บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 37
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 311 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
๒. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3. นายวสันต ฝมือชาง
4. นายฉกาจ วิสัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายธวัช สถิตวิทยา
5. นายธเนศ ชูบอฝาย
6. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
7. นายประวิตร ฉัตตะละดา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

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

๒

ผูชี้แจง คือ
กระทรวงกลาโหม
1. พลโท สิทธิพร ภัทรเสน
2. พลตรี พิทกั ษ เกียรติพันธ
3. พันเอก บรรเจิด เทียนทองดี
4. พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคํา
5. นาวาอากาศเอก สกล ทองใบใหญ

เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
ผอ. ศูนยรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร
ที่ปรึกษาทางเทคนิค
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
ผอ. กองแผนและวิศวกรรม
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
ฝายเสนาธิการประจํากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม

กระทรวงการคลัง
1. นายศุภชัย จงศิริ
2. นางพิมพใจ ทองดี

ผูตรวจราชการกระทรวง และ CIO
ผอ. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงการตางประเทศ
นายอิศร ปกมนตรี

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
นางวัลลภา จารุธีรชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นางจารุชา ลิม้ แหลมทอง
ผอ. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

รองปลัดกระทรวง

กระทรวงคมนาคม
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

ผช.ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายนิวัติ มณีขัติย

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายอังสุมาล ศุนาลัย
2. นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
3. นางสาวอินทิรา พันธแอ

รองปลัดกระทรวง
ผอ.งานนโยบายและยุทธศาสตร
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน

กระทรวงพลังงาน
1. นางสาววิภาวรรณ มงคลศิลป
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จารุ ตัง้ พูนผลวิวัฒน
ที่ปรึกษากระทรวง
กระทรวงพาณิชย
1. นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป
2. นางแววตา เรืองนภา
3. นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ
4. นายชาญชัย ชัยเฉลิมศักดิ์
5. นายกิตติกร สอนอาจ
6. นายรัชพร อุตตรานนท
7. นางนอยทิพย คําสวัสดิ์
8. วาที่รอยตรี วิชยา วังภคพัฒนวงศ
9. นางสาววิมลมาศ องควาณิชกุล
10. นายธเนศ แยมนิยม
11. นางสาว เรวดี ประสพศิลป
กระทรวงมหาดไทย
1. นายตอพงษ อ่าํ พันธุ
2. นายประวินทร ชํานิประศาสตร

2. นาย

รองปลัดกระทรวง
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการคาตางประเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

รองปลัดกระทรวง
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔

กระทรวงยุติธรรม
1. นายพิษณุโรจน พลับรูการ
2. นายสุรศิษฏ บัวทรัพย

รองปลัดกระทรวง
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงแรงงาน
1. นายประวิทย เคียงผล
2. นางสาวนลินทิพย พรประเสริฐชัย
3. นางสาวจุฑารัตน สบูมวง

ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ

กระทรวงวัฒนธรรม
1. นายสมชาย เสียงหลาย
2. นายทวีศักดิ์ ศรีอรุณ

รองปลัดกระทรวง (CEO)
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว
2. นายกฤษฎา ธาราสุข

รองปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กระทรวงศึกษาธิการ
1. นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
2. นายวิชาญ เลิศวิภาตระกูล
3. นางสุพรรณี สมบุญธรรม
4. นางสาวพุทธิสาร อัคคะพู

รองปลัดกระทรวง
ผอ. UniNet สกอ.
ผอ. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(TCU)
นักวิชาการ ชํานาญการพิเศษ

กระทรวงสาธารณสุข
1. นายแพทย พรเทพ ศิริวนารังสรรค
2. นายแพทย สินชัย ตอวัฒนกิจกุล
3. นางสาวสุวนั ตนา เสมอเนตร

ผูตรวจราชการ และ CIO
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายสมศักดิ์ จุลเสน
2. นายตรีพงษ กลันทปุระ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม

(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 36 วันอังคารที่ 28
กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 2 บรรทัดที่ 23

แกไข "(E-Government and E-Logistic)"
เปน "(e-Government and e-Logistics)"

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาความเห็นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของประเทศไทยดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญ CEO 20 กระทรวง เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวาการประชุม
ปรึกษาหารือกันในวันนี้ เปนการประชุมเพื่อระดมความเห็นเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาความเขมแข็งของประเทศ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย และ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549) ดังนัน้
จึงขอหารือ และขอความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกลาวจากหนวยงานที่เขารวมประชุม
นางสาววิภาวรรณ มงคลศิลป ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงพลังงาน ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสรุปได ดังนี้
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. กลยุทธ 5-e ใน IT 2010 นั้น บางกลยุทธเขียนเปาหมายชัดเจน เชน กลยุทธ
e-Government เนนพัฒนาระบบ Back Office และ Front Office บางกลยุทธไมชัดเจน เชน e-Society
มีการกําหนดโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อการเขาถึงสารสนเทศของประชาชน แตไมไดพูดถึงวิธกี ารดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย ทําใหไมสามารถกําหนดการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในมุมมองของหนวยงานที่จะตอง

๖

สนับสนุนเครือขายภายในหนวยงานที่จะตองมีการเชือ่ มโยงไปยังภูมิภาค และยังไมเห็นความชัดเจนของ
ทิศทางวาภายในป 2553 การกําหนดวาโครงสรางทางดานพืน้ ฐานจะเปนอยางไร
2. ภาพรวมของ IT 2010 นั้น เปนภาพรวมกวางๆ ที่จะเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ
กําหนดยุทธศาสตรและโครงการที่จะตอบสนองกรอบนโยบาย IT 2010 แตยังไมครอบคลุมถึงการกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจนของเปาหมายแตละกลยุทธที่จะใหหนวยงานภาครัฐสามารถรับทราบวาแตละหนวยงานนั้นได
มีการพัฒนา ICT ตรงตามเปาหมายที่วางไวหรือไม ดังนั้น ควรที่จะกําหนด Road Map ของ IT 2010 เปนแผน
3 ป 5 ป 10 ป เพื่อใหทราบวาปจจุบันหนวยงานสามารถตอบสนองนโยบาย IT 2010 ไดมากนอยเพียงใด
ปญหาอุปสรรค
การใหความสําคัญดาน ICT ของแตละหนวยงานไมเทาเทียมกัน เนื่องจากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สวนใหญจะมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจของหนวยงานมากกวาที่จะมีความเชี่ยวชาญ
ทางดาน ICT โดยเฉพาะ จึงมีผลในการทีจ่ ะกําหนดนโยบาย ICT ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ เชน การ
พัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ ยังไมสอดคลองหรือตอบสนองตามยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย ที่
วางไวไดอยางเต็มที่มากนัก
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตรในแผนแมบทฯ นัน้ มีการกําหนด
เปาหมายเกินกวาความเปนจริงที่จะปฏิบตั ิงานได เนื่องจากขาดความพรอมและทรัพยากรที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู ความเขาใจดาน ICT ของประชาชน จึงควรมีการวิเคราะหและกําหนดตัวชี้วัด
ใหมีความเหมาะสมกับสถานภาพปจจุบันดาน ICT ของประเทศไทยมากที่สุด
2. ไมมีการประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัดเปนระยะๆ และตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถทบทวน ปรับปรุงวิธกี ารและวางแผนที่จะดําเนินการใหตัวชีว้ ัดเปนไปตามที่ไดกาํ หนดไวตาม
ยุทธศาสตรและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลสําเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 เพียงครั้งเดียวจะไมเกิดประโยชนมากนัก เนื่องจากไมมีโอกาสที่
จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานได
3. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณดําเนินการที่สอดคลองกับแผนแมบทฯ ซึ่งแตละ
หนวยงานจะตองพยายามขอจัดสรรงบประมาณที่ตองดําเนินการตามแผนดวยตนเอง หากมีนโยบายการ
จัดสรรเงินงบประมาณทีเ่ พียงพอมาสนับสนุน จะทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถพัฒนาและปรับปรุง ICT ได
ตามเปาหมายของแผนแมบทฯ
4. โครงการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลภาครัฐ (GIN) ตามยุทธศาสตรที่ 7 ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้น ควรคํานึงถึง
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4.1 แนวทางการนําเครือขาย GIN ไปประยุกตใชงานกับหนวยงานใหเกิดประโยชน
อยางทั่วถึงและนําโครงขายสื่อสารภาครัฐที่มีอยูมาบูรณาการรวมกันใหพนื้ ที่ใชงานครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีความคุมคาในการลงทุนในภาพรวมของประเทศ
4.2 ความปลอดภัยของขอมูลที่จะตองแลกเปลี่ยนขอมูลบนเครือขาย GIN
4.3 ผลักดันระบบสารสนเทศที่จะนํามาใชงานบนเครือขาย GIN อยางจริงจัง
ปญหาอุปสรรค
1. ขาดการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณดาน ICT ที่ผลิตหรือประกอบ
ในประเทศ ทําใหอุปกรณมีประสิทธิภาพต่ํา สงผลใหผูใชงานขาดความเชื่อมั่นในการใชงาน และสิน้ เปลือง
งบประมาณในการบํารุงรักษา
2. ขาดการผลักดันเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางแทจริง เชน การใชงาน open
source โดยเฉพาะ open office ยังไมสามารถสรางความเชื่อมัน่ วาจะไมประสบปญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจาก
การนําไปใชงาน เชน คาใชจา ยในการบํารุงรักษา ฝกอบรม การสงขอมูล ขอความ ระหวางหนวยงาน เปนตน
นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
ไดใหขอมูลความเห็นตอทีป่ ระชุมสรุปไดวา กระทรวงการตางประเทศมีความจําเปนทีจ่ ะตองติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพราะฉะนั้น จึงมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางมาก ซึง่ กระทรวงฯ ถือเปนผูใชไมไดดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ไดตั้งศูนยขอ มูลกลางของกระทรวงนับตัง้ แตป 2526 เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดทํา
หนังสือเดินทาง และตอมาจึงไดพัฒนามาสูการสื่อสารแทนการใช โทรเลข เทเล็กซ (teleprinter exchange)
และโทรสาร ปจจุบันมีระบบ Internet สําหรับการติดตอสื่อสารที่เรียกวา secure communication เปนการเขา
ใชโดยรหัสระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงานในตางประเทศ ซึง่ การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ
ไมมีปญหาแตอยางใด
สําหรับกรณีทปี่ ระเทศไทยไมสามารถแขงขันกับตางประเทศไดนั้น จากประสบการณ
ในการทํางานพบวา จุดที่ประเทศไทยมองขามคือ ระบบการศึกษา ซึง่ เปนปญหาหลัก ซึ่งในตางประเทศ
จะสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเปนของตนเอง ริเริ่ม กลาทดลอง กลาทดสอบ ในขณะที่ประเทศ
ไทย ระบบการเรียนการสอนเปนในลักษณะของการทองจํา และใหนําเสนออยางที่ผูสอนตองการ อีกปญหา
หนึง่ คือ คนไทยมีวัฒนธรรมที่ไมชอบคิด ไมกลาแสดงความเห็น และไมชอบการพูดในที่สาธารณะ ดวยเหตุนี้
เราจึงเปนผูนาํ เขาและใชเทคโนโลยีโดยไมมีการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังใหความสําคัญในเรื่อง
ของการวิจยั และพัฒนาในระดับที่นอยมาก ซึ่งนับเปนอีกประเด็นหนึง่ ที่ทาํ ใหประเทศไทยไมสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได
สําหรับแนวทางในการแกไขนั้น เห็นวาเรื่องความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนนั้ ประเทศไทย
ไมดอยกวาชาติใด แตสิ่งที่จาํ เปนตองปรับปรุง คือ ทัศนะ และวิธีการในการปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีความคิด
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ริเริ่ม กลาคิด กลาพัฒนา ขณะเดียวกันผูล งทุนจะตองใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) และตอง
ทําความเขาใจวาเปนการลงทุนระยะยาวไมใชการลงทุนระยะสัน้
นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป รองปลัดกระทรวงพาณิชย ไดใหขอ มูลความเห็นตอที่
ประชุมสรุปไดวา เนื่องจากกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่จะตองใหบริการทัง้ ประชาชน ผูประกอบการ
และผูสงออก- นําเขา ทัง้ ในและตางประเทศ ทัง้ นี้ ระบบการใหบริการทาง Internet หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วถูกตอง ซึ่งปญหาที่ควรดําเนินการแกไข
รวมกันของทุกหนวยราชการ คือ ปญหาเรือ่ งความแตกตางกันทางมาตรฐานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบสื่อสาร และสิ่งที่เปนปญหาอีกอยางหนึ่งคือ การขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ ภาครัฐจะตองชวยกันแกไขวาจะทําอยางไรจึงจะใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
แรงจูงใจที่จะทํางานในภาครัฐมากกวาการทํางานกับภาคเอกชนที่มีอตั ราคาตอบแทนที่สูงเปนแรงจูงใจ
นอกจากนี้ ปญหาหนึง่ ทีพ่ บในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบเครือขายไมมีความ
ครอบคลุมอยางทั่วถึง และปญหาความลาชาในการดําเนินงานของภาครัฐเนื่องจากติดขัดเรื่องกฎระเบียบ
วิธีการที่กาํ หนดไว ซึ่งเห็นควรจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆ ใหทนั สมัยและสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยราชการไดอยางรวดเร็ว
สิ่งสําคัญสําหรับกระทรวงพาณิชย คือ มีความจําเปนตองซื้อขอมูลจากตางประเทศซึง่ มี
คาใชจายสูง (เปนขอมูลมาตรฐานสากลจึงมีราคาสูง) ซึง่ เมื่อเขาสูก ระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก็
จะถูกตัดงบประมาณในสวนนี้ไป สงผลใหกระทรวงฯ เสียโอกาสในการที่จะไดรับขอมูลที่ถกู ตองมาใชในการ
วิเคราะหหรือวางแผนจัดทํานโยบายตางๆ ไป
ในสวนของการรวมกันผลักดันแผนแมบทฯ ถึงแมจะมีการตั้งเปาหมายไวสูง แตหาก
คณะกรรมาธิการจะชวยสนับสนุน ผลักดันในเรื่องของบุคลากร ขอมูล ระบบสํารองตางๆ ที่จาํ เปนในโครงสราง
พื้นฐาน ก็จะชวยใหกระทรวงฯสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็วขึน้
นางแววตา เรืองนภา ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ไดใหความเห็นเพิม่ เติมสรุปไดวา ในเรื่องของศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนั้น
หากจะใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวง ICT จะตองดําเนินการหารือกับสํานักงาน กพ.
