บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 27
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
6. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
4. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
4. นายธวัช สถิตวิทยา
5. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูเขารวมประชุม คือ
นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน

แทนนายสมเกียรติ อึงอารี

๒
ผูชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายอังสุมาล ศุนาลัย
รองปลัดกระทรวง
2. นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวัฒนา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
3. นายสมนึก คีรีโต
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมไอที มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ Single Window e-Logistic
4. นายธารธรรม อุประวงศา
ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐาน
5. นายพงศธร วรรณสุคนธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
6. นายภานุวฒ
ั น สุขสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
นางโศภิต เหลาเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข
1. นายสมบูรณ บุญกิจอนุสรณ
2. นายปานศักดิ์ ปราโมกขชน
3. นางสาวกมลวรรณ กลายประยงค

เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ
เภสัชกร ระดับชํานาญการ
กองงานดานอาหารและยา

กระทรวงแรงงาน
1. นางสาวลักษณันท หงษวิชัยวิทย
2. นายวันชัย สมิทธิ์ฤทธิ์ธา
3. นางศิวพร เหลืองอมรศักดิ์
4. นายสมชาย เอื้อจารุพร
5. นางปยวรรณ ไชยพังยาง

ผูอํานวยการกลุมงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
2. นายวีระศักดิ์ ลอยสายชล
3. นางปานจิตต เหลาชัยยนต

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
บริษัท คอนเทนทบิซิเนส จํากัด

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
2. นายวีระศักดิ์ ลอยสายชล
3. นางปานจิตต เหลาชัยยนต

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
บริษัท คอนเทนทบิซิเนส จํากัด

๓
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
1. นางสาวนวลนอย อุณหโชค
2. นายสิริชัย เวคะทร
3. นางสาวกนกพร งามจรัสกชกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ

กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
1. นายเจนวิทย ปญญาภู
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวเพลินพิศ แซเตีย
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ
3. วาที่รอยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกําจร นักวิชาการขนสง ระดับชํานาญการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
1. นางสาวสุวรรณี พิพัฒนพิบูลผล
ผูอํานวยการสวนใหคาํ ปรึกษาแนะนําและบริการ
2. นางมัธนา ฉันทปกรณ
ผูอํานวยการสวนบริการตรวจคนและรับรองเอกสาร
3. นางนุชอนงค เชิดสูงเนิน
ผูอํานวยการสวนสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 26 วันอังคารที่ 17 มีนาคม
2552 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอกนิกส e-Services
และการเชื่อมโยงขอมูลและปฏิบัติงานรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อนําไปสู
การสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทสี่ ามารถใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน โดยเชิญ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับความ
คืบหนาการดําเนินโครงการ e-Logistic ระบบ National Single Window ตลอดจนผลของการดําเนินการ
สภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
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นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในทีป่ ระชุมแลว)
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government คือ วิธกี ารบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการ
บริการแกประชาชน การบริการดานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมี
ความใกลชิดกับภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกสจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเขาถึงบริการของรัฐ ประการ
สําคัญจะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน
ทั้งนี้ e-Government จะตองพัฒนาขีดความสามมารถของประชาชนจํานวนมาก ใหเขาถึง
บริการของรัฐ เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน โดยทําใหเกิดการปฏิสมั พันธระหวางประชาชนและหนวยราชการ
เพิ่มความโปรงใสในกระบวนการทํางานราชการ และปรับกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ของระบบราชการ
ตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการอยางปลอดภัย
และเปนสวนตัว
ทั้งนี้ e-Government ไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางหมดสิ้น เชน การแกปญ
 หา
คอรัปชั่นและการทํางานทีไ่ มมีประสิทธิภาพ ไดอยางสิน้ เชิง ถึงแมวา กระบวนการ e-Government จะชวย
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิมในระดับหนึ่ง การเกิดของ
e-Government ไมใชเพียงการซื้ออุปกรณสารสนเทศ เชน เครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมาก ๆ หรือ การมีเว็บไซต
ของหนวยงานเทานั้น จะตองมีการพัฒนาทั้งระบบ
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มาใชในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชน และภาคธุรกิจ
จะตองเรงดําเนินการพัฒนานํา ICT มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยํา ทันสมัยและโปรงใส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสารสนเทศ และการบริการภาครัฐอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน ขณะเดียวกันนํา ICT มาใชเพื่อทําการปฏิรูประบบบริหารองคกรของรัฐใหไดเปาประสงค
ของการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากสภาพการพัฒนาของภาครัฐใน e-Government ที่ผานมา แตละหนวยงานมีมาตรฐานที่
แตกตางกันทัง้ ในดานขอมูล การเชื่อมโยงระหวางเครือขาย และความไมพรอมในโครงสรางพื้นฐาน และปจจัย
อื่น ๆ ที่สําคัญ ทําใหระบบที่มีอยูไมสามารถบูรณาการเชื่อมโยงใหเกิดบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ ไดตาม
เปาประสงคทกี่ ําหนด ดังนัน้ เพื่อผลักดันใหการพัฒนา e-Government ไดเปนรูปธรรมอยางจริงจัง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดจัดทําแผนงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสขึ้น ประสานงาน เชื่อมโยง
ขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได ลดขั้นตอน โดยไดจดั ทําแผน
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government Roadmap) ที่กําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนา 4
ประเด็น ไดแก
(1) การจัดตั้งหนวยงาน e-Government Agency
(2) การพัฒนาการใหบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(3) การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT

