บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 38
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายประวิตร ฉัตตะละดา
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายธวัช สถิตวิทยา
ผูชี้แจง คือ
สํานักงบประมาณ
1. นายคุณหิศ กาญจนกุญชร
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
2. นางวิภาจรีย พุทธมิลินประทีป
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 3
3. นางสาววิสากร สระทองคํา
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายสนั่น สุทธินุน
ผอ.สวนงบประมาณกระทรวง ICT
5. นายชูเกียรติ ชวงชัยชัชวาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ
6. นายเจษฎา บรรเลงจิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ
7. นางสาว พัชราภรณ สิทธิพงษ
นักวิเคราะหงบประมาณ ชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)

๒

1. นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
คาตอบแทน
2. นางราณี อุปการะกุล

ผอ.สํานักพัฒนาระบบ จําแนกตําแหนงและ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
นางสาวนภนง ขวัญยืน
นักพัฒนาระบบราชการ ชํานาญการพิเศษ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีหนังสือแจงขอมูลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มายังคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 37 วันศุกรที่ 7 สิงหาคม
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแนวทางการปรับขนาดกําลังคน และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ โดยเชิญ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา สืบเนื่องจาก
คณะอนุกรรมาธิการ ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งของประเทศไทย ซึ่งไดดําเนินการพิจารณาหารือกับสวนราชการตางๆ พบวา การที่ประเทศไทยไม
สามารถสรางความเขมแข็งดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดนั้น เนื่องจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความไมสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้
อยางรวดเร็ว
2. งบประมาณดาน IT ถูกตัดลดจากเปาหมายที่ขอไว ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอสงผลให
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ

๓

3. หนวยราชการมีมาตรฐานขอมูลที่ แตกตางกัน ไมสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
กันได กอใหเกิดขอติดขัดและเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
4. ปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แตกฎหมายที่เกีย่ วของกลับลาสมัย
ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ
5. แรงจูงใจในเรื่องคาตอบแทนและความกาวหนาในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนมีสูง
จึงทําใหบุคลากรดาน IT ตัดสินใจไปทํางานกับภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ
ดังนัน้ คณะอนุกรรมาธิการจึงขอปรึกษาหารือกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เกี่ยวกับกรณีดังกลาวเพื่อประกอบการ
พิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
นายคุณหิศ กาญจนกุญชร รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ไดใหขอมูลขอเท็จจริง
ความเห็นและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสรุปได ดังนี้
หากพิจารณาวาเหตุใดประเทศไทยจึงไมสามารถพัฒนา IT ใหทัดเทียมกับนานาประเทศได
นั้น จะตองพิจารณาในดานตางๆ คือ
1. โครงสรางพืน้ ฐาน IT
- ดาน Hard ware หนวยงานรัฐวิสาหกิจดูแลรับผิดชอบ คือ TOT และ CAT
เมื่อพิจารณาการลงทุนระหวางในประเทศ พบวา มีความเหลื่อมล้ํากันอยูระหวางภาครัฐและภาคเอกชน จึงไม
สามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันไปดวยดีตลอดเวลาได ซึง่ ภาคเอกชนชอบที่จะซื้อเทคโนโลยีมากกวาการผลิต
เทคโนโลยี อีกทั้งยังไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดวย
