บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายปรีชา ขําศิริ
2. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางเมธินี เทพมณี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2. นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว
3. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
รองผูอ ํานวยการ SIPA
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
ตอคณะอนุกรรมาธิการประกอบดวย
1. นางเมธินี เทพมณี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2. นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว
3. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
รองผูอํานวยการ SIPA
: ที่ประชุมรับทราบ
1.2 นายวสันต ฝมือชาง อนุกรรมาธิการ ไดมีหนังสือขอลาการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ตั้งแต
วันที่ 6-25 สิงหาคม 2551 เนื่องจากติดภารกิจในการเดินทางไปรวมงานกีฬาโอลิมปกที่ประเทศจีน
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31
กรกฎาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาความคืบหนาในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
นางเมธินี เทพมณี ผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกลาว สรุปไดดังนี้
สาระสําคัญของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1
วิสัยทัศน
- เปนศูนยกลางการพัฒนาและประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะดานซอฟตแวร
- ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญเขาถึงขอมูลจากระบบบริการอยางทั่วถึงและยุติธรรม ให
เกิดประโยชนโดยตรงตอการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจแกการผลิตและบริการทุกสาขา รวมทั้งดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหสามารถแขงขันและอยูรอดในตลาดสากลได, กอเกิดสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู, สามารถประยุกตใชเพื่อสนองความตองการในการดํารงอยูอยางมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยที่แจงในสังคมไทย
พันธกิจ
เสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องใหเปนเครือขายการพัฒนาทั้ง
ระบบขอมูลและโครงสรางพื้นฐาน ตลอดทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัย มีการวางแผนเพื่อสรางสรรคงานวิจัย การศึกษา และการฝกอบรม

๓

วัตถุประสงค
1. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางเต็มศักยภาพ
เปาหมาย
1. พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศ
3. พัฒนาทรั พยากรมนุษ ยโดยเพิ่มการประยุ กตใ ชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารดา น
การศึกษา และฝกอบรม
4. สรางความเขมแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค
2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
3. การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
5. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ
6. การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางขนาดยอมใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของ
ภาครัฐ
การดําเนินการตามยุทธศาสตรของแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 ไดสงผลใหประเทศไทยมีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ โดยการประเมินจากผลที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 สรุปไดตามยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหเปน
ผูนําในภูมิภาค
เปาหมายที่ 1 อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยมีมูลคาตลาดประมาณ 9 หมื่นลานบาทตอป ภายใน
ป พ.ศ. 2549 โดยมีมูลคาซอฟตแวร หรือธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อการสง ออกรอยละ 75 ของมูลคารวม
เปาหมายที่ 2 มีจํานวนนักวิจัยและนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพไมต่ํากวา 60,000 คน และ
ไมต่ํากวารอยละ 30 เปนนักพัฒนาที่ผานการรับรองจากสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมายที่ 3 มีหนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (ซอฟตแวร Industry Promotion Agency
: SIPA) เพื่อผลักดันใหเกิดการลงทุนและการสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเติบโตจากปจจุบัน
โดยอํานวยความสะดวก ตอผูลงทุนดวยบริการแบบ one-stop service ตั้งแตป พ.ศ. 2546
เปาหมายที่ 4 รัฐบาลตองใชโครงการของภาครัฐเพื่อสรางตลาดซอฟตแวรภายในประเทศไมต่ํา
กวา 5,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2549

๔

สรุปไดวารัฐบาลใหการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยอยางตอเนื่องทุกป สําหรับ
เปาหมายที่ 4 นี้ ยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว
เปาหมายที่ 5 มีการใช Open Source Software ควบคูกับซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศ เทียบ
มูลคาไมต่ํากวารอยละ 50 ของมูลคาซอฟตแวรรวมที่ใชในแตละป
ยุทธศาสตรที่ 2 : การใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยและสังคมไทย
เปาหมายที่ 1 ใหมีเลขหมายโทรศัพทที่สามารถรับสง ขอมูลไดดี (อยางนอยที่ความเร็ว 32
กิโลบิตตอวินาที) ถึงทุกชุมชน (หมูบาน) อยางนอย ชุมชนละ 7 เลขหมาย ภายในป พ.ศ. 2548
เปาหมายที่ 2 ใหเปดบริการเครือขายความเร็วสูง (broadband service) ดวยราคาที่เปนธรรม ในทุก
จังหวัดภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 3 ให ร าคาค า เช า วงจรภายในประเทศลดลงใหส อดคล อ งกั บ ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร
เปาหมายที่ 4 ให ผู ด อยโอกาสในสั งคมไทยกว า ร อยละ 70 มี โอกาสเข า ถึ งและได รั บบริ การ
สารสนเทศอยางทั่วถึงภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 5 ใหมีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนครบทุก ตําบล ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 6 มี ค รู ที่ ส ามารถเข า ถึ ง และใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ เป น
ประโยชนในการสอน ไมต่ํากวา 3 แสนคน ภายในป พ.ศ. 2549 โดยไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวน
ดังกลาวเปนครูในตางจังหวัด
เปาหมายที่ 7 ใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนระดับจังหวัด อยางนอยจังหวัดละ 1 สถานี และมี
สถานีวิทยุโทรทัศนชุมชนภาคละ 1 สถานีใน พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 8 ใหทุกตําบลสามารถสรางเนื้อหา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถิ่น
(local content) เพื่อเผยแพรไดภายในป พ.ศ. 2547
เปาหมายที่ 9 มีองคกรที่ดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย ดูแล
ความมั่นคงของระบบขอมูลและการสื่อสารขอมูล
ยุทธศาสตร 3 : การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เปาหมายที่ 1 ใหยกระดับการลงทุนในการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ภาครัฐและเอกชนตอปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 3 ของมูลคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
เปาหมายที่ 2 ใหมีโครงการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญซึ่งมีการลงทุนไมต่ํากวา 100 คนตอป
ที่รวมงานวิจัยพัฒนาอยูดวย ไมนอยกวา 5,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 3 ให มี สั ด ส ว นการใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลที่ ผ ลิ ต หรื อ ประกอบ
ในประเทศไม ต่ํ ากว าร อยละ 80 และการใช ซอฟต แวร ที่ ผลิ ตหรือประกอบในประเทศไม ต่ํ ากว าร อยละ 50
ของมูลคาการใชในประเทศภายในป พ.ศ. 2547

๕

เปาหมายที่ 4 ใหนักพัฒนาซอฟตแวรใชเทคโนโลยี network computing หรือ web บริการไดไม
ต่ํากวารอยละ 70 ของจํานวนนักพัฒนา ภายในป พ.ศ. 2547
ยุทธศาสตร 4 : การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
เปาหมายที่ 1 ให แ รงงาน (Workforce) ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 70 สามารถเข า ถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได และแรงงานไมนอยกวารอยละ 40 สามารถเขาถึ งและคนหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตไดภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 2 ใหเยาวชนรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาภาคปกติไมนอยกวารอยละ 90 สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 3 ใหมีแรงงานที่ใชความรู (knowledge worker) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาปละ 1.5 แสนคน ภายใน
ป พ.ศ. 2549
ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ
เปาหมายที่ 1 เพิ่ ม การจ า งงานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในอุ ต สาหกรรม
ที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการผลิตและการบริการประมาณ 6 แสนคน (หรือรอย
ละ 1 ของแรงงานทั้งหมด) ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 2 เพิ่มมูลคาตลาดของธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวารอยละ 20 ตอป
เปาหมายที่ 3 ใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสูงขึ้นรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2549
ยุทธศาสตร 6 : การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เปาหมายที่ 1 ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ไมต่ํากวา 100,000 ราย สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภายใน (back office) ไดภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 2 ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน รอยละ 40 ของผูประกอบการ
ในเปาหมายขอ 1. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในงานหลักของกิจการ (เชน งาน
ออกแบบ งานวิศวกรรม) ได ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 3 ใหจํานวนผูประกอบการที่รวมเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain) เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ตอป
ยุทธศาสตรที่ 7 : การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนในการบริหาร
และการใหบริการของภาครัฐ
เปาหมายที่ 1 ใหหนวยงานภายในกระทรวงสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการฐานขอมูล
ภายในและระหวางกรมผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. 2549
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เปาหมายที่ 2 ใหทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่วประเทศ
ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 3 ให ห น ว ยงานของรั ฐ ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 60 มี ร ะบบบริ ห ารที่ ใ ช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศอยางครบวงจรภายในป พ.ศ.2549
เปาหมายที่ 4 ใหบริการพื้นฐานของรัฐ (simple transaction บริการ) ไมนอยกวารอยละ 90
สามารถทําได โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปาหมายที่ 5 ให ห น ว ยงานของภาครั ฐ สามารถให บ ริ ก ารพื้ น ฐาน ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ที่ เ กี่ ย วกั บ การชํ า ระค า ธรรมเนี ย มของรั ฐ ในระดั บ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 50 ภายใน
ป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 6 ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งกระทรวงเพื่ อ บริ ก ารประชาชนครบวงจร
(e-Citizen) ไดไมนอยกวา 100 บริการ ภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 7 ใหภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส ปละไมนอยกวา 100,000
ลานบาทภายในป พ.ศ. 2549
เปาหมายที่ 8 ใหมีการจัดทําระบบ ระเบียบ และวิธีกํากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อความมั่นคงของชาติ
เปาหมายที่ 9 มี ซ อฟต แ วร ร ะบบบริ ห ารขั้ น พื้ น ฐาน ได แ ก ระบบสารบรรณ บริ ห ารบุ ค คล
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุที่ใชกับหนวยงานภาครัฐภายในป พ.ศ. 2549
จะเห็นไดวายุทธศาสตรที่ 1 เปนการเนนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ บรรลุผ ลตามเป าหมายที่ไดวางไว เพียงรอยละ 20 ของจํ านวนเปาหมาย
ทั้งหมด ถึงแมวาภาคเอกชนจะมีบทบาทมากที่สุดในการกระตุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร แต
ภาครัฐและภาคครัวเรือนยังไมคอยใหการสนับสนุนเทาที่ควร
ยุทธศาสตรที่ 2 เนนการพัฒนาทางดาน ICT โดยใหกระจายเขาถึงทุกกลุมคนในสังคมไทยเพื่อให
ICT เปนตัวชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้
บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดวางไวรอยละ 55.56 ของจํานวนเปาหมายทั้งหมด ซึ่งภาครัฐจะมีบทบาทมากใน
ดานการใชงบประมาณในดานตางๆ ที่จะใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึง ICT เชนการพัฒนาคุณภาพ
ของครู การสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาส และการตั้งศูนยสารสนเทศชุมชน เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 เนนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาทางดาน ICT โดยมีเปาหมายหลักในการมุงสราง
ศั ก ยภาพทางการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ข องประเทศไทย โดยผลการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรนี้ บรรลุ ตามเป าหมายที่ไ ดวางไว ร อยละ 25 ของจํา นวนเปาหมายทั้งหมด ซึ่ งภาครั ฐจะมี
บทบาทอยางมากในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยไมวาจะเปนการผลิตบุคลากร
งบประมาณ และการดําเนินการในโครงการตางๆ เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 4 เนนการพัฒนาบุคลากรไทยมีความสามารถ เพื่อที่จะสามารถแขงขันไดในอนาคต
โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไว รอยละ 33 ของจํานวนเปาหมาย
ทั้งหมดที่ไดวางไว ซึ่งภาครัฐจะมีบทบาทในดานการสงเสริมใหผูที่จะสําเร็จการศึกษาในทุกระดับสามารถใช
ความรูดาน ICT ไดอยางดี สวนภาคเอกชนจะมีบทบาทมากในการพัฒนาบุคลากรในระดับแรงงาน
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เป น การกํ า หนดมาตรการและวิ ธี ก ารที่ จ ะเร ง ส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ
ใหมีความรูและประสบการณดานการบริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคา
และการตลาด โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไว รอยละ 100 ซึ่งในเกิน
เกณฑที่กําหนดไวไมมากนัก โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากในการดําเนินงานในดานตางๆ เชน การจาง
แรงงานที่มีความรู การใช ICT มาชวยในการผลิตและการดําเนินงานของภาคเอกชน เปนตน อาจถือไดวา
การขับเคลื่อนดังกลาวมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 เปนการกระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใช ICT เพื่อ
พัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการ การบริหารการผลิต
และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้บรรลุเปาหมายตามที่
ไดวางไวรอยละ 66.67 ของจํานวนเปาหมายทั้งหมดที่ไดวางไว โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทอยางมาก ซึ่ง
