาเปนตนไป

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