- ดาน Soft ware หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ คือ NECTEC กระทรวง ICT SIPA
การดําเนินงานถือวาเปนไปไดดวยดี แตยังมีปญหา คือ เมื่อสามารถพัฒนา Software มาไดระดับหนึง่ แลวมัก
ไมมีการพัฒนาตอยอด จึงทําใหไมสามารถแขงขันกับตางประเทศไดเทาที่ควร
- ดาน People ware หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ คือ สถาบันการศึกษาตางๆ
คนไทยมีขีดความสามารถสูง แตมักมีจุดออนที่ทาํ ใหไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได คือ Service Industry
เนื่องจากไมกลาทีจ่ ะสื่อสาร เนื่องจากไมมคี วามชํานาญในการใชภาษาสากลเพื่อการติดตอสื่อสาร
สําหรับปญหาการขาดแคลนบุคลากรดาน IT ของหนวยงานภาครัฐนั้น ตองยอมรับวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน IT ของรัฐ ถึงแมจะเปนผูที่สาํ เร็จการศึกษาในระดับดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัย
แตเมื่อไดทํางานในหนวยงานภาครัฐแลวจะไมสามารถแขงขันกับภาคเอกชนไดเนื่องดวยลักษณะการทํางาน
โดยเฉพาะ Back Office ไมมีความทาทาย และเทคโนโลยีมีการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วเกินกวาบุคลากรภาครัฐ
จะมีเวลาติดตามไดทัน ซึง่ ภาคเอกชนจะมีการหมุนเวียนหนาที่ของบุคลากร IT เพือ่ เพิ่มพูนความรูแ ละ
ประสบการณ แตสําหรับภาครัฐแลวการจะใหบุคลากร IT หมุนเวียนสลับเปลีย่ นหนาที่การทํางานไมสามารถทําได
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สําหรับงบประมาณดานการใช IT
ภาครัฐนัน้ เปนงบประมาณที่เบิกจายไดชา ที่สดุ
เนื่องจากปญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เชน การเขียน TOR เปนตน นอกจากนี้ ยังมีปญ
 หาในดานการ
พัฒนาบุคลากร IT เชน การฝกอบรมดาน IT ของขาราชการมีไมมากเนื่องจากในการฝกอบรมแตละครั้งจะมีคา ใช
จายคอนขางสูง การพัฒนาบุคลากรเปนไปดวยความลําบากไมคอยทันกับเทคโนโลยีทเี่ กิดขึ้น ตลอดจนไมมคี วาม
เขมแข็งของการรวมกลุม ของบุคลากรดาน IT
หากจะสงเสริมดาน IT ของแตละหนวยงานใหมีความกาวหนาจะตองพิจารณาวาผูบริหาร
ระดับสูงของแตละหนวยราชการมีนโยบายสงเสริมการใชงาน IT จริงจังเพียงใด หากผูบ ริหารไมใหความสําคัญ
งานดาน IT ของหนวยราชการ ก็จะเปนเพียงเครื่องมือหนึง่ ในการทํางานเทานั้น ไมใชลกั ษณะ Front Office และ
การจัดสรรงบประมาณก็จะมุงเนนไปยังภารกิจหลักของหนวยราชการมากกวา ทัง้ นี้ ตองยอมรับวาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นัน้ งบประมาณในการลงทุนดาน IT ของประเทศมีอยูอยางจํากัดมาก
นอกจากนี้ สํานักงบประมาณไมมนี โยบายในการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการตางๆ
ในลักษณะ percentage แตจะจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร ขีดกําลังของแผนดิน ตลอดจนความพรอมของ
สวนราชการดวย ซึง่ การจะไดรับอนุมัตงิ บประมาณหรือไมนนั้ เจาของโครงการ(รูขอมูลและใหขอมูลได)
และผลสําเร็จของโครงการทีจ่ ะสามารถทําใหเห็นประโยชนจากการนํา IT มาใชได นับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
ไดรับงบประมาณ ทั้งนี้ ดานอุตสาหกรรม Software ไมควรหวังที่จะไดรับงบประมาณ เพราะไมสามารถสนับสนุน
ไดเพียงพอ ควรจะพิจารณาใชมาตรการทางการคลังในการสนับสนุน เชน มาตรการทางภาษี เพราะการที่ภาครัฐ
จะเขาไปสนับสนุนเอกชนเฉพาะรายคงเปนไปไมได
นางวิภาจรีย พุทธมิลินประทีป ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 3
สํานักงบประมาณ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา สําหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
กระทรวงทีม่ าจากการแบงสวนราชการใหม ทําใหขาดบุคลากรดาน IT นับแตเริ่มกอตั้งกระทรวงเปนตนมา ทํา
ใหไมมีผูเชี่ยวชาญดาน IT จึงอาจตองใชระยะเวลาในการพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับกระทรวงฯ
สักระยะหนึง่ เพื่อที่จะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสมกับความเปนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตอไป
นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี ผอ.สํานักพัฒนาระบบ จําแนกตําแหนง
และคาตอบแทน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดใหขอ มูลขอเท็จจริงความเห็น
และขอเสนอแนะตอที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ภาพรวมนโยบายกําลังคนภาครัฐนั้น หากพิจารณาจากเอกสารงบประมาณตั้งแตป 2537
เปนตนมาจะพบวา ภาพรวมคาตอบแทนดานบุคลากรนั้นเกินรอยละ 40 จึงเปนที่มาของการกําหนดขนาด
กําลังคนภาครัฐใหมีความเหมาะสม เพื่อจะนํางบประมาณไปใชในการพัฒนางานดานอื่น
การพิจารณาดานกําลังคนจะมีคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
หรือ คปร. เปนผูดูแล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการดังกลาว โดยนโบายที่ผา นมาตั้งแตป
พ.ศ. 2537-2546 นั้น ไดมีการตรึงอัตรากําลังและมีการยุบตําแหนงทีว่ า งจากการเกษียณอายุราชการ ใน
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อัตรารอยละ 80 สวนอีกรอยละ 20 ไดนาํ มาจัดสรรให สวนราชการทีม่ ีเหตุผลความจําเปนหรือมีนโยบาย
รัฐบาลหรือแผนทีก่ ําหนดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว และหลังจากป พ.ศ. 2546 ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยมี
การจัดโครงสรางของสวนราชการโดยการจัดตั้งกระทรวงตางๆ เพิม่ ขึ้นนัน้ นโยบายดานกําลังคันภาครัฐก็ยังคง
ตรึงกรอบในภาพรวมไว แตสําหรับการยุบเลิกกําลังคนในสวนของผูเกษียณอายุราชการไดยกเลิกไป
โดยนําอัตรากําลังในสวนของผูเกษียณอายุราชการมอบให คปร. ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังไปใหกับสวน
ราชการที่มีความจําเปน ซึ่งสวนราชการทีม่ ีแผนหรือมีงานสําคัญตามนโยบายรัฐบาลจะทําเหตุผลความจําเปน
และจํานวนอัตรากําลังที่ตองการรับการสนับสนุนจาก คปร. เสนอมายังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (กพ.) เพื่อจัดสรรในสวนทีม่ ีความจําเปนให ซึง่ ในภาพรวมการยุบเลิกเกษียณจะไมใหคนเพิม่ เพื่อคุม
คาใชจายดานบุคคล แตเมื่อมีการเกษียณอายุราชการจะไมคืนอัตราใหสวนราชการเดิมแตจะนํามาไวกองกลาง
เพื่อจัดสรรอัตรากําลังไปยังสวนราชการทีม่ ีงานเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ คปร. ไดพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังคนใหสวนราชการนั้น จะพิจารณาจัดลําดับใน
เรื่องของเหตุผลความจําเปนของสวนราชการที่มีแผนนโยบายอยางชัดเจน และตองพิจารณาวาความจําเปน
ของงานอยูตรงไหน ตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถระดับใด นอกจากนี้ยงั มีระบบพนักงานราชการซึง่
มีลักษณะเปนสัญญาจางคราวละไมเกิน 4 ป ซึง่ นับเปนอีกชองทางหนึง่ ในการดําเนินการดานอัตรากําลังคน
ภาครัฐ
สําหรับคาตอบแทนของบุคลากรภาครัฐนัน้ ภาครัฐไมสามารถกําหนดอัตราคาตอบแทนใน
อัตราที่สูงไดเพราะจะทําใหเปนภาระงบประมาณที่สงู เกินไป ซึง่ ปจจุบนั ไดมกี ารแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยใหสามารถกําหนดอัตราคาตอบแทนตามกลุม ประเภทสายงานไดมาก
ขึ้น ซึ่งสายงานประเภทที่ 3 คือ สายงายวิชาการ จะเปนสายงานที่สามารถกําหนดบัญชีเงินเดือนตามกลุมสายงาน
ได ซึง่ กพ. อยูร ะหวางดําเนินการศึกษาวากลุมสายงานใดที่มีคาตอบแทนเทียบเคียงกับตลาดแลวมีความแตกตาง
เพื่อเปนขอมูลรองรับในการทําความแตกตางใหเกิดขึ้นเพือ่ การกําหนดคาตอบแทน ในสวนของความกาวหนานัน้
กลุมสายงานวิชาการมีโอกาสกาวหนาไปถึงระดับทรงคุณวุฒิ (ระดับ 10 -11 เดิม) ซึง่ ถือเปนสายงานที่มี
ความกาวหนามากกวาสายงานอืน่ ๆ
ทั้งนี้ จะตองพิจารณาภารกิจและความจําเปนในการใชบคุ ลากรดาน IT โดยสวนราชการตางๆ
สามารถขอสนับสุนนอัตรากําลังในสวนทีเ่ กีย่ วของกับงาน IT มายัง กพ. ได
นางสาวนภนง ขวัญยืน นักพัฒนาระบบราชการ ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงความเห็นและขอเสนอแนะตอที่ประชุม
สรุปได ดังนี้
จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยขณะนี้ จึงมีมาตรการลดคาใชจา ย
