สิ่งที่สงมาดวย ๑
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร,ที่ ๘ กุมภาพันธ, พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.
ณ หองสีเขียว ตึกไทยคูฟ:า ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------กรรมการผูเขาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี
๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
๓. พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย
กรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
๔. รศ.ปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
๕. นายสุรชัย ภู0ประเสริฐ
กรรมการ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ3ายการเมือง
แทน นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
๖. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงคมนาคม
๗. พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
กรรมการ
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาธิการ
๘. นายอุตตม สาวนายน
กรรมการ
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. พลเอก ชัยชาญ ช<างมงคล
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงกลาโหม
๑๑. นายปณิธาน จินดาภู
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงอุตสาหกรรม
/๑๒. นายวิสุทธิ.์ ..
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑/๓๑

๑๒. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช0วยว0าการกระทรวงการคลัง
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลัง
๑๓. นายสุวิทย เมษินทรีย
รัฐมนตรีช0วยว0าการกระทรวงพาณิชย
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงพาณิชย
๑๔. น.พ.ธวัช สุนทราจารย
ผู<ช0วยรัฐมนตรีว0าการกระทรวงสาธารณสุข
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๕. นายณัฐพงศ ศิริชนะ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นายโอภาส กลั่นบุศย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๗. นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ
๑๘. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห0งชาติ
๑๙. นางทองอุไร ลิ้มปBติ
รองผู<ว0าการด<านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
แทน ผู<ว0าการธนาคารแห0งประเทศไทย
๒๐. พลอากาศเอก ธเรศ ปุญศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ
๒๑. ศาสตราจารย สิทธิชัย โภไคยอุดม
๒๒. ศาสตราจารย ไพรัช ธัชยพงษ
ผู<เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห0งชาติ
๒๓. นายมนู อรดีดลเชษฐ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู<อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห0งชาติ
๒๕. นายชิต เหล0าวัฒนา
สถาบันวิทยาการหุ0นยนตภาคสนาม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒๖. นายโกศล...

(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒/๓๑

๒๖. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ
กรรมการสภาหอการค<าแห0งประเทศไทย
๒๗. นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย
๒๘. นางทรงพร โกมลสุรเดช
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๙. นางสาวมาลี วงศาโรจน
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการผูไมเขาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
๑. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู<ช0วยเลขานุการ

กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี
๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
๓. พลตรี สรรเสริญ แก<วกําเนิด
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
๕. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
๖. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
๗. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
สํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ
๘. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร
รองเลขาธิการ กสทช.
๙. พลอากาศตรี ธนพันธุ หร0ายเจริญ
รองเลขาธิการ กสทช.
๑๐. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ
ผู<ช0วยรัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. นายสุธรรม อยู0ในธรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/๑๒. นายธงรบ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๓/๓๑

๑๒. นายธงรบ ด0านอําไพ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓. นายมนตชัย หนูสง
กรรมการผู<จัดการใหญ0 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๔. พลเอก สรรพชัย หุวะนันทน
กรรมการและรักษาการในตําแหน0งกรรมการผู<จัดการใหญ0
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
๑๕. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
๑๖. นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู<อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
๑๗. นางอาทิตยา สุธาธรรม
รองผู<อํานวยการสํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘. นางสาวกษิติธร ภูภราดัย
ผู<อํานวยการฝ3ายอาวุโส
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙. นายเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
ผู<เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๐. นางรัชนี เอี่ยมฐานนท
ผู<ช0วยวิจัย สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๑. นางณพิชญา เทพรอด
นักวิเคราะห สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๒. นางวนิตา บุญภิรักษ
เลขานุการผู<บริหาร สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๓. นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๔. นางสาวกฤษณา ทองเกลี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๕. นางสาวปBยะนาถ คล0องดี
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๖. นางสาววิลาวัณย พิพัฒนจิรัฐิติกาล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
/เริ่มประชุม...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๔/๓๑

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวต<อนรับและเปBด
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นางทรงพร โกมลสุ ร เดช ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งที่ประชุมทราบว0า ตามที่ ได<มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และฝ3ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ได<จัดทํา (ร0าง) รายงานการประชุมฯ และส0งให<คณะกรรมการทุกท0านพิจารณาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
และขอให<ตอบกลับมาภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไม0มีข<อแก<ไขในสาระสําคัญ นั้น
ในการนี้ ฝ3ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได<เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการ
ด< า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๘ และการดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะกรรมการฯ
ต0อคณะรัฐมนตรี โดย คณะรัฐมนตรีได<มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการ
ด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) นําเสนอ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความกาวหนาระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการเตรี ยมการ
ดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับประกาศทั่วไป เลม ......
ตอนพิเศษ ........
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมทราบว0า ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
เสนอเรื่องการแก<ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด<วยคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต0อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นั้น
คณะรัฐมนตรีได<มีมติเห็นชอบในหลักการร0างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด<วย
คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก<ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ ทก. เสนอ และให<ส0ง
คณะกรรมการตรวจสอบร0างกฎหมาย และร0างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล<วดําเนินการ
ต0อไปได< โดยสาระสําคัญของร0างระเบียบฯ เปPนการปรับเปลี่ยนองคประกอบคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเพิ่ม “รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร” เปP นรองประธานกรรมการ และเปลี่ ย นกรรมการและผู< ช0 วยเลขานุ การจากเดิ ม “รอง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได< รับมอบหมาย” เปPน “ผู< แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ได<รับมอบหมาย”
/พลเอก ประยุทธ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๕/๓๑

พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให<ข<อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเรื่องการบูรณาการเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยขอให<ทุกกระทรวงคํานึงถึงโครงสร<างองคกร
เพื่ อรองรับ การดํ า เนิ น การ ทั้ งในส0 ว นของบุ คลากร และอุ ป กรณที่ เกี่ ย วข< อง รวมทั้ งให< ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการให<ถ0องแท<เพื่อให<เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมต0อไป เช0น เรื่องการจัดซื้อจัดจ<าง เปPนต<น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การขอปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปEนประโยชน,ในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมทราบ ดังต0อไปนี้
ประเด็นที่ ๑ การดําเนินการคืนคลื่นความถี่ย0าน 1800 MHz ขนาดความกว<างแถบ
คลื่นความถี่ 4.8 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวั นที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มี มติเ ห็นชอบให<สํ านักงานคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กสทช.) นําคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาด
ความกว<างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่ได<รับคืนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท)
ไปกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ใหม0 เพื่อประมูลร0วมกับคลื่นความถี่ย0าน 1800 MHz โดยคณะกรรมการ
กํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห0งพระราชบัญญัติ การให<เอกชนร0 วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได<มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๕ กั นยายน ๒๕๕๘ รับทราบการคื นคลื่ นความถี่ดั งกล0 าว และสํานักงาน กสทช. ได<ดําเนิ นการจั ด
ประมูลคลื่นความถี่ย0าน 1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมย0าน 1800 MHz เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประเด็นที่ ๒ การขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz ของบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สื บ เนื่ องจากบริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) (ที โ อที ) แจ< ง ความประสงคไปยั ง
สํานักงาน กสทช. ขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อนํามาให<บริการด<านเสียง ข<อมูล และพหุสื่อ เพิ่มเติมจากการให<บริการโทรศัพทสาธารณะที่ได<รับอนุญาตไว<เดิม
(จํานวน ๑๖ คู0ความถี่ รวม 2 x 24 MHz)
ในการนี้ สํานักงาน กสทช. ได<จัดส0งหนังสือที่ สทช ๕๐๐๙/๑๙๘๖ ลงวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องการขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz ของ ทีโอที แจ<งว0าคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได<พิจารณาคําขอดังกล0าวในการประชุมการขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถี่ย0าน 2.4 GHz
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล<ว มีมติอนุญาตให<ทีโอทีปรับปรุงการใช<งานคลื่นความถี่ช0วง
2310 – 2370 MHz จํานวนไม0เกิน 60 MHz โดยการใช<งานคลื่นความถี่ให<เปPนไปตามประกาศคณะกรรมการ
/กิจการ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๖/๓๑

กิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย0านความถี่
2300 – 2400 MHz เพื่อให<ให<บริการด<านเสียง ข<อมูล และพหุสื่อ ด<วยการใช<เทคโนโลยี LTE และใช<งานได<
ทั่วประเทศตามที่เสนอ โดยมีอายุการได<รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
เลขที่ ๓ก/๐๐๑/๒๕๔๘ คือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดังกล0าวเปPนไปตามสิทธิที่ได<รับ
อนุญาตอยู0เดิม และขอให<ทีโอที พิจารณาความเหมาะสมถึงจํานวนคลื่นความถี่ที่นํามาใช<ในการให<บริการด<วย
โดยหากเห็นว0า คลื่นความถี่ที่ใช<งานมีจํานวนเกินความจําเปPน หรือมีบางส0วนที่เห็นว0าไม0สามารถนําไปใช<ให<เกิด
ประโยชนแล< ว ขอให< พิ จ ารณาส0 ง คื น คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห0งชาติ เพื่อนําไปบริการให<เกิดประโยชนสูงสุดต0อประเทศต0อไป
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ สอบถามเรื่อง
ประเด็นความขัดแย<งที่มีอยู0เดิมมีข<อยุติเปPนที่เรียบร<อยหรือไม0
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ ชี้แจงว0า ประเด็นความขัดแย<งของสหภาพ ทีโอที มีข<อยุติแล<ว โดย กสท และทีโอที สามารถใช<คลื่น
ความถี่ที่ได<รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ทดแทนได< นอกจากนี้ในส0วนของข<อพิพาทกับกระทรวงฯ มีข<อยุติ
แล<วเช0นกัน ภายหลังการเจรจากรอบความร0วมมือตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ให<ระงับข<อพิพาทในส0วนที่ระงับได< สําหรับข<อพิพาทที่อยู0ในกระบวนการพิจารณาของกฎหมายให<เปPนไปตาม
กระบวนการของกฎหมายต0อไป
มติที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินการคืนคลื่นความถี่ย0าน 1800 MHz ขนาดความกว<างแถบคลื่น
ความถี่ 4.8 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รวมทั้งการปรับปรุง
การใช<คลื่นความถี่ย0าน 1800 MHz และ 2300 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) และ บมจ. ทีโอที จํากัด (มหาชน)

๓.๓ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
จํานวน ๓ เรื่อง
นางทรงพร โกมลสุ ร เดช ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข<องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล โดยมีประเด็นสําคัญดังต0อไปนี้
๓.๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบให< กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ทก.) นํ าเสนอคณะรั ฐมนตรี พิจ ารณาอนุ มัติงบประมาณโครงการนํ า ร0องเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย คณะรัฐมนตรีได<ลงมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการ
ดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย
/๑. เห็นชอบ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๗/๓๑

๑. เห็นชอบในหลักการให< ทก. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ0ายประจําปs
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช<คอมพิวเตอรพกพา โครงการพัฒนาระบบ
โครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช<เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
(One Tablet Per Child) ที่ได<รับความเห็นชอบให<ชะลอการดําเนินการไว< และได<เสนอกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปs
แล<ว ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ ให< ทก. นําเสนอรายละเอียดแผนงาน/
โครงการและงบประมาณในการดํ า เนิ น การภายใต< โ ครงการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ให<
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข<อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการให<
ถูกต<องครบถ<วนโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการก0อนดําเนินโครงการต0อไป และขอทําความตกลง
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ0ายประจําปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับสํานักงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ (เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณ
ไว<เบิกเหลื่อมปsและการขยายเวลาเบิกจ0ายเงิน) รวมทั้งขอขยายเวลาเบิกจ0ายเงินกันไว<เบิกเหลื่อมปsดังกล0าว กับ
กระทรวงการคลังตามระเบียบการเบิกจ0ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส0งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ด<วย
๒. ให< ทก. รั บความเห็ นของคณะกรรมการติด ตามและตรวจสอบการใช<จ0 า ย
งบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการด<วย
๓.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบรายละเอียด
แผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต<โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณการดําเนินการภายใต<โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยลงมติว0า
๑. เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณภายใต<โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท ตามที่ ทก. เสนอ สําหรับขั้นตอนและ
แนวทางการใช<จ0ายงบประมาณของโครงการดังกล0าว ให< ทก. ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
รวมทั้งรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติไปพิจารณาดําเนินการด<วย
๒. ให< ทก. ขยายระยะเวลาก0อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว<
เบิกเหลื่อมปs กรณีไม0มีหนี้ผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล วงเงิ น ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท โดยให<ก0อหนี้ผู กพัน ได<ถึงวันทํ าการ
สุดท<ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และรายการค0าใช<จ0ายที่ดําเนินการเองให<เบิกจ0ายได<เสร็จสิ้นภายในวันทําการ
สุดท<ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๓. กรณี การดํา เนิน การเกี่ ยวกั บการเบิกจ0 ายงบประมาณแทนกัน และภาระที่
เกิดขึ้นจากการจัดหาทรัพยสินที่ได<จากการดําเนินงานโครงการส0วนราชการที่รับผิดชอบจากการเบิกจ0ายเงิน
งบประมาณแทนกัน ให< ทก. และหน0วยงานที่เกี่ยวข<องดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
โดย ทก. อยู0ระหว0างการดําเนินการ ดังนี้
๑. การดําเนินการขั้นตอนด<านงบประมาณ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ<าง
๒. การจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ (Program Management Office: PMO)
เพื่อเปPนกลไกในการบริหาร และติดตามการดําเนินงานในกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลในภาพรวม
/๓. การแต0งตั้ง...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๘/๓๑