ผูประกอบการตางๆ มีการนํา ICT ไปใชในการบริหารจัดการภายในกิจการ รวมทั้งนําไปใชในภารกิจหลัก
ขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 นี้เนนใหรัฐจัดตั้งองคกรกลางระดับชาติรวมรับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมการ
ใช ICT ในภาครัฐ เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผนการประสานงาน การ
จัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ใหตรงความตองการและลดการซ้ําซอนในการลงทุน
เพื่อใหภาครัฐสามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใชขอมูลรวมกันได ดวยมาตรฐานเปดและมีระบบที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยสูงสําหรับการบริหารของหนวยงานภาครัฐ และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไวรอยละ 44.44 ของจํานวนเปาหมาย
ทั้งหมดที่ไดวางไว ซึ่งภาครัฐจะมีบทบาทอยางมากในการผลักดันแตยังมีอุปสรรคหลายดาน เชน ระเบียบ
กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ ที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ
การบรรลุ เปาหมายที่ กํา หนดไว ใ นแผนแมบ ทฯ ฉบั บ ที่ ๑ ยั ง ไม ป ระสบความสําเร็ จเท า ที่ควร
ซึ่งสวนหนึ่งเนื่องมาจากขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ โดยในบางยุทธศาสตรไมไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ ขณะที่ยุทธศาสตรที่ ๗ (การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนใน
การบริหารและการใหบริการของภาครัฐ) ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด แตมีสัดสวนเพียงรอยละ
๒๗.๔ ของงบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ปจจัยสําคัญทีฉ่ ุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี คือ ความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไมเพียงพอและยังแพรกระจายไมทั่วถึง ทําใหการพัฒนาและการใช
ประโยชนของ ICT เพื่อตอยอดองคความรูการพัฒนาธุรกิจ การใหบริการภาครัฐไมสามารถเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน
ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความ
รอบรู สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน (Smart
People : Information Literate) มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล
(Smart Governance) เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
2. พัฒนาโครงขาย ICT ความเร็วสูง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ที่มีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพของกําลังคนดาน ICT (ICT Professionals) และ
บุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ ทุกระดับ ที่มคี วามรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสูสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
2. สรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ICT ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
ความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ
เพื่อใหมีการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม โดยใชกลไก
ความเปนหุน สวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อยางเหมาะสม
3. สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูก ารเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคา
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม โดยใช ICT
4. สรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจกบุคคล โดยการเขาถึงและใชประโยชนจาก
สารสนเทศในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู สรางภูมิปญญา การมีสวนรวม
ในระบบการเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหา
ความยากจน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
5. สรางศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT โดยเนนการเพิ่มมูลคาเพิ่ม (ValueAdded) ในประเทศ การวิจยั และพัฒนา และการใชประโยชนจากภูมปิ ญญาทองถิ่น วัฒนธรรมไทย และ
เอกลักษณของคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืน
เปาหมาย
1. ประชามีความรอบรู สามารถเขาถึง สรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Smart People – Information Literate) กอเกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน และการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ 50 ของประชาการทั้งประเทศ
2. ยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ขึ้น
อยางนอย 15 อันดับ ใน Networked Readiness Rankings ภายในป พ.ศ. 2556

๙

3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวา
รอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2556
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากําลังคน
การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต
และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน (Information Litercy)
- บุคลากร ICT
• สัดสวนกําลังคนดาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