กพร. และเจาของขอมูลที่เปนแผนนโยบายใหเกิดความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยฯ ดังกลาว
และจะตองดําเนินการอยางจริงจัง มีเจาภาพชัดเจน
นายพิษณุโรจน พลับรูก าร รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ไดใหขอ มูลความเห็นตอที่
ประชุมสรุปไดวาปญหาหนึง่ ของประเทศไทยคือ มีแผนแมบทฯ ดาน IT แตไมสามารถดําเนินการได จึงทําใหไม
สามารถพัฒนาประเทศไปได ซึ่งหนวยงานภาครัฐทุกหนวยไดพยายามดําเนินการตามแผนฯ แตเนื่องจากการ
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สนับสนุนที่ไมชัดเจนและไมตอเนื่อง จึงสงผลใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนฯ ไดสําเร็จ และอาจลมเหลวใน
บางเรื่อง (แผนที่ปฏิบัติไมได นโยบายทีป่ ฏิบัติไมได และงบประมาณที่ขอไมได)
ปญหาหนึง่ คือ open source ซึ่งประเทศไทยตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในเรื่อง soft
ware โดยเห็นวาการพัฒนา open source ในประเทศไทยเปรียบเหมือนการเลีย้ งเด็กโดยปลอยใหเติบโตดวย
ตัวเอง วิธกี ารแกไขประการหนึง่ คือจะตองมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ โดยใหสามารถเชื่อมโยง
กันได นอกจากนี้ การใชงานบนเครือขาย GIN นัน้ กระทรวงยุติธรรมไดพยายามใชแตพบวาไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางครบถวน ทําใหกระทรวงยุติธรรมตองดําเนินการพัฒนาเครือขายดวยตนเอง
เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเห็นวาเปนหัวใจหลัก คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลในกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้าํ คือ เริ่มตั้งแตตํารวจทีจ่ ะตองมีขอมูลที่พรอมจะพิสูจนคน หรือพรอมที่จะ
ตรวจสอบไดวาเมื่อพนจากตํารวจไปแลวไปอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด มีความคืบหนาอยางไร
มีปญหาใดหรือไม เมื่อสงตอไปถึงอัยการ และศาล ก็ควรมีฐานขอมูลทีด่ ีไปสูทุกหนวยงานตามขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีความตองการใหหนวยงานทีท่ ํางานภายใตกระบวนการยุติธรรม
สามารถตรวจสอบขอมูลทุกอยางได ซึง่ ปจจุบันขอมูลตางๆ ยังไมสามารถบริหารจัดการใหมีความเชื่อโยงกันได
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการจัดทําโครงการนํารอง DXC : Data Exchange Center โดยมีหลักการให
DXC เปน buffer ทัง้ นี้จะไมเขาไปกาวกายขอมูลภายของแตละหนวยงาน แตจะเปนลักษณะการสอบถาม
ขอมูลเทานั้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะนี้ นอกจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมแลว
ยังมีหนวยงานที่อยูนอกกระบวนการยุตธิ รรมใหความสนใจแลกเปลี่ยนขอมูลดวย
ทั้งนี้ จากการดําเนินโครงการ DXC พบวา
1. แตละหนวยงานมีระบบของตนในระดับดี แตไมเปนมาตรฐานเดียวกันและมีการพัฒนา
ระบบไมเทากัน ดังนัน้ การหารือแลกเปลีย่ นขอมูลของแตละหนวยงานกับกระทรวงยุติธรรมจึงตองเปน
ลักษณะเฉพาะกิจ
2. เรื่องความปลอดภัย เมื่อมีผูเขามาใชงานในระบบมากขึ้น ก็สามารถจะ Identify ได
โดยจะตองมีการจัดกับ Log File ทุกเรื่องราวไว (มีคาใชจายในการจัดเก็บ)
3. กระทรวงยุติธรรมไดขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแตไมไดรับอนุมัติจึงยังไมสามารถขยาย
โครงการได
สําหรับความเห็นในภาพรวมนั้น ประเทศไทยควรมีแผน IT ระดับประเทศที่ดี มีความชัดเจน
ละเอียด ถูกตอง ครอบคลุม สามารถปฏิบตั ิได ไมใชเปนเพียงนามธรรม ซึ่งขีดความสามารถในการพัฒนา IT
ของแตละหนวยงานเปนปญหาใหญ ที่ตอ งมีแผนในการผลักดัน โดยจะตองมีการกําหนดเพดานความสามารถ
ไวดวย ฉะนัน้ แผน IT ที่ดีจะตองละเอียด ชัดเจน มีงบประมาณ และวิธีการรองรับ ไมมีการกาวกายการใช
งบประมาณ แตจะมีเพียงการติดตามผลและตรวจสอบวาแตละหนวยงานปฏิบัติไมไดเพราะเหตุใด โดยเห็น
ควรใหมีรองนายกรัฐมนตรี ดาน IT เปนผูด ูแล ซึ่งตองเปนอิสระสามารถสั่งการและกําหนดงบประมาณไดเอง
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นายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดใหขอมูลขอคิดเห็นตอที่ประชุม
สรุปไดวา กระทรวงวัฒนธรรมจําเปนตองพึง่ ระบบ IT อยางมาก ซึ่งประเทศไทยมี วัฒนธรรมประจําชาติเปนจุด
แข็ง เปนตนทุนทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง หากนํามาประกอบกับ innovation และใช ICT เปนตัวขับเคลือ่ นแลวนํา
ระบบธุรกิจหรือการบริหารจัดการเขามา จะไดระบบที่เรียกวา creative economy หรือ เศรษฐกิจสรางสรรค