๓. การแต0งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปทก.) เปPนประธาน
๓.๓.๓ มติคณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็น ชอบในหลักการ
โครงการยกระดับโครงสร<างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
เนื่องจาก โครงข0ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความจําเปPน และเปPนป‚จจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถ การแข0งขัน และพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมความพร<อมในการก<าวสู0
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายด<านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต<องการให<มีการส0งเสริม
ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให<เริ่มขับเคลื่อนได<อย0างจริงจัง ทําให<ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก<าวหน<าไปได<ทันโลก และสามารถแข0งขันในโลกสมัยใหม0ได< การพัฒนาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให<เปPน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงเปP นเรื่องสํา คัญสํ าหรับประชาชนเช0น เดีย วกั บถนน ประปา ไฟฟ„า และโทรศัพท
รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงข0 า ยโทรคมนาคมระหว0 า งประเทศ เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณการแลกเปลี่ ย นข< อ มู ล กั บ
ต0า งประเทศซึ่ งมี แนวโน< ว จะเพิ่ มมากขึ้ น อย0 า งก< า วกระโดด โดยการพัฒ นาโครงสร< า งพื้น ฐานโทรคมนาคม
ทั้งภายในและระหว0างประเทศจะส0งผลต0อการพัฒนาประเทศไทยอย0างยั่งยืนในอนาคต ด<วยเหตุนี้ ทก. จึงได<
เสนอแผนการดําเนินการ “โครงการพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยแบ0งการ
ดําเนินโครงการฯ เปPน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. การขยายโครงข0 า ยอิ น เทอรเน็ ต ความเร็ ว สู ง ให< ค รอบคลุ มทั่ ว ประเทศเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห<าพันล<านบาทถ<วน)
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข0ายอินเทอรเน็ตระหว0างประเทศสู0การเปPน ASEAN
Digital Hub เพื่อยกระดับการเชื่อมต0อระหว0างประเทศ สําหรับการเปPนศูนยกลางการเชื่อมต0อระดับภูมิภาค
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห<าพันล<านบาทถ<วน)
โดย คณะรัฐมนตรีได<ลงมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการ
โครงการยกระดับโครงสร<างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให< ทก. ดําเนินการ ดังนี้
๑. ขออนุมัติงบประมาณ หรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบี ย บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข< อ ง และบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานร0 ว มกั บ หน0 ว ยงานที่ เ กี่ ย วข< อ ง
โดยพิ จ ารณาให< เ กิ ด ความสอดคล< อง เชื่ อมโยง และไม0 เ กิ ด ความซ้ํ า ซ< อนกั บ แผนงานภายใต< โ ครงการด< า น
โครงสร<างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นๆ เช0น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการจัดให<มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของสํานักงาน กสทช.
๒. จั ดทํารายละเอี ยดการดํ าเนิ นโครงการที่ระบุ เกี่ยวกั บแผนการดํ าเนิ นงานและ
ผลสั มฤทธิ์ ในแต0 ละขั้ นตอนพร< อมทั้ งงบประมาณเสนอคณะกรรมการเตรี ยมการดิ จิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จสั งคมเพื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก<าวหน<าในการดําเนินการให<นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบเปPนระยะ
๓. รั บ ฟ‚ ง ความคิ ด เห็ น ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี สํ า นั ก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห0งชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต0อไป
/๔. ปฏิบัติตาม...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๙/๓๑

๔. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่องการเสนอ
โครงการที่ต<องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี)
ซึ่ง ทก. อยู0 ร ะหว0 า งการดํา เนิ น การจั ด ทํ าโครงการยกระดั บโครงสร< า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล<ว โดยจะนําเสนอรายละเอียดข<อเสนอโครงการฯ ใน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (๔.๔) พร<อมทั้งได<เตรียมการรายงานผลความก<าวหน<าโครงการฯ ต0อการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต0อไป
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ แจงวาขอให<
ดําเนินการด<านงบประมาณให<ชัดเจน และโปร0งใสต0อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ความกาวหนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมทราบความก<าวหน<ากฎหมายที่เกี่ยวข<องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีประเด็นสําคัญดังต0อไปนี้ ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
ได<เสนอร0างกฎหมาย จํานวน ๑๐ ฉบับ เปPนร0าง พ.ร.บ. ๙ ฉบับ ร0าง พ.ร.ฎ. ๑ ฉบับ ต0อมาในชั้นตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) คงเหลือร0างกฎหมาย จํานวน ๙ ฉบับ โดย ทก. ขอถอน ร0าง พ.ร.ฎ.
๑ ฉบับ และ สคก. รวมร0างกฎหมายบางฉบับเข<าด<วยกัน คงเหลือร0างกฎหมายที่อยู0ระหว0างดําเนินการ ๘ ฉบับ
โดยมีสถานะการพิจารณาดังต0อไปนี้
๑. (ร0าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....
สถานะการพิจารณา: อยู0ในชั้นการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห0งชาติ
(สนช.) วาระ ๒ แปรญัตติ
๒. (ร0 า ง) พระราชบั ญ ญั ติ การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. ....
สถานะการพิ จ ารณา: ทก. ทบทวนกฎหมาย และนํ า เรื่ อ งหารื อ ร0 ว มกั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการปรับแก<ไข โดยมีกําหนดส0ง สคก.
ภายในวันที่ ๘-๑๒ ก.พ.๕๙
๓. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ..)
สถานะการพิจารณา: ทก. ทบทวนนโยบายและนําเรื่องหารือร0วมกับ สคก.
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการปรับแก<ไขต0อไป โดย มีกําหนด
ส0ง สคก. ภายในวันที่ ๘-๑๒ ก.พ.๕๙
๔. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สถานะการพิจารณา: สลค. ส0งเรื่องคืน ทก. พิจารณาทบทวน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี โดย ทก. อยู0ระหว0างเสนอทบทวนนโยบาย
๕. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ...
สถานะการพิจารณา: สลค. ส0งเรื่องคืน ทก. พิจารณาทบทวน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี โดย ทก. อยู0ระหว0างเสนอทบทวนนโยบาย
/๖. (ร0าง) พระราช...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๐/๓๑