๕
(4) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และขอบังคับในกระบวนการ
ใหบริการของภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศภาครัฐอยางเปนรูปธรรมและมีคุณภาพใหสามารถ
รองรับการใหบริการเชิงพาณิชยในทุกรูปแบบ และทันตอความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนตางๆ ดังนี้
- ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลภาครัฐ(GIN)จะเปนเครือขายความเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับงานใหบริการประชาชน และการเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานภาครัฐทั้งหมด อันเปนโครงสรางพื้นฐานระบบแรกของโครงการ e-Government
- การบริการประชาชนจะมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตอหนวยงานภาครัฐ ดวย
การเขาไดหลายชองทาง การใชบริการผาน Internet จะเขา www.egov.go.th เปน First stop services web
portal ของ G2C, G2B และผานตอไปยังหนวยงานภาครัฐดวยเครือขายความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได
- การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถใชสื่อหลากหลาย (Multi-media)
ได ที่จะไดพฒ
ั นาการเชื่อมตอ PC2PC, PC2Phone, Net-meeting, Video-conferencing ดวยเครือขาย
ความเร็วสูง ที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได
- ดวยความพรอมของระบบเครือขายสื่อสารขอมูลภาครัฐ (GIN) ความเร็วสูง
ทําใหสามารถบัญชาการ ประสานงาน และการตรวจสอบหนวยงาน แนวใหมดวย ICT ที่เกิดการปรับเปลี่ยน
(Re-engineering) การบริหารองคกรภาครัฐทั้งระบบ
- ในภาพรวม จะสามารถลดคาใชจายในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และการลงทุน
ที่คุมคาที่จะไมลงทุนซ้ําซอน หรือการลงทุนที่ไมเกิดผล
เครือขาย GIN จะเปนเครือขายที่เชื่อมโยงหนวยงานภายในของภาครัฐเขาดวยกันโดยมีลักษณะ
เปน Government Intranet เชื่อมโยง สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานระดับกระทรวง และหนวยงานระดับกรม
ซึ่งรองรับการเชื่อมโยงไปถึงระดับต่ํากวากรมไดในระยะตางๆ ซึ่งประกอบดวย
ระยะที่ 1 ในป 2549 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ และเชื่อมโยงเครือขายไปยังหนวยงานระดับ
กระทรวงและระดับกรม ครอบคลุมหนวยงานในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 274 หนวยงาน
ระยะที่ 2 ในตนป 2551 ขยายเครือขายไปยังสวนภูมิภาคครอบคลุมหนวยงานระดับจังหวัดใน
ภูมิภาค จํานวน 210 หนวยงาน ที่อยูภายใน 35 จังหวัด ดังตอไปนี้
- เขตพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด
- เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด
- เขตพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด
- เขตพื้นที่ภาคใต 10 จังหวัด
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ระยะที่ 3 ในปลายป 2551 ขยายเครือขายไปยังสวนภูมิภาคโดยครอบคลุมหนวยงานตางๆ
จํานวน 222 หนวยงาน ที่อยูภายใน 37 จังหวัด โดยมีเปาหมายการเชื่อมโยงเครือขายตอจากสวนกลางไปยัง
ระดับอําเภอ และตําบล ใหรองรับการใชงานของหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดไมนอยกวา 6,000 หนวยงานเพื่อ
การบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเจาภาพหลักในการพัฒนาและ
บริการระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลบริการภาครัฐ และภาคการขนสง เพื่อการนําเขา การสงออก และโลจิสติกส
หรือ ระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส (Integrated Single-Window e-Logistics) ดวยระบบดังกลาวเปน
เครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาระหวางประเทศ โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในกระบวนการคาและการขนสง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและการกํากับดูแล
ของภาครัฐ ในการนําเขาและสงออก สงผลใหเกิดการลดขั้นตอน ลดเวลา และภาระตนทุนทีไ่ มกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มของผูประกอบการ และเนื่องจากเวลาการดําเนินการที่ลดลงและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงทําให
มีผลกระทบตอการลดคาใชจายดานโลจิสติกสในภาพรวม อันนําไปสูการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ทั้งนี้ จะตองสรางความเขาใจรวมกัน เกิดความรวมมือ และตองเกิดจากความตองการ
ที่จะทํางานรวมกันอยางจริงจัง ระหวางหนวยงานตางๆ จึงจะสงผลใหการดําเนินการตามกระบวนการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผูอ ํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง ไดใหขอมูลตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