ที่ไมจําเปน โดยเปนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552
ซึ่งมีนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม ไดพิจารณาเรื่อง นโยบายการพัฒนา
ระบบราชการ ตามที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ แลวมีมติ
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1. ใหกําหนดมาตรการระงับการ
ดําเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหนวยงานทีม่ ีอยูในปจจุบัน โดยใหสวนราชการตาง ๆ ระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยาย
หนวยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองคการมหาชน หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐในสังกัดฝายบริหาร และหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ เพิ่มใหมชั่วคราว ตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไปจนถึงสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
1.1 กรณีการจัดตั้งหนวยงานตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
1.2 กรณีการจัดตั้งหนวยงานใหม หรือขยายหนวยงานเพื่อรับผิดชอบงานตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหดําเนินการ
1.3 กรณีการยกฐานะจากกองเปนสํานัก ซึ่งมีการปรับปรุงงานใหมีคุณภาพสูงขึน้ โดย
ไมมีผลทําใหคา ใชจายเพิ่มขึน้
1.4 กรณีการยุบ รวม โอน หนวยงานภายในสวนราชการ/จังหวัดเดียวกัน หรือ
ระหวางสวนราชการในกระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวง หรือระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยไมมีผลทํา
ใหคาใชจายเพิ่มขึ้น
1.5 กรณีการถายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ซึ่งสงผลใหตองมีการปรับปรุงหนวยงานใหม
ทั้งนี้ ในการขอจัดตั้งหนวยงานใหม หรือขยายหนวยงาน หรือปรับปรุงหนวยงานใหมตามขอ
1.1 – 1.5 นั้น สวนราชการจะตองดําเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไวในแตละเรื่องดังกลาวดวย
2. การจัดตั้งหนวยงานใหมทอี่ ยูระหวางดําเนินการ ในกรณีรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบแลว และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการทีอ่ ยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทัง้ การจัดตั้งองคการมหาชน 2 แหง ไดแก สํานักงาน
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว (องคการมหาชน) และ หอภาพยนตร (องคการ
มหาชน) ใหดาํ เนินการตอไปได
3. คณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตวา การบริหารรูปแบบองคการมหาชนไดดาํ เนินการมาระยะหนึง่
แลว สมควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหง จึงมอบหมายให
สํานักงาน ก.พ.ร. รับไปดําเนินการ หากพบวา องคการมหาชนใดไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงค
ไมคุมคากับคาใชจายที่ใชในการดําเนินงาน หรือหมดความจําเปน ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิก
สําหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีสาํ นักงานคณะกรรมการธุรกรรม ทําหนาที่ฝา ยเลขานุการ
ซึ่งปจจุบนั กระทรวง ICT อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแบงสวนงานภายใน
ซึ่งการจัดตัง้ สํานักงานฯ ที่มกี ารเสนอตอ กพร. นัน้ จะตองทํารายละเอียดประกอบคําชีแ้ จงดวย
แตทางกระทรวง ICT ทําเสนอมาไมครบถวนสมบูรณ ดังนัน้ กพร. จึงตองสงเรื่องกลับไปใหกระทรวง ICT
ดําเนินการใหสมบูรณกอ น ซึ่งตองเปนรายละเอียดประกอบคําชี้แจงเรื่องเหตุผลความจําเปน อํานาจหนาที่
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ที่จะดําเนินการมีอยางไร โครงสรางการแบงงานภายใน และทบทวนในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
แตตองผานขั้นตอนการพิจารณาของคณะทํางานและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึง่ มีรัฐมนตรีวา
กระทรวง เปนประธานจึงจะสามารถจัดสงมายัง กพร. ได โดยขัน้ ตอนดังกลาวเปนขั้นตอนตามกฎหมาย เมื่อมี