ดังนัน้ IT จึงมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ประเทศไทย ซึ่งทิศทางการพัฒนาในขณะนี้ ซึง่ เปน
งานทีก่ ระทรวงวัฒนธรรมไดดําเนินการมี 2 เรื่องคือ
- culture heritage ซึ่งพยายามผลักดันใหไปสูการทํา value creation และ value added
- culture industry ซึ่งหวังวา ICT จะสามารถชวยขายงานศิลปะ ของศิลปนแหงชาติผาน
Internet ไดอยางสมราคา
ทั้งนี้ เห็นวาระบบ ICT จะสามารถชวยสงเสริมการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมไดดังนี้
1. reserve acquire ตางๆ ที่มีอยูในประเทศ จําเปนตองใชประโยชนเรื่องการสรางความ
ตระหนัก การสราง creation และเรื่องการจัดการความรู โดยกระทรวงวัฒนธรรมคาดหวังใหมี Road Map ที่
ออกจากแผนแมบทฯ เชื่อมโยงไปถึงแผนปฏิบัติการซึ่งจะทํา position แตละกระทรวงใหชัดเจน จะลดตนทุนใน
การทํา network ลดการเชา network ที่ไมไดดูแลโดยกระทรวง ICT ได ทัง้ นี้ กระทรวงวัฒนธรรมคาดหวังใน
เรื่องการเชื่อมโยง network กับกระทรวง ICT
2. งบประมาณที่กระทรวงจะไดรับ
3. บุคลากรดาน ICT
4. ขอมูลของกระทรวงที่จะไปสูประชาชน และการ access ของประชาชน ตอเปาหมายของ
ขอมูลตางๆ โดยตองดําเนินการในภาพรวมใหไดวาทําอยางไรจึงจะเห็นคุณคาและประโยชน
5. อยากใหเรงดําเนินการจัดทํา Road Map โดยวาง position ของแตละกระทรวงตามภารกิจ
เนนหนักของแตละกระทรวงใหได
6. ลดความซ้ําซอนของ hard ware ซึ่งจะตองทํา national license ของ soft ware บางตัวซึ่ง
จะชวยใหลดคาใชจายลงได
7. กระทรวง ICT อาจจะตองเลียนแบบบทบาทของ กพร. โดยใหมีที่ปรึกษาจากกระทรวง ICT
ไปประจําแตละกระทรวง เพือ่ ที่จะ Link gate ใหเขากันระหวางบทบาทของงานกระทรวงและบทบาทของ ICT
ในแผนแมบทฯ ซึ่งจะมีทั้งการติดตาม การประเมิน และทํารายงาน และหากกระทรวงใดประสบความสําเร็จ
อาจมีรางวัลใหเชนเดียวกับการใหเงินโบนัสประจําป เพือ่ เปนการสรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญของ ICT
ขึ้นมาไดในอีกระดับหนึง่
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นายศุภชัย จงศิริ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดใหขอมูลขอคิดเห็น
ตอที่ประชุมสรุปไดวา กระทรวงการคลังดําเนินงานดาน IT มาตั้งแตป 2516 โดยมีการพัฒนางานมาตลอด
จนถึงปจจุบนั ซึ่งงานทุกงานของกระทรวงจะอยูในระบบ IT ทั้งหมด โดยมีขอมูลครอบคลุมทั้งประเทศ ซึง่ งาน
จะสําเร็จได ผูบ ริหารตองมีความจริงจัง มีความเขาใจ และผลักดันระบบและนโยบายใหสามารถสรางโครงการ
สรางเงินได คือ สามารถมีโครงการ มีระบบ และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณและรัฐสภา เพื่อให
ไดเงินในการสรางระบบ สวนกําลังคนก็ตอ งมีการพัฒนา ตองมีการศึกษาใหมีความรู มีความสามารถ
มีวิสัยทัศนในการติดตามและรูเทาทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระทรวงการคลังไดจัดตั้ง
Training Center เพื่อพัฒนาคนใหมีการสงเสริมการเรียนรูในทุกระดับ ซึ่งปจจุบนั หลายหนวยงานยังขาดแคลน
บุคลากรดาน IT ทัง้ นี้ การทํางานใหบรรลุตามแผนจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ หากเปนไปไดอยาก
ใหวุฒิสภาชวยผลักดันในเรื่องของกําลังคนเพื่อรองรับและสนับสนุนการทํางานดาน IT ของแตละหนวยงาน
ของรัฐที่ยงั ขาดแคลน และ 1% ของงบประมาณแผนดินจะตองรองรับเพื่อการพัฒนาระบบ IT ของประเทศ
นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหขอมูลความเห็นตอ
ที่ประชุมสรุปไดวา ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดรับงบประมาณในการพัฒนา hard ware เพื่อลงไปสู
โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเปนฝายสนับสนุนในเรื่อง network เพื่อลดคาใชจายในการเชา
networkนอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีการเชื่อมโยงขอมูลโดยการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในกระทรวง สําหรับดานบุคลากรนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
วาจะตองนํา ICT มาชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ครูทุกคนจะตองรูเรื่อง ICT ในการนํา ICT ไปสอน
แตขณะเดียวกันก็ไดเกิดการมองขามบุคลากรที่จะตองรับผิดชอบเรื่องระบบไป จึงจําเปนจะตองดําเนินการ
ใหมีบุคลากรที่จะทําหนาทีร่ ับผิดชอบดูแลเรื่องระบบในแตละโรงเรียนขึ้น
ทั้งนี้ หากทุกกระทรวงรวมมือกันก็จะสามารถดําเนินการพัฒนาประเทศไปได และสามารถใช
ประโยชนรว มกันได และหากพิจารณาจากการที่ธนาคารพาณิชยดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลทางธุรกรรมกันได
นั้น หนวยงานภาครัฐก็นา จะสามารถรวมกันดําเนินการจัดทําฐานขอมูลบุคคล(ตั้งแตเกิด)ขึ้นได เพือ่ เปน
ประโยชนตอหนวยราชการทุกหนวยงานตอไป
นายวิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผอ. UniNet สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดใหขอมูลความเห็นเพิ่มเติมสรุปไดวา สกอ.มีโครงขายทางดานการศึกษาและวิจัยเกิดขึ้นตั้งแตป 2539 โดย
การสรางโครงขายเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด โดยมีการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายดังกลาว
มาตั้งแตตน ซึง่ ปจจุบนั เปนโครงขายทีม่ ีความเร็วสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยงั มีการเชื่อมโยง
ไปยังโครงขายการศึกษาของกระทรวงอื่นๆ ดวย เชน สถาบันการศึกษาของตํารวจและทหาร
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการใชโครงขายดังกลาวทั้งในดานการศึกษาและวิจัย มีการศึกษาและวิจยั ระหวาง
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มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการวิจัยของโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัยตางๆ ดวย ขณะเดียวกันก็
มีการเชื่อมโยงโครงขายกับตางประเทศในสวนของโครงขายดานการศึกษาวิจัย เชน สหรัฐอเมริกา เปนตน
ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการเชื่อมโยงโครงขางลงไปสูระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาดวย โดยเปนการจัดทําตัวโครงขายขึน้ เอง ซึ่งศึกษาแลววาคุมคาตอการลงทุน
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหขอมูลความเห็น
ตอที่ประชุมสรุปไดวา กระทรวงฯ มีงานหลากหลายรูปแบบที่ตองใชระบบ ICT เชน e-Service การใชระบบ
ICT ในการสํารวจพืน้ ทีท่ างการเกษตร แหลงน้ํา ระบบเตือนภัย การพยากรณ ซึง่ งบประมาณที่ไดรับของแต
ละกรมนัน้ คอนขางกระจัดกระจาย เนื่องจากตางฝายตางตั้งงบประมาณของตน สงผลใหไดรับงบประมาณไม
เพียงพอทําใหไมสามารถพัฒนาไปในระดับเดียวกันได สวนเรื่องของบุคลากรดาน IT นัน้ มีจาํ นวนนอยมาก
การมีแผนแมบทฯ นับเปนสิง่ ที่ดี แตปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ เรียกไดวาเกิดจากนิสัยของคนไทย คือ ไมมีความเอาจริง
เอาจัง เชน เรือ่ งที่เปนวาระแหงชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ไมมีการสานตองานนัน้ อีก ดังนั้น ใน
เรื่องของ ICT ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชดั เจนโดยตองมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง ตอง
สามารถติดตามงบประมาณในภาพรวมเปน เพราะหากไมมีการเชื่อมโยงและผลักดัน โดยปลอยใหแตละ
กระทรวงดําเนินการเองคงไมสามารถพัฒนาไดอยางแนนอน
นายสมศักดิ์ จุลเสน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดใหขอมูลความเห็นตอที่ประชุมสรุปไดวา การดําเนินงานดาน ICT ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีปญหา ดังนี้
1. ระบบการจัดซื้อจัดจาง ซึง่ เกิดความลาชาไมทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ถูกตัดงบประมาณดวยเหตุผลวาทํางานไมมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากขอ 1. (หากพิจารณา
แลวจะพบวาขาราชการทุกคนมีความรักชาติตองการใหประเทศไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถใหแขงขัน
กับตางประเทศไดทั้งสิ้น) จึงควรใหผูที่มหี นาที่พิจารณางบประมาณมีความรูความเขาใจถึงปญหาดาน ICT
อยางแทจริงกอนที่จะพิจารณาตัดงบประมาณของแตละหนวยงาน
3. กระบวนการใชงบประมาณจะตองสามารถชี้แจงไดอยางละเอียด
4. โครงขาย GIN ควรมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการไดจริง
นายแพทย พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไดใหขอมูล
ความเห็นตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
1. ควรดําเนินการแกไขปญหาเรื่อง e-Auction ใหเอื้อตอการดําเนินงานมากขึน้
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2. หนวยงานรัฐที่จะตอง encrourage ใหมีบริษัทที่สามารถเขาเสนอราคาไดมากขึน้
เพื่อใหระบบการจัดซื้อจัดจางดีขึ้น
3. เรื่อง Backbone ควรขยาย Fiber Optic ไปถึงระดับอําเภอและตําบล
ทั้งนี้ ขอฝากไปยังกระทรวง ICT วาหากจะดําเนินการเรื่อง Open source ขอใหทําเฉพาะ
ประเด็นเรื่อง general use application และหากตองการใหมีการแขงขันจะตองสนับสนุนใหมีการเขียน
Soft ware อยางจริงจังดวย