การดําเนินงานเรื่อง e-customs กรมศุลกากรไดประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2551 สําหรับการนําเขาและการสงออก ซึ่งเปนการดําเนินการแบบไรเอกสาร ทั้งนี้ กรมศุลกากรได
ดําเนินการลดขั้นตอนการใหบริการเหลือเพียงหนึ่งขั้นตอน คือ สามารถใหบริการผานพิธีการศุลกากรสําหรับ
การนําเขาและการสงออกของสินคาในระบบพิธีการศุลกาการทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร โดยสามารถ
สงผานขอมูลใบขนสินคาขาเขาและใบขนสินคาขาออก ซึง่ ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร
เขาสูระบบการดําเนินการตอเนื่องไดโดยไมตองจัดสงเอกสารในรูปแบบกระดาษอีก โดยสามารถดําเนินการได
ณ ทาเรือหรือที่หรือสนามบิน(Sub Gate) ที่อยูในเขตอํานาจไดเลย โดยการใช List Management Control
เพื่อพิจารณาในการดําเนินการตรวจปลอยสินคา โดยผูประกอบการหรือผูนําเขาสงออกสินคาสามารถดําเนินการ
ชําระคาภาษีผา นระบบอิเล็กทรอนิกส โดยกรมศุลกากรจะดําเนินการ Matching Benefit ทางอิเล็กทรอนิกส
หรือชําระคาภาษีโดยตรงที่กรมศุลกากร หรือชําระคาภาษีผานธนาคารก็ไดตามความสะดวกและสมัครใจ
กรมศุลกากรจะไดดาํ เนินการเปนเจาภาพในการดําเนินการสรางศูนยกลางการแลกเปลี่ยน
เอกสารอิเล็กทรอนิกสของประเทศ (National Single Window) ในเรื่องของการขนสินคาเขาออกกับหนวยงาน
ตางๆ ปจจุบนั อยูระหวางการพัฒนาระบบ และขั้นตอนการเจรจาในการจัดสงเอกสารระหวางหนวยงานตางๆ ซึ่ง
ตองพิจารณาทั้งในเชิงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบตางๆ ใหเขาใจรวมกัน โดยกรมศุลกากรไดดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานไวแลว อาทิ มาตรฐานของ TH e-GIF เปนตน เหลือเพียงการพิจารณารายละเอียดในการตอเชื่อม
ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ
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นายเจนวิทย ปญญาภู ผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม ไดใหขอมูลตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
กรมการขนสงทางบก ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหวาง National Single
Window กับระบบสารสนเทศภายในของกรมการขนสงทางบก โดยเปนการพัฒนาการนําเขา-สงออก รถ
เครื่องยนต และโครงคัสซีของกรมการขนสงทางบก และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหวางระบบ National
Single Window กับระบบนําเขา-สงออก รถ เครื่องยนต และโครงคัสซีของกรมการขนสงทางบก เพื่อให
สามารถรองรับการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสได และสามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่นได
ปจจุบนั กรมการขนสงทางบกไดดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายดวยการทดสอบผานระบบจริงโดย
ทดสอบเชื่อมโยงไปยังกรมศุลกากรซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันไดแตยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับกรมศุลกากรได
เนื่องจากยังไมไดขอสรุปในรูปแบบของขอมูลที่จะใชในการแลกเปลี่ยนระหวางกัน นอกจากนี้ กรมการขนสงทาง
บกยังไดเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางเครือขายกรมการขนสงทางบกกับระบบเครือขาย GIN ได แตยังขาด
อุปกรณระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย (Firewall) เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัยของเครือขายระบบ
ฐานขอมูล
กรมการขนสงทางบกไดดําเนินการบริการประชาชนในการชําระภาษีรถยนตผา นระบบ
อิเล็กทรอนิกส และชําระภาษีผานทางเคานเตอรเซอรวิส หรือตัวแทนรับชําระภาษีภาคเอกชน
(เซเวน-เอเลฟเวน) เปนตน
นายสมบูรณ บุญกิจอนุสรณ เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ไดใหขอมูลตอที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
สรุปไดดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการจัดทําระบบ e-Services และ e-Logistic
ภายใตฐานขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากรได โดยคาดวาจะสามารถ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพทั้งสิ้นจํานวน 8 ชนิด และพรอมใหบริการดาน e-Services ได
ภายในเดือนกันยายน 2552
ในสวนของ e-Logistic อยูระหวางหารือกับกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
นางสาวนวลนอย อุณหโชค นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ไดใหขอมูลตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
บริการอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากรที่สําคัญและชัดเจนคือการใหบริการยื่นแบบและชําระ
