บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๓6
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑4 ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นางเอมอร จนิษฐ
๒. นายวิริยะ วงศวีระนนทชัย
3. นายธวัช สถิตวิทยา
ผูชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายอังสุมาล ศุนาลัย
2. นางสาวสุชาดา อนลักษณา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว
2. นายกฤษฎา ธาราสุข

รองปลัดกระทรวง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รองปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๒

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
1. นายพันธศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ
ผูอํานวยการ
2. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผูอํานวยการ
3. นางสาวกษิติธร ภูภราดัย
ผูอํานวยการฝายวิจัยกลยุทธ
และดัชนีอตุ สาหกรรม
สมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย(TFIT)
นายประวิตร ฉัตตะละดา
ผูอํานวยการบริหาร
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. คณะอนุกรรมาธิการไดสง ความเห็นเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทย และเรื่อง การดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย กราบเรียนตอ
นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดสงความเห็นดังกลาวไปยังรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ
ซึ่งความเห็นเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยนั้น ไดรับการตอบรับจาก
รัฐมนตรีและผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเปนอยางดี สําหรับความเห็นเรื่องการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยนั้น ยังไมมีความคืบหนาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแตอยางใด
2. คณะอนุกรรมาธิการจะไดจัดทํารายงานความเห็น เรื่อง การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย และเรื่อง การพัฒนาและบริหารจัดการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และระบบลอจีสติกท (E-Government and E-Logistic) ของประเทศไทย ในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ ในแตละเรื่องคณะอนุกรรมาธิการไดแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการไวแลว คาดวา
จะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลา 2-3 เดือนนับจากนีไ้ ป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 35 วันอังคารที่ 30
มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของ
ประเทศไทย และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2544-2549 โดยเชิญ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(NECTEC) ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนายกสมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงประเทศไทย (TFIT) เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาศึกษาของ
คณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการ
ประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้ เปนการประชุมเพื่อประมวลความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) มีความคืบหนา
อยางไร หรือควรมีการแกไขปรับปรุงอยางไร โดยยึดหลักวาจะนํา IT มาสรางความเขมแข็งใหประเทศ
ไดอยางไร เนือ่ งจากการพัฒนาประเทศไดนั้นจะตองพัฒนาพลเมืองและปจจัยสําคัญที่จะใชในการ
พัฒนาพลเมืองก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะสามารถเขาถึงทุกภาคสวนของสังคมได
ดังนั้น จึงขอหารือและขอความเห็นจากหนวยงานที่เขารวมประชุมในเรื่องตางๆ ดังนี้
- แนวทางความรวมมือในการดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของประเทศ
- ความเปนไปไดของการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
- การจัดทําฐานความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอยางเปนมาตรฐาน
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเริ่มจากการทํา
แผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งแผนดังกลาวยังไมมีการดําเนินการในเรื่องของ
การรวมการงาน เปนเพียงการพิจารณาภารกิจบทบาทของแตละหนวยงานเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร
และแผนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณ ซึ่งปญหาใหญของประเทศไทย คือ แผนแมบท
แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ไมมคี วามสอดคลองกัน จึงไมสามารถดําเนินการไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายของแผนฯได
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพิจารณาถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
จึงไดดําเนินการยกรางแผนแมบทฯ ฉบับใหมขึ้น โดยมีจุดเนนที่การสรางโครงขาย สรางคน สรางงาน
ซึ่งโครงขายจะเปนตัวเชื่อมโยงใหสิ่งตางๆ เขาไปถึงประชาชนได และตองมีการพัฒนาคนโดยการวาง
กรอบที่ชัดเจน ตลอดจนการกําหนดงบประมาณที่แนนอน แตทั้งนี้ จะตองนําเสนอเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิงานใหมคี วามสอดคลองกับงบประมาณทีค่ วรจะไดรับ