สํานักงานเกิดขึ้นใหมจะสงผลกระทบตอการแบงสวนราชการ ซึง่ จะตองมีการแกไขกฎกระทรวงดวย โดยผาน
ความเห็นของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน สํานักงบประมาณ ซึง่ กระบวนการตางๆ จะใชระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือนเปนอยางต่าํ
ขอสังเกต ขอคิดเห็น ของคณะอนุกรรมาธิการ
1. ประเด็นการพิจารณาดานงบประมาณยังไมมคี วามเขาใจรวมกันระหวางผูใหและผูข อ ซึง่ ผูให
ยืนยันวาเพียงพอแตผูขอก็ยนื ยันเชนกันวางบประมาณไมเพียงพอ
2. บุคลากรดาน IT ไมมีความกาวหนาในสายงาน รัฐบาลควรมีนโยบายในการสงเสริมและให
ความสําคัญดาน IT เปนหลัก เพื่อใหประเทศพัฒนาไดอยางยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะตองเรงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพของกระทรวง
4. ในอนาคตจะตองมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลตางๆ เพิ่มขึน้ สิ่งสําคัญที่ภาครัฐจะตอง
ดําเนินการคือระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (ระบบ IT Security)
เมื่อไดเวลาอันสมควรประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณผูแทนจากทุกหนวยงานที่ได
เสียสละเวลาเขารวมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ คณะอนุกรรมาธิการไดรับขอมูลอันเปน
ประโยชนยงิ่ และจะไดนาํ ไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมเพือ่ ผลักดันใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มตี อการพัฒนาประเทศตอไป ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบเอกสารเรื่อง "วิสยั ทัศน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพลเมือง" กับผูเ ขารวมประชุมไปพิจารณาดวย (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทีเ่ สนอตอที่ประชุมแลว)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ คณะอนุกรรมาธิการมีเปาหมายในการติดตามการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมาธิการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) e-Education : คณะทํางานประกอบดวย นายปานใจ ธารทัศนวงศ
นายฉกาจ วิสยั และนางสาวเปรมจิตต ตันพิชยั ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการไดจัดทําขอเสนอแนะไปยัง
นายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
2) e-Commerce : คณะทํางานประกอบดวย นายปรีชา ไพรภัทรกุล
นางเอมอร จนิษฐ และนายรังสรรค จันทรนฤกุล ซึง่ คณะอนุกรรมาธิการไดจัดทําขอเสนอแนะไปยัง
นายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
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3) e-Industry : คณะทํางาน ประกอบดวย นายสมเกียรติ อึงอารี และนายวิบูลย
วองวีรชัยเดชา โดยจะเนนการพิจารณาในเรื่องของการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) e – Government : คณะทํางานประกอบดวย นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
นางเอมอร จนิษฐ และนายประวิตร ฉัตตะละดา
ในเบื้องตนคณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่เกีย่ วของ และจะไดดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา(รูปเลม) ในแตละดานตอไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมไดพิจารณารวมกันและเห็นควรที่จะไดมีการจัดการประชุมแถลงขาวใน
หัวขอ "ICT เพือ่ การพัฒนาประเทศ" โดยจะไดเชิญนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกีย่ วของ CEO CIO ผูแทน
สมาคม IT แหงประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทย และผูป ระกอบการดาน IT ตลอดจนสื่อมวลชนและ
ประชาชนผูสนใจ เขารวมการแถลงขาวโดยเบื้องตนจะกําหนดใหมีขึ้นในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา
13.30 นาฬิกา รายละเอียดจะไดแจงใหที่ประชุมทราบในโอกาสตอไป
4.2 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของ เขารวมปรึกษาหารือใหขอมูลขอเท็จจริง และใหความเห็นเกีย่ วกับกรณี
ดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