๖. (ร0าง)พระราชบัญญัติคุ<มครองข<อมูลส0วนบุคคล พ.ศ. ...
สถานะการพิจารณา: สลค. ส0งเรื่องคืนให< ทก. รับไปพิจารณาทบทวนร0วมกับ
สคก. ให<สอดคล<องกับนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง แล<วนําเสนอคณะรัฐมนตรี
๗. พิจารณาก0อนเสนอ สนช. ต0อไป โดย ทก. อยู0ระหว0างเสนอทบทวนนโยบาย
๘. (ร0าง) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
สถานะการพิจารณา: สลค. ส0งเรื่องคืน ทก. พิจารณาทบทวน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี โดย ทก. อยู0ระหว0างเสนอทบทวนนโยบาย
๙. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ...
สถานะการพิจารณา: อยู0ระหว0างการตรวจพิจารณาของ สคก.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ได<ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม0บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ ซึ่งได<ดําเนินการจัดทํา (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปPนที่เรียบร<อยแล<ว โดยในช0วง
แรกขอให< รั บ ชม Infographics นํ า เสนอภาพรวมการดํ า เนิ น งาน ประมาณ ๓.๕ นาที จากนั้ น นํ า เสนอ
สาระสําคัญของ (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน “ปฏิรูประเทศไทยสู0ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)” โดย Digital
Thailand หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร<างสรรค และใช<ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย0างเต็มศักยภาพ
ในการพัฒนา โครงสร<างพื้นฐาน นวัตกรรม ข<อมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู0ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป„าหมาย การพัฒนาใน ๔ มิติหลัก คือเศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย และภาครัฐ ดังนี้
๑) ขีดความสามารถในการแข0งขันของประเทศใน World Competitiveness
Scoreboard อยู0ในกลุ0มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก
๒) อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล มี ส0 ว นสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยสู0 ก ารเปP น
ประเทศที่มีรายได<สูง โดยสัดส0วนมูลค0าอุตสาหกรรมดิจิทัลต0อ GDP เพิ่มขึ้น
เปPนร<อยละ ๒๕
๓) ประชาชนทุ ก คนต< อ งสามารถเข< า ถึ ง อิ น เทอรเน็ ต ความเร็ ว สู ง อั น ถื อ เปP น
สาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง
๔) อันดับการพัฒนาด<านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศใน
ดัชนี ICT DEVELOPMENT INDEX (IDI) อยู0ในกลุ0มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด
๔๐ อันดับแรก
/๕) ประชาชน...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๑/๓๑

๕) ประชาชนทุกคนมีตระหนัก ความรู< ความเข<าใจ ทักษะในการใช<เทคโนโลยี
ดิจิทัลให<เกิดประโยชนและสร<างสรรค (DIGITAL LITERACY)
๖) อันดับการพัฒนาด<านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดลําดับของ UN E-GOVERNMENT
RANKINGS อยู0ในกลุ0มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก
ยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาให< บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ นที่ กํ า หนด
ประกอบด<วย ๖ ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสร<างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให<ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ0งพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถ
เข<าถึงและใช<ประโยชนได<แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให<เทคโนโลยีที่ใช<มีความเร็วพอเพียงกับความต<องการ
และให<มีราคาค0าบริการที่ไม0ได<เปPนอุปสรรคในการเข<าถึงบริการของประชาชนอีกต0อไป นอกจากนี้ ในระยะ
ยาว โครงสร<างพื้นฐานอินเทอรเน็ตบรอดแบนดจะกลายเปPนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช0นเดียวกับ ถนน ไฟฟ„า
น้ําประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต0อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ<นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให<ภาคธุรกิจไทยใช<เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การลดต<นทุนการผลิตสินค<าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู0การแข0งขัน
เชิงธุรกิจรูปแบบใหม0ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตรยังมุ0งเน<นการสร<างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล
เพื่อเสริมความสามารถในการแข0งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส0งผลต0อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ<าง
งานของไทยอย0างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สร<างสังคมคุณภาพด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ0งสร<างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ0ม โดยเฉพาะอย0างยิ่งกลุ0มเกษตรกร ผู<ที่อยู0
ในชุมชนห0างไกล ผู<สูงอายุ ผู<ด<อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข<าถึงและใช<ประโยชนจากบริการต0างๆ ของรัฐ
ผ0านเทคโนโลยีดิ จิทัล มีข<อมูล องคความรู<ทั้งระดับ ประเทศและระดั บท<องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข<าถึงและนําไปใช<ประโยชนได<โดยง0ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู<เท0าทันข<อมูลข0าวสาร และมี
ทักษะในการใช<ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย0างมีความรับผิดชอบต0อสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัล
มุ0 ง ใช< เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
หน0วยงานรัฐทั้งส0วนกลางและส0วนภูมิภาค ให<เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข<าถึง
บริการได<โดยไม0มีข<อจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นําไปสู0การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือน
เปPนองคกรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลอัจริยะในอนาคตจะเปBดโอกาสให<ประชาชนมีส0วนร0วมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ<านเมือง และเสนอความคิดเห็นต0อการดําเนินงานของภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากําลังคนให<พร<อมเข<าสู0ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให<ความสํ าคัญกับการพัฒนาบุ คลากรวั ยทํางานทุ กสาขาอาชีพ ทั้งในบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให<มีความสามารถในการสร<างสรรคและใช<เทคโนโลยีดิจิทัลอย0างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให<มีความรู<ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด<านในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสู0การสร<างและจ<างงานที่มีคุณค0าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช<
เทคโนโลยีดิจิทัลเปPนป‚จจัยหลักในการขับเคลื่อน
/ยุทธศาสตร...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๒/๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๖ สร<างความเชื่อมั่นในการใช<เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ0งเน<นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและ
สอดคล<องกับหลักเกณฑสากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม
และทําธุรกรรมออนไลนต0างๆ รวมถึงสร<างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่น และคุ<มครองสิทธิให<แก0ผู<ใช<งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส0วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช<งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
โดยมีประเด็นเสนอต0อคณะกรรมการเตรียมการฯ ดังนี้
๑. ให<ความเห็นชอบในหลักการต0อ (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยให<นําข<อคิดเห็น ข<อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปปรับปรุงให<สมบูรณต0อไป
๒. มอบหมายให< ทก. นําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได<ปรับปรุง
แก<ไข ตามข<อเสนอแนะจากที่ประชุม และที่ได<ดําเนินการเพิ่มเติม เพื่อให<ได<แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับสมบูรณ เสนอต0อ คณะรัฐมนตรี ให<ความเห็นชอบในลําดับต0อไป
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
พลเอก ประยุ ทธ, จั น ทร, โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเสนอแนะ
ภาพรวมการนําเสนอในส0วนของสื่อวีดิทัศนว0ามีความทันสมัย แต0ขอให<เพิ่มสีสัน และแยกให<เห็นเป„าหมายให<
ชัดเจนขึ้น โดยให<คํานึงถึงความเปPนไทย เพื่อป„องกันป‚ญหาและแรงต0อต<านที่จะตามมา
พลเอก ดาว,พงษ, รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
เสนอแนะให< เพิ่ มเติ มเนื้ อหาและประโยชนด<า นการศึกษาให< ชัด เจนยิ่ งขึ้ น เพื่ อสามารถสื่ อสารให< บุ คลากร
กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอื่นๆ เห็นความสําคัญของดิจิทัล ทําให<เกิดความเข<าใจ ตื่นตัว และร0วม
ดําเนินการได<อย0างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนอแนะว0า
ควรมีการกล0าวนําในช0วงแรกของวีดิทัศนเปPนภาพการเชื่อมโยงยุทธศาสตรไปสู0หน0วยงานที่เกี่ยวข<องโดยเน<น
แนวทางขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<านของรัฐบาล ให<ต0อเนื่องเชื่อมโยงเปPนเรื่องเดียวกัน เพื่อให<เกิดความ
เข< าใจต0 อข< าราชการที่จ ะขั บเคลื่อน ให< รู<ว0 าทุ กคนในประเทศ จํา เปP นต< องเกี่ ย วข< องทั้งหมด โดยให< เพิ่ มเติ ม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงในแนวทางขับเคลื่อนฯ ให<ครบถ<วนด<วย
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร กรรมการ ชี้ แจงว0 า ในแผนพั ฒ นาดิ จิ ทัล ฯ ได< เ สนอให< เ รื่ องโทรคมนาคม โดยเฉพาะอิ น เทอรเน็ ต
ความเร็วสูงเปPนสาธารณูปโภคที่ประชาชนทุกคนพึงได<รับ และเข<าถึงได<
นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0า ยุทธศาสตรที่ ๑
เรื่องการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให<ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความสําคัญเปPนลําดับต<น
ควรพิจารณา ๑) ลดความซ้ําซ<อนของโครงข0ายทั้งภาครัฐและเอกชน ๒) ควรมีมาตรการดําเนินการให<เกิดความ
ยั่งยืน ในส0วนของภาครัฐ ๓) ขอให<เพิ่มเติมว0าจะทําอย0างไรให<โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ซึ่งเปPน
โครงข0ายหลักของประเทศ มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังได<เสนอแนะในส0วนของยุทธศาสตรที่
๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัล ยังไม0มีการกล0าวถึงการพัฒนากําลังคนให<พร<อมเข<าสู0ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให<ความเห็นว0าไม0ควรจัดตั้งหน0วยงานใหม0 แต0ควรพิจารณาใช<ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยต0างๆ ให<เกิดประโยชนสูงสุด
/นายอุตตม...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๓/๓๑