อีกปญหาหนึ่งคือ การไมกลาลงทุนและการมุงดําเนินการในรูปแบบขององคกรอิสระ ซึ่งแทจริงแลว
ภาครัฐควรที่ไดดาํ เนินการใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นกอนจึงผลักดันออกไปสูภาคเอกชนหรือองคกรมหาชน
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ตอไป และควรตองพิจารณาวางกรอบนโยบายในเชิงบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งระบบ สรางความเชื่อมั่นในยุทธศาสตรของประเทศ และการกระจายเงินงบประมาณควรเปนในเชิง
ยุทธศาสตรดว ย ตลอดจนสรางความเขาใจรวมในแนวคิดเชิงยุทธศาสตร ถึงผลที่จะไดรับจากการ
ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายประวิตร ฉัตตะละดา ผูอํานวยการบริหารสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงประเทศไทย (TFIT) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความคิดริเริ่มใหมกี ารตั้งสภาไอซีที โดยเปนการรวบรวมผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมตางๆ
ดานไอที มาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ
ซึ่งถือวามีความสําคัญมากเนื่องจากเทคโนโลยีสวนใหญจะอยูกับภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนเหลานีไ้ ด
ดําเนินการวิจยั และพัฒนา ตลอดจนกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการใชเทคโนโลยี เพราะฉะนัน้ เมื่อได
รับทราบความคิดเห็นจากบุคคลตางๆ เหลานี้จะทําใหสามารถนําขอคิดเห็นที่ไดมากําหนดเปนนโยบาย
เพื่อนําไปปฏิบัตไิ ดดีขึ้นจากเดิมที่เปนมา
สําหรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ไมวาจะเปนแผนฯของ
ประเทศใดก็จะมีความคลายคลึงกัน แตสิ่งที่สําคัญที่สดุ อยูที่การปฏิบัติ ซึ่งหลายประเทศใหความสําคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามแผน เชน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตองปรับปรุงคุณภาพใหอยูในระดับเกรดเอ เพื่อมีอํานาจในการ
บริหารและสามารถใหการชวยเหลือประชาชนและหนวยงานตางๆ ได อันจะสงผลใหทุกภาคสวนของ
ประเทศปฏิบตั ิตามแผนฯ ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ คือ
1. ขาดการเชือ่ มโยงและการบูรณาการขอมูลทั้งภายในและระหวางหนวยงาน
2. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณนอยมากในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Hard Ware และ Soft Ware
3. ทําอยางไรที่จะใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์ Soft Ware ใหนอยลง
การที่แผนฯ ยังไมไดเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนนั้ เนื่องจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดสง ขอมูลถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2552 ซึ่งจะตองผานการพิจารณาของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสงเวียนไปยังกระทรวงตางๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบนั เพิ่งจะจัดสงเวียนไปถึงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อประมาณสองวันที่
ผานมา ทั้งนี้ คาดวาจะใชเวลาในการพิจารณาประมาณสองสัปดาห
ทั้งนี้ ตนเห็นดวยกับประธานคณะอนุกรรมาธิการในสวนของศูนยขอมูลกลาง
ซึ่งจะตองเปนขอมูลที่เชื่อถือได โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดาํ เนินการจัดทําศูนยขอมูล
กลางของกระทรวงขึ้นแลว และมีความยินดีใหความรวมมือในจัดสงขอมูลเขาศูนยขอมูลกลางของ
ประเทศตอไป สําหรับเรื่องโครงสรางพื้นฐานจะตองเขาถึงทุกกลุม เชน ผูสูงอายุ ผูด อยโอกาส เปนตน
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นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา NECTEC ไดเขาทํางานรวมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรางแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งในการยกรางแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 นัน้ ไดคาํ นึงถึงปญหาที่เกิดขึ้น คือ
1. มีความเปนไปไดยากมากที่จะใหทุกคนอานแผนและดําเนินการตามแผนฯ
2. แผนทีด่ ีหากไมมีใครปฏิบัตติ ามก็ไมเกิดประโยชน
ทั้งนี้ จึงไดมีการพิจารณาวาปญหาอุปสรรคเกิดจากอะไร และแผนฯ ฉบับใหมควรเปน
อยางไร และจะสามารถปฏิบัตไิ ดจริงหรือไม พบวา อะไรที่เปนโครงสรางพื้นฐานทีค่ วรจะดําเนินการ
หนวยงานใดทีจ่ ะเปนผูขับเคลื่อนหรือผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามแผนฯ และสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะ
ใหมีความยั่งยืนก็จะตองมีอตุ สาหกรรม ICT รองรับดวย และจากการปรึกษาจากผูเ ชี่ยวชาญตางๆ จึงได
เกิดเปนแผนฯ ฉบับที่ 2 ขึน้ ตามแผนยุทธศาสตร ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรทุกสาขาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้ เพื่อใหคนไทยสามารถรูจักการคนหาขอมูล การเก็บขอมูล และการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลได
ดวยตนเอง ตลอดจนเปนบุคคลที่สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูในชีวิตประจําวันไปเผยแพร
ใหผูอื่นไดรบั ทราบไดอีกดวย
2. ควรมีหนวยงานที่จะกํากับดูแลอยางใกลชิดในการประเมินงบประมาณ
ใหแตละโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตางๆ เพือ่ เปนการสรางความถวงดุล