ในแตละปเกินรอยละ 15 ของผูจบการศึกษาดาน ICT ทั้งหมด
• มีบุคลากรดาน ICT ที่ไดรบั การทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพไดรับการ
ยอมรับในระดับสากลอยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด
• นักพัฒนาซอฟตแวรของไทยสามารถเขารวมโครงการระดับโลกได
ไมนอยกวาปละ 50 โครงการ
- บุคลากรในวิชาชีพอื่น/บุคคลทั่วไป
• แรงงานในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 40 สามารถเขาถึงและนํา
ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู
• บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและนํา ICT
มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู
• กลุมผูดอยโอกาส สามารถเขาถึง ICT และนํา ICT มาใชประโยชนในการ
เรียนรูและประยุกตใชกับชีวติ ประจําวันเพิม่ ขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
• สัดสวนการเขาใชเว็บไซตเพือ่ การเรียนรูหรือเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค
เกินกวารอยละ 70 ของการใชเว็บไซตในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการ ICT
การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
- โครงสรางเชิงสถาบัน
• มีหนวยงานกลางที่ทําหนาทีเ่ ปนองคกรขับเคลื่อน National ICT Agenda
สามารถประสานใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
• มีหนวยงานทีท่ ํางานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
• มีสภา ICT เพื่อเปนตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
ทํางานรวมกับภาครัฐ
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- กฎหมายและกฎระเบียบ
• มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อตอการใช ICT และการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
- การจัดสรรทรัพยากร
• มีการจัดสรรงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ําซอน
ยุทธศาสตรที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน ICT
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริการเครือขายความเร็วสูง
• มีบริการเครือขายความเร็วสูง (ความเร็วอยางนอย 4 Mbps) กระจายทั่วถึง
ราคาเปนธรรม
- โครงสรางพืน้ ฐานเพื่อการศึกษา
• สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป เชื่อมตอที่ความเร็วอยางนอย 10 Mbps
• หองสมุดประชาชน/ศูนยการเรียนชุมชน/ศูนยสารสนเทศชุมชน เชื่อมตอที่
ความเร็วอยางนอย 4 Mbps
- โครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริการภาคสังคม
• ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนทุกแหงมีขอมูล/สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและ
อาชีพ รวมถึงบริการอินเทอรเน็ต
• สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบทหางไกลทั่วประเทศเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตไดที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps และมีระบบการแพทยทางไกล
ที่มีประสิทธิภาพและใชไดจริง
• มีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมและโครงขาย ICT เพื่อการบริการภาค
สังคมที่สําคัญ เชน การเฝาระวังและการเตือนภัยพิบตั ิ การสาธารณสุข
พื้นฐาน ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 E-Governance
การใช ICT เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของรัฐ
- บริการของรัฐ
• ประชาชนเปนศูนยกลาง
• มี e-government interoperability framework (e-GIF)
• บริการที่เปน single window ใชบริการไดผานสื่อหลายประเภท
- การมีสวนรวมของประชาชน
• ทุกหนวยงานมีชองทางสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือกฎหมาย
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- คุณภาพและประสิทธิภาพของ e-government
• ยกระดับ e-government performance rankings
ยุทธศาสตรที่ 5 อุตสาหกรรม ICT
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
- อุตสาหกรรมยุทธศาสตร
• สัดสวนของซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา
ตลาดในประเทศไทยโดยรวม
• มูลคาการสงออกซอฟตแวรของไทยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 อยางนอย
รอยละ 30
• มูลคาของตลาดซอฟตแวรภายในประเทศเติบโตเปนไมตา่ํ กวา 150,000
ลานบาท
• มูลคาของตลาดดิจิทัลคอนเทนต ในประเทศเติบโตเปนไมนอยกวา
165,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2556 โดยมีสัดสวนที่ผลิตในประเทศไม
นอยกวารอยละ 50
- การวิจัยพัฒนา
• เพิ่มการลงทุนในการวิจัยดาน ICT ของภาครัฐและเอกชนอยางนอยรอยละ
15 จากป พ.ศ. 2551
• มีเมืองที่เปนศูนยกลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย
- ตลาดและผูป ระกอบการ
• ผูประกอบการ ICT ไทย ไดทําโครงการขนาดใหญของภาครัฐเพิ่มขึ้น อยาง
นอยรอยละ 20 จากป พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตรที่ 6 ความสามารถในการแขงขัน
การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
- e-Logistics , e-Commerce ภาคการผลิตที่เปนยุทธศาสตรของประเทศ SMEs/OTOP