ภาษีทางอินเตอรเน็ททุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีบริการขอมูลดานตางๆ สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนดวย
โครงสรางพื้นฐานของกรมสรรพากร คือ กรมสรรพากรมีเครือขายเน็ตเวิรคใชภายในกรม ซึ่ง
แยกจากกระทรวงการคลัง โดยมีทั้งในระดับสวนกลางไปจนกระทั่งระดับจังหวัด ระดับอําเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้
กรมสรรพากรมีหนวยจัดเก็บภาษีประจําอําเภอเปนจํานวนมากกวาหนวยงานของมหาดไทย มีการลิงคเน็ตเวิรค
ไปยังหนวยงานตางๆ ภายใตกรมสรรพากรทั่วประเทศ แตหากพื้นทีไ่ ดที่ Leased Line ไมสามารถเขาถึงได
กรมสรรพากรจะเชาสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่นั้นๆ ใหเพื่อใชในการดําเนินการ ทั้งนี้ Link ทุกตัวเมื่อดําเนินงาน
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จะมี Main Link วิ่งคูขนานไปกับ Backup Link วิ่งคูขนานกันไปโดยแยก Root เพื่อปองกันปญหาหากเกิด
อุบัติเหตุที่จะทําใหการดําเนินการสะดุดติดขัด ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกรง
รูปแบบของฐานขอมูลที่กรมสรรพากรไดรับจากความรวมมือของหนวยงานตางๆ ยังเก็บขอมูล
ไมละเอียดเทาที่ควร ดังนั้น ควรจะไดมีการหารือรวมกันในการกําหนดมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลที่ดีเพื่อ
ประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลและนําไปใชไดอยางเต็มศักยภาพ อาทิ การจัดเก็บขอมูลประชากรของ
กระทรวงมหาดไทยควรเพิ่มชื่อถนน เพื่อความสะดวกในการติดตามหาบุคคลไดมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นางโศภิต เหลาเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากกรณีที่ผูแทนกรมสรรพากรหารือเกี่ยวกับการ
จัดเก็บขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย ควรดําเนินการจัดเก็บขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น อาทิ เพิ่ม
รายชื่อถนนเพื่อที่จะสามารถคนหาตําแหนงที่อยูของบุคคลไดมากขึ้นนั้น จะไดนาํ ไปหารือกับผูมอี ํานาจในการ
ตัดสินใจของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง
นางสาวลักษณันท หงษวิชยั วิทย ผูอํานวยการกลุมงานคอมพิวเตอรและเครือขาย กระทรวง
แรงงาน ไดใหขอมูลตอที่ประชุม สรุปไดดงั นี้
หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงแรงงานที่ใหบริการดาน e-Services มี 2 หนวยงาน คือ
กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- กรมการจัดหางานจะใหบริการในเรื่องของระบบใหบริการจัดหางานผานเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูหางานในประเทศ เมื่อผูวางงานลงทะเบียนผานระบบของกรมการจัดหางานแลวไมตอง
ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานอีก เพราะจะสามารถสงขอมูลไปถึงกันไดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ไดมี
การดําเนินการ Link ขอมูลไปยังสภาอุตสาหกรรมดวย เพื่อใหฝายนายจางเขามาลงทะเบียนแจงตําแหนงงานเขา
ในระบบบริการของกรมดวย ขณะเดียวกันนายจางหรือผูป ระกอบการก็สามารถเขามาคนหาบุคลากรจากระบบ
ไดดวยเชนกัน
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย 3 ระบบยอย คือ การฝกอาชีพ การทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงาน และการยื่น พรบ.สงเสริมการฝกอาชีพที่มีการลดหยอนภาษีและการสบทบเงินตางๆ
เมื่อมีผูเขาลงทะเบียนกับกรมพัฒนาฝมอื แรงงานแลว หากประสงคจะหางานหรือสมัครงานก็สามารถเขาสูบริการ
ของกรมการจัดหางานได
ทั้งนี้ ปญหาทีก่ ระทรวงแรงงานประสบ คือ ยังไมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
นางสาวสุวรรณี พิพัฒนพบิ ูลผล ผูอํานวยการสวนใหคาํ ปรึกษาแนะนําและบริการ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดใหขอมูลตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
ภารกิจหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ การจดทะเบียนนิติบคุ คล ซึ่งในเรื่องของ
e-Services นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคา คอนขางดําเนินการไดครบวงจร ตั้งแตกระบวนการจดทะเบียนโดยการ
จองชื่อนิติบคุ คลผานระบบอินเตอรเน็ท การยื่นขอจดทะเบียนนิติบคุ คล กระบวนการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ ที่ตั้ง อํานาจ ทุนจดทะเบียน หรือวัตถุประสงค สามารถยื่นจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกสได แตยังไม
สามารถดําเนินการใหเบ็ดเสร็จได เพราะทายที่สุดก็ตองยื่นหลักฐานเปนเอกสาร ถือเปนปญหาในเรื่องของ
กฎหมายในการลงลายมือชื่อ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคากําลังดําเนินการหารือเพื่อแกไข อีกดานหนึ่งที่เปน