ใหเกิดขึ้น หรือหากเปนโครงการใหญๆ ควรที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศ โดยใชกลไกดังกลาวทําใหเกิดระเบียบการจัดซื้อจัดจางสามารถดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและโปรงใส รวมถึงการกําหนดมาตรการและโครงสรางพื้นฐานที่ตองใชรวมกัน
3. เครือขายการเขาถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ตสามารถกระจายอยูทั่วประเทศ
โดยมีโครงสรางพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และครอบคลุมขอมูลในทุกดาน
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปรับปรุงหนวยงานภาครัฐ
ใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ
5. การมุงเนนการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนําไปเสริมสรางการ
ดําเนินงานของอุตสาหกรรมไทยที่มีความเขมเข็ม เชน การเกษตร การทองเที่ยว และการแพทย เปนตน
6. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ การมี
องคกรที่จะขับเคลื่อนในดานตางๆ อยางชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลแผนฯ
ทั้งนี้ ถือวาแผนฯในขอ1.- 3. เปนกลไกสําคัญ หากสามารถดําเนินการได แผนฯ
ในลําดับตอไปก็สามารถดําเนินการไดทั้งสิ้น แตหากแผนฯ ขางตนไมสามารถดําเนินการได หนวยงาน
ที่กํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานก็จะตองมารวมกันพิจารณาเรื่องแผนแมบทฯ ของประเทศตอไปเรือ่ ยๆ
ทําใหโอกาสในการพัฒนาประเทศโดยองครวมลาหลังกวาประเทศตางๆ
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ขอซักถามของคณะอนุกรรมาธิการ
1. ทําอยางไรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะสามารถมีอํานาจในการบริหาร
จัดการใหมีการดําเนินการตามแผนฯ อยางมีประสิทธิภาพ
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา การที่จะใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจในการ
บริหารจัดการใหมีการดําเนินการตามแผนฯ อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองใหการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณและบุคลากร โดยยึดหลักในการดําเนินการดังนี้
- การบริหารจัดการกระบวนการในโลกอินเทอรเน็ต คือ Data Anywhere ,
Program Anywhere และ Hardware Anywhere ซึ่งปจจุบันเปนสังคมของการแลกเปลี่ยนขอมูล ฉะนั้น
จะตองดําเนินการบริหารใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการรวมการงานกันของทุกภาคสวน สงเสริม
ใหทุกคนไดเขาถึงและศึกษาองคความรูตา งๆ ในโลก โดยตองเนนใหสามารถใชงาน ประยุกต และ
สามารถนําองคความรูที่ไดรบั ไปอธิบายตอ ซึ่งถือเปนการตอยอดองคความรู
- ภายใตเงื่อนไขของเทคโนโลยี ควรจะตองมีสภาไอซีทีขึ้น เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผสมผสานแนวคิดโดยการอางอิงแนวคิดและทฤษฎีใหมๆ โดยสรางตนแบบใหเห็นอยางเปน
รูปธรรม เพื่อเปนแรงกระตุน ใหเกิดการดําเนินการตามแผนฯ
2. หากแผนฯ ผานแลว หนวยงานใดจะเปนผูควบคุมดูแลใหองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ ดําเนินการตามแผนฯ
นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา เมื่อป 2539 สํานักนายกรัฐมนตรีไดตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในชวงตนที่ยังไมมี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ไดมีการเชิญผูอํานวยการ NECTEC เปนเลขานุการ
โดยให NECTEC เปนสํานักงานเลขานุการดวย นับแตนนั้ มาจึงทําให NECTEC ไดเขาไปมีบทบาท
ในการจัดทําแผนฯ และเมื่อมีการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น คณะกรรมการ
ชุดดังกลาวก็ยงั ไมไดยุบไป เพียงแตเปลี่ยนใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา
ดํารงตําแหนงเลขานุการในการจัดทําแผนฯ แทน ทั้งนี้ ความเขมแข็งของคณะกรรมการนั้นอยูที่ทีม
เลขานุการ ซึ่งหากไดดาํ เนินการสรางกลไกใหเขมแข็งก็จะสามารถเปนหนวยงานควบคุมดูแลใหองคกร
หรือหนวยงานตางๆ ปฏิบตั ิตามแผนได อนึ่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตอง
สรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น
นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา ขอมูลสําคัญทีป่ รากฏในหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่วา "ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทํา และ/หรือ ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ทั้งนี้ มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี

๗

สารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) รับผิดชอบการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและเปนหนวยงาน
ประสานงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณรองรับ
แผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 รวมถึงการติดตามประเมินผลเพือ่ ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป"
เพราะฉะนั้น เมื่อแผนฯ ผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว หนวยงานที่จะเปนผูควบคุมดูแลก็คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ นั้นเอง
3. มีวิธีการอยางไรที่จะใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.)