• ลดคาใชจายดาน logistics ตามที่ระบุในยุทธศาสตรการพัฒนา Logistics
ของประเทศไทย
• สัดสวนสถานประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ที่เขาถึงและใช ICT มากขึ้น
• เพิ่มสถานประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเพิ่มมูลคา e-commerce
• เพิ่มการจางแรงงานดาน ICT เปน 200,000 คน
• รักษา growth ของ GDP ภาคการเกษตรที่ไมตา่ํ กวารอยละ 3 ตอป
• e-Readiness Rankings เพิ่มขึ้น 10 อันดับ
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จากนัน้ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดฝากใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชวยเรงรัด ผลักดัน สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการจัดตั้งศูนยกลางการ
เรียนรูดาน ICT ของประเทศไทยใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และไดกลาว
ขอบคุณผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไดเสียสละเวลาเขารวมประชุมใหขอมูล
ขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมาธิการในครั้งนี้ หากมีเรื่องใดที่คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการจะ
สามารถใหการผลักดันสนับสนุนไดตามกระบวนการนิตบิ ัญญัติก็ขอใหทางกระทรวงฯ แจงมาได
3.2 พิจารณาขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการ
เดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณารายงานการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการแลว เห็นควรให
เพิ่มขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
- การเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ สํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551
1. สกอ.ควรเพิ่มการพัฒนาเนื้อหาและองคความรู(คอนเทน)ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนภาษาไทยใหมากขึ้นกวาที่มีอยู เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาสามารถทําการเรียนและศึกษา
ไดดวยตนเองตามอัธยาศัย ตลอดจนควรเปดโอกาสใหประชาชนและผูท ี่ไมอยูในสถาบันการศึกษาสามารถ
เขาศึกษาและใชประโยชนจากแหลงความรูนี้ไดเชนกัน
2. สกอ. ควรเรงดําเนินการโครงการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไปยังเขตจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส และสงขลา
3. ให สกอ. จัดสรางระบบเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูที่ตองการศึกษา
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาของตนเอง
- การเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดาน IT
และระบบ Call Center ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1. ขอให ทีโอที จัดทําแผนรองรับการพัฒนาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G โดยให
คํานึงถึงทรัพยากรเดิมที่มอี ยูใหใชประโยชนไดสูงสุด
2. ทีโอที ควรใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมศี ักยภาพในการแขงขันมากขึ้น
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3. เพื่อลดการซ้ําซอนในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอม
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรรวมกิจการกับ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Holding Company
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
1. ขอให บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคม
ของประเทศใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในภูมิภาคไดอยางมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดการซ้ําซอนในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอมกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ควรรวมกิจการกับบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Holding Company
3 กรรมาธิการยินดีสงเสริม ผลักดัน สนับสนุนใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน
ในการนี้ นายอนันต วรธิตพิ งศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายให นายปานใจ
ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการเปนผูพิจารณาขอเสนอแนะในสวนของการศึกษาดูงาน ณ สํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551
และมอบหมายใหนายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เปนผูพ ิจารณาขอเสนอแนะใน
สวนของการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 เพื่อคณะอนุกรรมาธิการจะไดพิจารณาในขั้นตอนสุดทาย
ในการประชุมครั้งตอไป และจะไดดาํ เนินการเสนอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพือ่ พิจารณาดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมกี ารพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความคืบหนาในการบังคับใช
กฎหมายภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัตวิ าดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ เขารวม
ประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ในการประชุมครั้งตอไป

เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