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรรมการ ชี้แจงให<ที่ประชุมทราบว0า ทก. คํานึงถึงการลดความซ้ําซ<อน และความยั่งยืนของการลงทุน
ด<านโครงข0ายสื่อสาร เปPนเรื่องสําคัญ และมีอยู0ในแผนฯ แล<ว และมีแนวปฏิบัติเพื่อนําไปสู0การลดความซ้ําซ<อน
คือ การร0วมใช<โครงข0ายสื่อสาร (Infrastructure Sharing) ทั้งในส0วนของเสา สาย โดย ทก. ได<รับงบประมาณ
ดํ า เนิ น การโครงการยกระดั บโครงสร< า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ของประเทศ ซึ่ งจะ
ดําเนินการเปPนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ทั้งหมด และอยู0ระหว0างการดําเนินการเพื่อนําไปสู0การ
จัดตั้งกองทุนรวมของประเทศทางด<านโทรคมนาคม ซึ่งเอกชนสามารถร0วมใช<ทรัพยากร ลงทุนเพิ่มในส0วนที่จําเปPน
โดยได<ร0วมหารือกับภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางความร0วมมือ ลดความซ้ําซ<อน และให<เกิดความยั่งยืนในอนาคตต0อไป
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพิ่มเติม
ว0าการนําดิจิทัลไปสู0ประชาชน ควรกําหนดกลุ0มเป„าหมาย และพื้นที่ให<ชัดเจน โดยเน<นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัย
อยู0 เพื่อก0อให<เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ในส0วนของเป„าหมายยุทธศาสตรทั้ง ๖ กลุ0ม ให<คํานึงถึงประชาชนทุก
ระดับ (บน กลาง ล0าง) เช0น การนําไปสู0สังคมการเรียนรู<ตลอดชีวิต การอํานวยความสะดวก การประกอบการ
ธุรกิจ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สร<าง public healthcare และให<เพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรมภายใต<ให<
ชัดเจน โดยครั้งต0อไปให<นําเสนอภาพยุทธศาสตร ที่เพิ่มเติมกิจกรรมภายใต<ทั้งหมด ในรูปแบบ infographic ด<วย
พลเอก ดาว,พงษ, รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
แจ<งที่ประชุมทราบว0าในส0วนของกระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาการศึกษา ๒๐ ปs ซึ่งจากการประชุมที่ผ0าน
มามี ค วามเห็ น สอดคล< อ งกั น ว0 า "ดิ จิ ทั ล " มี ส0 ว นช0 ว ยด< า นการศึ ก ษาในอนาคต พร< อมทั้ ง เสนอแนะว0 า ควร
เสริ ม สร< า งภู มิคุ< มกั น ในการใช< ง านดิ จิ ทั ล อย0 า งเปP น รู ป ธรรม ซึ่ ง เปP น หน< า ที่ ของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ที่ จ ะ
ดําเนินการอยู0แล<ว แต0เสนอให<ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ด<วย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ เสนอแนะว0า
(ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอนี้ จะต<อง
จัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาว และเพื่อเปPนการสร<างความเข<าใจแก0ประชาชนต0อการลงทุนด<านโครงข0ายสื่อสาร
ของรัฐ ซึ่งในเชิงสังคมเรื่องที่ประชาชนรับรู<ว0าจะเกิดประโยชนสูงสุด และไม0กระทบกับภาคส0วนอื่น คือ ๑)
เรื่องการศึกษา ศธ. จึงควรมีแผนรับมือ และตอบสนองต0อนโยบายที่จะเกิดขึ้น โดยอาจจะต<องวางแผนการใช<
ดิจิทัลกับการศึกษาในเมืองไทยในอนาคต และเปลี่ยนแปลงบทบาทเปPน Digital Education ทันที ทั้งในเรื่อง
การใช<งาน วิธีการสอน หลักสูตร บุคลากร เปPนโครงการเร0งด0วน เช0น การเปลี่ยนแปลง กศน. เปPนการศึกษา
ผ0านดิจิทัล เปPนต<น ๒) เรื่องการส0งเสริม SMEs และ e-Commerce
ศาตราจารย,ไพรัช ธัชยพงษ, กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว0า ยุทธศาสตรที่
๓ เรื่องสร<างสังคมคุณภาพด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปPนยุทธศาสตรที่ดี ช0วยลดช0องว0างทางสังคม โดยตั้งข<อสังเกต
ว0ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ควรเข<ามาช0วยดูแล โดยการนํากองทุนส0งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการออกมาใช<ประโยชนมากขึ้นกว0าที่เปPนอยู0ในป‚จจุบัน
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพิ่มเติม
ถึงสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู0ตามแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย โดยได<คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห0งชาติ แผนปฏิรู ปประเทศ และให<เ พิ่มเติ มแผนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม เพื่ อให<
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล<องกัน เปPนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปs แบ0งออกเปPนระยะ ๑ ปs ๖ เดือน
/และต0อเนื่อง...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๔/๓๑