มีความเขมแข็งสามารถปฏิบตั ิงานไดจริง มีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา ปญหาขอแรกคือเรื่องงบประมาณที่ถูกตัดออกไปนับแตครั้งแรกที่เสนอสงผล
ใหการดําเนินการไมสําเร็จ ขอที่สองคือเรื่องของบุคลากรที่มีไมเพียงพอ เนื่องจากความผิดพลาดในการ
วางแผนดานอัตรากําลังคนของภาครัฐ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
1. ควรมีฐานขอมูลความรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เปนมัลติมีเดียของประเทศเพื่อ
สามารถใชเปนศูนยขอมูลกลางในการอางอิงสําหรับการเรียนการสอน
ทั้งนี้ หากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จะรวมมือกันเปน
แมงานในการจัดทําศูนยขอมูลกลางดังกลาว ก็สามารถศึกษาตนแบบไดที่ www.wolframalpha.com
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรทําเรื่องเสนอเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการ กทสช. ถึงปญหาในการดําเนินการตามแผน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
คณะกรรมการ ซึ่งเปนผูมีอาํ นาจสูงสุดในการตัดสินใจสัง่ การอันจะชวยผลักดันใหมีการดําเนินการได
เต็มประสิทธิภาพโดยไมลาชา
3. ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดดําเนินการตามกระบวนการนิตบิ ัญญัติโดยการยื่น
กระถูถามนายกรัฐมนตรีในการเรงรัด ผลักดัน เพื่อใหฝายเลขานนุการ กทสช. มีความเขมเข็งขึ้น
จากนัน้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปประเด็นตางๆ ที่ไดรบั ทราบ เพื่อเปน
ขอมูลที่จะไดดําเนินการพิจารณาศึกษาตอไป ดังนี้
1. ถามีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแลว ตอไปจะตองมีแผนปฏิบตั ิการ และตองมี
การดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามแผนนั้น
2. ใหคณะกรรมการ กทสช. มีความเขมแข็งขึ้นในการดําเนินการ ซึ่งตองใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดทําเรื่องเสนอไปยัง
นายกรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินการตามแผนฯ
สวนคณะอนุกรรมาธิการจะไดดาํ เนินการทางนิตบิ ัญญัติเพื่อเรงรัด ผลักดันอีกทางหนึ่ง
3. ผูบริหารสูงสุดจะตองมีความรูเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชงาน

๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ
ในฐานะหัวหนาคณะทํางานศึกษาติดตามการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พิจารณาศึกษากรณีการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดมีการเดินทางศึกษาดูงานและหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
๔.๒ นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ และหัวหนาคณะทํางานดาน
E-Education ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอความเห็นดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ไปยังกระทรวงศึกษาธิการนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ทั้งนี้ จะไดตดิ ตามความคืบหนาของการพิจารณามารายงาน
ใหที่ประชุมทราบในโอกาสตอไป
4.3 นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนากําหนดการ
จัดการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย
ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข
306-308 ซึ่งปจจุบนั ไดมีการกําหนดรายชื่อวิทยากรจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนไวเรียบรอยแลว โดยที่ประชุมมีมติใหเชิญผูแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขารวมเปนวิทยากรในการสัมมนาดวย
4.4 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
อนุกรรมาธิการ ดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาดาน E-Government แทน นายรังสรรค
จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เนื่องจากติดภารกิจสําคัญไมสามารถเขารวมประชุม
กับคณะอนุกรรมาธิการได โดยในการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาขอใหใชขอมูลขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจากการเชิญหนวยงานตางๆ เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ผานมา
4.5 ที่ประชุมมีมติใหเชิญ CEO ประจํากระทรวงตางๆ เขารวมประชุมหารือ
กับคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของประเทศไทยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549) ตลอดจนสภาพปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข ในการประชุมครั้งตอไป

เลิกประชุมเวลา ๑6.2๐ นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