นายตอพงษ อ่ําพันธุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอมูลความเห็นตอทีป่ ระชุม
สรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนา ICT ของแตละสวนราชการนัน้ มีความแตกตางกัน ซึ่งทายที่สดุ จะตองมี
การเชื่อมโยงโครงขายกันเพือ่ ประสิทธิภาพและความประหยัด ซึง่ ในสวนของการใช ICT ในแตละสวนราชการ
นั้น ก็ยงั มุง เนนในเรื่องของความคุมคา และเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุด กระทรวงมหาดไทยมีระบบที่ใหญ
พอสมควรโดยเฉพาะในประเด็นของความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ครอบคลุมไปในทุกจังหวัด ทุกอําเภอ
ในโครงขายปญหาที่ทาํ ใหระบบ IT ของประเทศไทยไมพัฒนาไปนัน้ สวนหนึง่ ก็คือบุคลากรดาน IT โดยเฉพาะ
ผูบริหารของแตละหนวยราชการ หากเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญก็สามารถผลักดันใหการดําเนินการพัฒนา
IT เกิดขึ้นและดําเนินไปได สงผลใหเปาหมายของแผนฯ บรรลุผล นอกจากนี้ในสวนของเจาหนาที่ในระดับ
ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาคเอกชนจะพบวามีความเหลื่อมล้ําอยูมากโดยเฉพาะในเรื่องของ
คาตอบแทน
นายประวินทร ชํานิประศาสตร ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอมูลความเห็นเพิ่มเติมสรุปไดวา
1. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดาน ICT ในกระทรวงมหาดไทยประการหนึ่งคือ ทิศทาง
ของ ICT ไทยนั้นมีแผนแมบทฯ โดยหนวยงานในการทํานโยบายใหเปนผลสําเร็จ คือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แตปจจุบันพบวากระทรวง ICT กําลังดําเนินการในลักษณะผูปฏิบัติหนวยหนึ่ง
ทําใหไมมีความชัดเจนวาใครคือผูติดตามประเมินผล ใหสามารถดําเนินการตามแผน ICT ดังนั้น จึงควรมีการ
ทบทวนโครงสรางวา ใครคือผูกําหนดนโยบาย และใครเปนผูพฒ
ั นานโยบาย
2. การเชื่อมโยงเครือขาย ซึง่ ทุกหนวยงานจะใชการเชาระบบโครงขาย โดยกระทรวง ICT ได
วางระบบโครงขาย GIN ไวให แตไมไดมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยงั อาจเขาขาย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เนื่องจาก GIN ไมมีเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย ไมมีการเก็บ
Log File ซึ่งถือเปนปญหาในเชิงปฏิบัติ ทําใหเมื่อกระทรวงฯ นําโครงขายไปใชในระดับจังหวัดแลว จะตอง
รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณการแกปญหาโดยตองหา fire wall และ server ในการเก็บ Log File เพื่อไมให
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เกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรขึ้น ทัง้ นี้ กระทรวง ICT ควรเชิญทุกสวนราชการมาทําความตกลง
รวมกันวาจะใช GIN อยางไร ตองทําการประกันคุณภาพหรือไม
3. เรื่อง Application นับวามีปญหามาก เนื่องจากทุกสวนราชการจะตองทําทัง้ Front Office
และ Back Office ซึ่งในสวนของ Back Office ที่ทกุ สวนราชการทํานัน้ ไมมีมาตรฐานที่จะนําไปเขียน TOR ได
4. ที่กระทรวง ICT กําหนดวาการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนราชการจะตองมี
คณะกรรมการ ICT เปนผูกาํ หนดนัน้ แตบางอุปกรณนนั้ กระทรวง ICT เองไมสามารถกําหนดมาตรฐานได
5. บุคลากรดาน ICT มีความจําเปนมากนอยอยางไรควรจะตองพิจารณาในภาพรวม
พลโท สิทธิพร ภัทรเสน เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
กระทรวงกลาโหม ไดใหขอ มูลความเห็นตอที่ประชุมสรุปไดวา กระทรวงกลาโหมขอเสนอมุมมองดังนี้
1. ทําอยางไรใหรัฐบาลดําเนินการตามแผนฯ ใหไดตามที่เขียนไว เพื่อสามารถดําเนินการ
พัฒนาตอไปได
2. ทําอยางไรใหอุปกรณคอมพิวเตอรมีราคาถูก และสามารถแพรกระจายเครือขายเขาสู
ประชาชนไดอยางทัว่ ถึง
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหปญหาเรื่องการขาดแคลน
บุคลากรหมดลงดวย
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดให
ขอมูลความเห็นตอที่ประชุมวา กระทรวงฯไดเล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นทัง้ หมด จึงไดจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2
ขึ้น โดยมียุทธศาสตรตางๆ สรุปไดดังนี้
1. พยายามพิจารณาเรื่องการพัฒนากําลังคนทั้งดาน ICT และบุคลากรทั่วไป คือ
กลุมผูพัฒนา ICT และกลุมผูใช ICT โดยตองมีองคความรูที่ครอบคลุม และตองเขาถึงชุมชน กําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ และบุคลากรดาน ICT จะตองผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเพือ่ ไปสูแนวคิดในเชิงบูรณาการ
2. เนนเรื่องการบริหารจัดการ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล คือ แนวคิดทีจ่ ะใช
resource รวม อยางเต็มประสิทธิภาพ และมีการรวมการงานกันอยางบูรณาการ โดยมีการกําหนด THDGIF
ในเรื่องของ
- มาตรฐานขอมูล ประกอบดวย ขอมูลดานสถิติ มาตรฐานทางธุรกรรม
ระบบทะเบียนของประเทศทีต่ องใชรวมกันอยางเปนมาตรฐานกลาง
- กระบวนงาน เริ่มทําการวิเคราะหกระบวนงานโดยสรางตนแบบในการทํา Business
Process Model ใหเกิดการขับเคลื่อนของกิจการในแตละสวนราชการ
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3. การสรางโครงขายพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด (G2G , G2B , G2C , B2B) ดังนั้น
เมื่อเปดใช GIN กระทรวงฯ จึงมอบหมายให TOT และ CAT เขามาเปนผูทาํ งานรวมในการวางโครงขาย GIN
ทั้งระบบของประเทศ ภายใตเงื่อนไขวากระทรวง ICT จะเปนผูดูแลความปลอดภัย และการเก็บ Log File
ทั้งหมดของรอบนอก โดยไมเขาไปยุงกับกระบวนการภายในของแตละหนวยงาน ซึ่งเมือ่ โครงขายในการใชงาน
รวมกันเกิดขึ้นแลว กระทรวงฯจะไดสงมอบใหสํานักงบประมาณเปนผูดแู ลบริหารจัดการตอไป