๙
บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทีน่ ําระบบ e-Services มาดําเนินการ คือ การขอหนังสือรับรองผาน
อินเตอรเน็ทได แตยังติดในเรื่องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยู ยังไมสามารถดําเนินการใหถึงขัน้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารได
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปประเด็นการหารือของที่ประชุม ไดดังนี้
1. การดําเนินโครงการพัฒนาระบบ e-Services จะสามารถสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคไดจะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําในแตละกระทรวงหรือกรม
จะตองใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว และจะตองมีเจาภาพเพื่อดูแลในเรื่องดังกลาวดวย
2. ในการดําเนินการจัดการระบบ e-Services จะตองมีการจัดทํามาตรฐานของขอมูล
ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ Field ของขอมูลจะตองเปนรูปแบบที่เหมือนกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ไดในอนาคต และนอกจากนี้ การจัดทําขอมูลกลางบางประเภทควรจะมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดําเนินการ
จัดทํา
3. ระบบ e-Government ไดดาํ เนินการไปแลว แตยังมีปญหาติดขัดดานขอกฎหมาย
ในสวนทีบ่ ังคับใหมีการลงลายมือชื่อและประทับตราสงผลใหการดําเนินการมีขอติดขัด ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตอง
มีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
4. การใช C.A. รวมกันของภาครัฐ จะสามารถทําไดอยางไร มีขอดีและขอเสียอยางไร
5. ขอ Time Frame ในเรื่องของการดําเนินงานดาน e-Government หรือ e-Services
นั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการ มีแผนหรือกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จเมื่อใด ตลอดจน model ตัวอยางในการดําเนินการ เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
6. ควรมีการจัดทําเว็บไซตกลางใหบริการดาน e-Services เพื่ออํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วตอผูรับบริการตอไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดพจิ ารณาขอมูลขอเท็จจริงที่ไดรับในการประชุมครั้งนี้ ไป
พิจารณาหาแนวทางในการเรงรัด ผลักดัน สงเสริม สนับสนุน ไปยังรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินโครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมไดหารือรวมกันและเห็นวา e-Government สามารถจําแนกไดเปน 3
ลักษณะ ประกอบดวย
1) ดานการเงิน หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ คือ หนวยงานดานการเงินการคลัง อาทิ กรม
ศุลกากร , กรมสรรพากร , กรมสรรพสามิต , กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน
2) ดานสังคม หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงแรงงาน , กระทรวงศึกษาธิการ ,
กระทรวงมหาดไทย ,กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
3) ดานการพาณิชย หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรมการคาภายใน , กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา , กรมสรรพากร , กรมทรัพยสินทางปญญา , กรมการขนสงทางบก , กรมศุลกากร , BOI , กรมการคา
ตางประเทศ , กรมวิชาการเกษตร , สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน

๑๐
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดมอบหมายใหนายอนันตโชติ เชาวนโยธิน ผูแทนนาย
สมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการเปนผูรวบรวมขอมูลและจําแนกหนวยงานตางๆ ตามลักษณะของระบบ
e-Services เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมอบหมายใหเจาหนาที่
ดําเนินการจัดทําตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะ
อนุกรรมาธิการ เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และที่ประชุมวุฒิสภาตอไปตามลําดับ
4.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานโครงการ
ตนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท (โครงการรวมระหวางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระหวางวัน
อาทิตยที่ 3 – วันจันทรที่ 4 พฤษภาคม 2552
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาทานใดสนใจรวมเดินทาง ขอใหแจงความประสงคที่ฝายเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ
4.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมาธิการที่ยังคางการพิจารณา
ประกอบดวย
1) การเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) การศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนปญญาภิวฒ
ั น ในเครือเจริญ
โภคภัณฑ ถนนแจงวัฒนะ
3) การเชิญหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
และหารือรวมกันเกี่ยวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคคลากร
4.4 คาดวาจะดําเนินการจัดการสัมมนา เรือ่ ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทย ประมาณเดือนมิถุนายน 2552
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายฉกาจ วิสัย อนุกรรมาธิการ
เปนผูด ําเนินการยกรางกําหนดการสัมมนาเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา อีกครั้งหนึ่ง
4.5 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
เวลา 13.30 นาฬิกาเปนตนไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