และต0อเนื่องไปทุก ๕ ปs จนครอบคลุม ๒๐ ปs โดยกําหนดยุทธศาสตร กิจกรรม แผนการดําเนินงาน (action
plan/operation plan) ไปจนถึงการบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้ยังอยู0ในห<วงที่ ๑ โดยรัฐธรรมนูญจะต<องเขียน
บทปฏิรูปขึ้นมาอีกหมวดหนึ่ง เพิ่มมาตราการปฏิรูป เพื่อให<รัฐบาลจะต<องดําเนินการในทุกกิจกรรมที่บริหารอยู0
ให<ได<ตามห<วงเวลาที่กําหนดไว< นี่คือความยั่งยืน
สิ่งที่แต0ละกระทรวง/ทุกกระทรวงต<องดําเนินการคือ ให<นําแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไป
ขับเคลื่อน เปPนแผนการปฏิบัติงานในระยะ ๑ (๑ ปs ๖ เดือน) โดยกําหนดยุทธศาสตร กิจกรรม แผนการ
ดําเนินงาน (action plan/operation plan) และการบริหารจัดการ หากการดําเนินงานนั้นๆ ไม0เสร็จสิ้น
ภายในระยะ ๑ ให<กําหนดในแผนการปฏิบัติการระยะ ๒ เพื่อนําไปสู0การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห0 ง ชาติ และงบประมาณต0 อ ไป โดยมี บ ทเฉพาะกาลในรั ฐ ธรรมนู ญ ควบคุ ม ให< ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก กระทรวง
ทุกหน0วยงาน ดําเนินการอย0างแท<จริง เปPนการปฏิบัติสิ่งที่เกิดได</ง0ายก0อน เพื่อสร<างพื้นฐานในแผนปฏิรูปที่จะ
ส0งต0อไปอีก ๑๕ ปsข<างหน<า โดยจะสําเร็จใน ๕ ปsแรก หรือ น<อยกว0าก็ตาม
ทั้งนี้ ในส0วนของ พม. รัฐบาลมียุทธศาสตรจะนําผู<พิการ และผู<ด<อยโอกาสเข<าสู0
ระบบการทํางานอย0างเหมาะสมและเพิ่มจํานวนขึ้น โดยขอให<ช0วยติดตามความก<าวหน<า และขอให<ฝ3ายโฆษก
รัฐบาล/ประชาสัมพันธ ตั้งหัวข<อกําหนดให<ชัดเจนว0าเรื่องอะไรที่เปPนป‚ญหาอย0างที่ท0านกรรมการผู<ทรงคุณวุฒิ
ได<เสนอแนะ และติดตามว0าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย0างไรด<วย
นายสุพันธุ, มงคลสุธี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให<ความเห็นว0า (ร0าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความครอบคลุมทั้งหมดด<วยดี และหลากหลาย โดยตั้งข<อสังเกตว0า ๑) เมื่อ
ดิจิทัลเกิดขึ้นแล<ว หน0วยงานจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงอยากเห็นการกําหนดเป„าหมายการลดจํานวน
ภาคข<าราชการลง เพื่อให<ประเทศสามารถขับเคลื่อนด<วยความคล0องตัวมากขึ้น ควรมีเป„าหมายระยะกลางว0า
ในกี่ปsข<างหน<าจะสามารถลดสัดส0วนของข<าราชการได<ร<อยละเท0าใดในทุกกระทรวง เพื่อทําให<การขับเคลื่อน
เปPนแผนที่ชัดเจนต0อไป ๒) เรื่องแผนการปฏิบัติงานในระยะ ๑ (๑ ปs ๖ เดือน) ควรคํานึงถึงการติดตามผลจาก
แผนที่ตั้งไว<ด<วย ว0าส0วนใดได<รับการขับเคลื่อนแล<ว ส0วนใดสําเร็จสมบูรณสามารถดําเนินการได<ตามกรอบเวลา
มากน<อยแค0ไหน อย0างไร ซึ่งเปPนเรื่องสําคัญ ไม0เช0นนั้นแผนก็จะยังคงเปPนแผนต0อไป
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพิ่มเติม
ว0า ที่กล0าวมาทั้งหมด นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตรแล<ว ควรมีแผนการดําเนินการ (Roadmap) ในแต0ละ
กิจกรรมด<วยว0าจะดําเนินการภายในช0วงเวลาใด งบประมาณจากที่ใด เท0าไหร0 หากไม0แล<วเสร็จจะดําเนินการ
ต0ออย0 า งไร แผนการปฏิ บั ติ งานในระยะ ๑ (๑ ปs ๖ เดื อน) จะต< องมี ร ายงานความคื บ หน< า ทุ กกิจ กรรม
ทุกกระทรวง เพื่อให<สอดคล<องกับระบบงบประมาณใหม0 เปPนการจัดทํากรอบแผนค0าใช<จ0ายงบประมาณที่มี
การบูรณาการระหว0างกัน เช0น เรื่องน้ําประปา สาธารณูปโภค และดิจิทัล จะต<องดําเนินการในกรอบเวลา
เดียวกัน เพื่อให<สามารถดําเนินการสร<าง/ซ0อมแซมในเวลา และพื้นที่เดียวกัน เปPนต<น โดยจะต<องมีการจัดกลุ0ม
บูรณาการงบประมาณตั้งแต0ปsนี้เปPนต<นไป เพื่อให<สามารถดําเนินการในปs ๒๕๖๐ ได<ทันที เปPนการบริหาร
ราชการแผ0น ดิน เปPน แบบบู รณาการระหว0า งกระทรวง ทุกเรื่ องต<องทํ าพร< อมกัน ทั้งหมด เปPน กลุ0 มกิ จกรรม
ทั้งหมด ไม0ว0าจะเรื่อง น้ํา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเกษตร ทั้งหมดทุกกระทรวงต<องมาร0วมวางแผนปฏิบัติงาน
งานแผนงบประมาณด<วยกัน แล<วเสริมด<วยดิจิทัลให<เข<าไปทุกกลุ0มงานด<วย
/ในส0วนของ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๕/๓๑