4. การทําใหเกิดการใชและการบริการ โดยการสรางกระบวนการผูใช ใหใช ICT เปน
และรูจักใช ICT
5. เพิม่ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาระบบทัง้ หมด
และวางโครงการที่จะนํา Open source เขามาสูระบบทั้งหมด โดยจะมีการจัดตั้งสมาคม Open source
เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางวาจะทําอยางไร ภาครัฐจึงจะเสียคาลิขสิทธิ์ใหนอยที่สุด และจะพยายาม
ฝกอบรมบุคลากรใหสามารถเขียน Open source ใหไดและตองมีการตอยอดดวย
6. สนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขัน โดยจะตองสรางกลไกลเพื่อใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสม โดยเชื่อมโยงระหวางแผนงาน แผนเงิน แผนคน โดยจะตองมีการพัฒนากรอบ
หลักเกณฑการพิจารณาแผน/โครงการของสวนราชการรวมกันระหวางกระทรวง ICT สํานักงบประมาณ และ
ตัวแทน CIO ทั้งหมดของภาครัฐ สํานักงาน กพ. และ กพร. ซึ่งจะเกิดกลุมที่จะทํางานรวมกัน โดยมีภารกิจ
รวมกันในการตอบโจทยตางๆ ในเรื่องของการพิจารณางบประมาณ เปนตน เมื่อมีการทํางานรวมกันก็จะมี
ศักยภาพในการแขงขันและการตอรอง
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผช.ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไดใหขอมูลความเห็นตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
1. ขอใหมีการดําเนินการยกระดับคุณภาพการผลิตทัง้ Hard ware และ Soft ware อยาง
จริงจัง และบริษัทที่จะเขามาเสนอประกวดราคาควรมีมาตรฐานในระดับสากล
2. เรื่องบุคลากร นอกจากเนนในเรื่องการศึกษาแลว ควรพิจารณาในเรื่องการทํา Change
Management ดวย คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนที่จะนํา IT ไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจัง
นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหขอมูล
ความเห็นตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
1. ควรหากลไกในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
2. ควรหากลไกในการสงเสริมศักยภาพการแขงขัน โดยตองเพิ่มโครงสรางพื้นฐาน
งบประมาณ พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการทําวิจัยและพัฒนา
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3. การบริหารจัดการโครงสรางองคกรควรจะมีสภา CIO หรือไม
ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย NECTEC ไดจัดทํา Open source โดยเฉพาะ general
use application โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทัง้ นี้ จะไดนําขอมูลที่ไดรับฟงจากทุกกระทรวงไปเสนอใหทุก
หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รับทราบดวย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปประเด็นตางๆ ที่ไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลที่จะ
ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาตอไป สรุปไดดังนี้
1. การพัฒนา ICT จะครอบคลุม 3 สวน คือ บุคลากรในดานการศึกษา การบริการภาครัฐ
(ประชาชน) และอุตสาหกรรม
2. สิ่งที่จะตองผลักดัน คือ เรื่องบุคลากรดาน ICT โครงขาย และกฎหมายใดทีเ่ ปนอุปสรรค
จะตองมีการแกไขปรับปรุง
3. เห็นควรเสนอใหมีรองนายกรัฐมนตรีที่กาํ กับดูแลดาน ICT โดยมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ
4. งบประมาณที่ไดรับจะตองมีความสอดคลองกับแผนฯ ( 1% ของงบประมาณแผนดิน)
5. ตองมี Road Map ที่ชัดเจน
6. ตองมีศนู ยขอ มูลกลางทีท่ กุ สวนราชการสามารถใชรวมกัน เชน ศูนยขอมูลประชาชนตัง้ แตเกิด
ศูนยขอมูลองคกรธุรกิจ ศูนยขอมูลผูก ระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรม เปนตน
7. Application Soft ware จะตองมีมาตรฐานเดียวกัน
จากนั้น ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวสรุปไดดังนี้
1. เรื่อง Application Soft ware อาทิ ระบบหองสมุด หรือระบบบริหารงานบุคคล เปน
Application ที่สามารถสรางและใชรวมกันได ไมถือวาเปน Open source ซึ่ง Soft ware ที่ทําขึน้ เปนเพียง
พื้นฐานเทานัน้ หนวยงานตางๆ ยังสามารถนําไปพัฒนาตอไป
2. CIO Forum ควรจะตองมีการหารือรวมกันอยางสม่าํ เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
สรางความเขาใจรวมกันใหมากขึ้น
3. กระทรวง ICT ควรเปนหนวยผลักดันการดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งการที่คณะกรรมการ
กทสช. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานนัน้ ถือเปนสิ่งที่ดีเพราะนายกฯ จะสามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด ฉะนัน้
กระทรวง ICT จะตองเปนฝายเลขานุการที่เขมแข็ง
ทั้งนี้ หากกระทรวงตางๆ มีขอมูลใดที่เปนประโยชนสามารถสงความเห็นและขอมูลเพิ่มเติม
ใหกับคณะอนุกรรมาธิการไดที่ WWW.ANANTVOR.NET ซึ่งประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดนําขอมูล
ขอเท็จจริงที่ไดรับไปเสนอและทําความเขาใจกับสมาชิกวุฒิสภาเพื่อสงเสริมสนับสนุนตอไป

๑๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีคําสั่งแตงตั้ง นายประวิตร ฉัตตะละดา เปนทีป่ รึกษา
คณะอนุกรรมาธิการ
4.2 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2552
เวลา 09.30 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณาเกีย่ วกับแนวทางการปรับขนาดกําลังคน และการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขโดย
เชิญผูอาํ นวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ เขารวมปรึกษาหารือใหขอมูลขอเท็จจริง และใหความเห็นเกีย่ วกับ
กรณีดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