ในส0วนของการลดอัตราข<าราชการอยู0ในยุทธศาสตรการปฏิรูปอยู0แล<ว โดย ๑)
ลดการผลิตใหม0 ๒) ปรับโครงสร<างการบริหาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเปPนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น แต0ต<องคํานึงถึงความเพียงพอของบุคลากรทั้งในสภาวการณปรกติ และสภาวการณฉุกเฉิน เพื่อให<
ประเทศมีความมั่งคง ปลอดภัยด<วย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ เสนอว0า
ขอให<ทุกกระทรวงนําเป„า หมาย และยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปดํ าเนินการในแผนพัฒนาและ
ปฏิบัติงานของแต0ละกระทรวง ให<สอดคล<องกันภายใน ๑ เดือน และนําเสนอให<คณะรัฐมนตรีรับทราบแนว
ทางการดําเนินการดังกล0าวต0อไป และเห็นควรให<สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย และสภาหอการค<าแห0งประเทศไทย
นําแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปเปPนกรอบนโยบายในการพัฒนา SMEs ภายใต<ภูมิทัศนของแผนการดําเนินงาน ระยะ ๒๐ ปsด<วย
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวย้ําเรื่อง
การมอบหมายทุกกระทรวงจั ดทําแผนการดําเนินการระยะ ๑ ปs ๖ เดือน และ ๕ ปs จนครบกรอบการ
ดําเนินงาน ๒๐ ปs รวมไปถึงเรื่องการจัดทํางบบูรณาการ เพื่อส0งต0อไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (สศช.) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ทําให<การบริหารราชการ
เปPนไปตามกรอบการดําเนินงานที่ตั้งไว<ควบคู0กับนโยบายของพรรคการเมืองที่ได<รับการเลือกตั้งในอนาคตด<วย
มติที่ประชุม
๑) เห็น ชอบในหลักการต0 อ (ร0า ง) แผนพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม และ
มอบหมายให<กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได<ปรับปรุงแก<ไข ตามข<อเสนอแนะจากที่ประชุม และที่
ได<ดําเนินการเพิ่มเติม เพื่อให<ได<แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
สมบูรณ เสนอต0อ คณะรัฐมนตรี ให<ความเห็นชอบในลําดับต0อไป
๒) มอบหมายให<ทุกกระทรวงนําเป„าหมาย และยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
ไปดําเนินการในแผนพัฒนาฯ และการปฏิบัติของแต0ละกระทรวง ให<สอดคล<องกัน
๓) มอบหมายให<สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย และสภาหอการค<าแห0งประเทศ
ไทย นําแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปเปPนกรอบนโยบายในการพัฒนา SMES ภายใต<ภูมิ
ทัศนของแผนการดําเนินงาน ระยะ ๒๐ ปsด<วย
๔.๒ (ราง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมพิจารณา (ร0าง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปs
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ซึ่งเปPนส0วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดําเนินการโดย
สํานักส0งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ร0วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สป.ทก.) โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้เปPนส0วนหนึ่งของยุทธศาสตรที่จะปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ไปสู0รัฐบาลดิจิทัล และได<ขออนุญาตที่ประชุ มให< นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู อํานวยการสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน) (สรอ.) นําเสนอที่ประชุมเพี่อทราบภาพรวมของแผนฯ ฉบับนี้
/นายศักดิ์...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๖/๓๑

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน)
(สรอ.) นําเสนอที่มาของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช<ในหน0วยงานภาครัฐไม0มีแผนชัดเจนในการพัฒนา และขาดความ
พร<อมทางด<านงบประมาณ บุคลากร กฎหมาย และระเบียบที่ไม0รองรับ จึงนํามาสู0ความต<องการให<กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารดําเนินการจัดทําแผนฯ เพื่อนําไปสู0การปฏิบัติ โดยมีระยะเวลา ๓ ปs เน<น
ผลลัพธภายใน ๑ ปs ๖ เดือน แผนดังกล0าวฯ มีหลักการและวิสัยทัศนที่จะยกระดับภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาล
ดิจิทัล ที่มีการบู รณาการระหว0า งหน0ว ยงาน มีการดํา เนินงานแบบอัจ ฉริยะ ให< บริการโดยมีประชาชนเปP น
ศูนยกลาง และขับเคลื่อนให<เกิดการเปลี่ยนแปลงได<อย0างแท<จริง ประกอบด<วย ๔ หลักการ คือ การบูรณาการ
ระหว0างหน0วยงานต0างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข<อมูลและการดําเนินงาน การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมา
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของเจ< า หน< า ที่ การปรั บ เปลี่ ย นองคกรทั้ ง ในด< า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยีและกฎระเบียบที่ได<รับการสนับสนุนจากผู<นําระดับประเทศ และ การยกระดับงาน
บริการภาครัฐให<มีการออกแบบประสบการณและการดําเนินการแบบเฉพาะเจาะตามความต<องการรายบุคคล
จาก ๔ หลักการดังกล0าว นํามาสู0 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด<วย ๑) การพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู0รัฐบาลดิจิทัล ๒) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) การ
ยกระดับขีด ความสามารถในการแข0งขันของภาคธุร กิจ และ ๔) การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความ
ปลอดภัยของประชาชน โดยมีกรอบการดําเนินงานที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ๔ งาน
หลัก คือ บูรณาการบริการและโครงสร<างพื้นฐาน (Shared Services and Infrastructure) บูรณาการข<อมูล
(Data Integration) บูรณาการช0องทางการเข<าถึงประชาชาชน (GovChannel) และ การสนับสนุนรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Supporting) ทางด<านกฎหมาย มาตรฐาน ต0างๆ ครอบคลุมการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง ๑๘ ด<าน ทั้งนี้ ได<มีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนสู0
รัฐบาลดิจิทัล แบ0งออกเปPนมาตรการสําคัญที่มีความพร<อมในระยะต<น (ระยะ ๓ ปs) ๑๑ ด<าน และมาตรการ
สําคัญที่มีความพร<อมในลําดับถัดไป ๘ ด<าน ดังนี้
มาตรการสําคัญที่มีความพร<อมในระยะต<น จํานวน ๑๑ ด<าน
๑. การบูรณาการข<อมูลผ0านระบบเชื่อมโยงข<อมูลกลาง
๒. โครงสร<างพื้นฐานการให<บริการอิเล็กทรอนิกส
๓. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
๔. การให<บริการความช0วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
๕. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
๖. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ0านการบูรณาการ
๗. การบูรณาการงานบริการด<านการลงทุนข<ามหน0วยงาน
๘. การส0งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส0งเสริมการเติบโต
๙. ระบบภาษีบูรณาการข<ามหน0วยงานแบบครบวงจร
๑๐. การให<ทุกข<อมูลงานบริการผ0านจุดเดียวโดยมีผู<รับบริการเปPนศูนยกลาง
๑๑. การบูรณาการด<านการท0องเที่ยวแบบครบวงจร
/มาตรการ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๗/๓๑

มาตรการสําคัญที่มีความพร<อมในลําดับถัดไป จํานวน ๘ ด<าน
๑. การบูรณาการด<านการท0องเที่ยวแบบครบวงจร
๒. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช< Smart Card หรือผ0านบัญชี
ผู<ใช<อิเล็กทรอนิกสกลาง
๓. การแก<ไขเรื่องร<องเรียนและการเข<าถึงความต<องการในเชิงรุก
๔. การบูรณาการการนําเข<าส0งออกแบบครบวงจร
๕. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช<เครื่องมือวิเคราะหข<อมูลเชิงลึก
๖. การประเมินความเสี่ยงผู<โดยสารข<ามแดนล0วงหน<าและพิสูจนตัวตนผ0าน
ช0องทางอัตโนมัติสําหรับผู<โดยสาร
๗. การบูรณาการข<อมูลเพื่อป„องกันภัยธรรมชาติ
๘. การบูรณาการข<อมูลระหว0างหน0วยงานที่เกี่ยวข<องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ซึ่งได<มีรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และหน0วยงานที่รับผิดชอบหลักแล<ว
และได<ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของปs พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแบ0งการดําเนินการออกเปPนระยะ ๓ เดือน
๖ เดือนและ ๑๒ เดือน ในมาตรการสําคัญที่มีความพร<อมในระยะต<น
ทั้ งนี้ จึ งขอเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณาขอความเห็ นชอบให< กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) นําเสนอคณะรัฐมนตรีให<มีมติ
ดังต0อไปนี้
๑. ขอความเห็นชอบต0อ (ร0าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปs (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
(Digital Government Development Plan)
๒. มอบหมายให< สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) ร0วมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กําหนดแนวทางการดําเนินการร0วมกันต0อไป
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวว0า สรอ.
จะต<องหารือในรายละเอียดด<านแนวทางปฏิบัติกับ ทก. ให<ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดําเนินการดังกล0าว
นอกจากจะเปPน การดําเนินการให<แก0ประชาชนไทยแล<ว จะต< องคํานึงถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด<วย เปP น
กิจกรรมหนึ่งตามแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย ในการขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<าน ของรัฐบาล โดยให<วาง
แผนการดําเนินงาน ระยะ ๑ ปs ๖ เดือน ด<วย เช0น ในส0วนของข<อมูลพื้นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับการ
บรรเทาภัยพิบัติ เพื่อสามารถให<ความช0วยเหลือและบริหารจัดการร0วมกันเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุได< เปPนต<น
นายทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให< ข< อ เสนอแนะว0 า จาก
แผนงานระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่ฝ3ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได<นําเสนอนั้น
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห0งชาติ ได<คัดเลือกข<อเสนอของสภา
ปฏิรูปแห0งชาติ (สปช.) ที่เกี่ยวกับ Connected Government และ Open Data เปPนตัวขับเคลื่อนหลักที่จะ
ช0วยทําให<แผนการดําเนินงานระยะ ๑ ปs ๖ เดือน มีฐานสําคัญที่จะทําให<การเชื่อมโยงข<อมูลของรัฐบาล
สามารถให<บริการประชาชนได<อย0างทั่วถึง และสามารถชี้แจงกับประชาชนได<ชัดเจนว0าภาครัฐได<มีการปรับตัว
/เพื่อลด...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๘/๓๑

เพื่อลดค0าใช<จ0ายในการติดต0อกับภาครัฐน<อยลง สําหรับการเปBดเผยข<อมูล (Open Data) เปPนการดําเนินการ
ตามหลักการเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยข<อมูล (data-driven economy) เนื่องจากข<อมูลภาครัฐมีมูลค0าทาง
เศรษฐกิจมากหากเปBดข<อมูล ซึ่งจะช0วยส0งเสริมการสร<าง Startup ตลอดจนพัฒนาบริการต0างๆ เพิ่มเติม โดย
ให<ผู<ประกอบการภาคเอกชนสร<างเสริม โดยไม0ต<องใช<งบประมาณของภาครัฐมากเกินไป และขอแจ<งให<ทราบว0า
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อยู0ระหว0างเตรียมการเสนอเรื่อง Connected Government ต0อ ครม. ต0อไป
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเสริมว0า
ยังไม0เห็นการริเริ่มจากหน0วยงานภาครัฐมากนัก จึงขอให<ทุกกระทรวง/หน0วยงานพิจารณาเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานตามภารกิจ กรอบพันธกิจ ที่สอดคล<อง หรือเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความชัดเจน
แล<ว โดยพิจารณากิจกรรมที่เปPนประโยชน และมีความพร<อมเพื่อดําเนินการในระยะที่ ๑ และดําเนินการแบบ
คู0ขนานเมื่อมีความพร<อมเพิ่มเติม โดยไม0จําเปPนต<องรอให<แล<วเสร็จทีละกิจกรรม รวมทั้งให<สามารถเสนอแนะ
ประเด็นป‚ญหา อุปสรรคเพื่อหาทางออกร0วมกันต0อไป
นายชิต เหลาวัฒนา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอข<อคิดเห็นต0อการดําเนินการ
ตามแผนงานของ สรอ. ซึ่งมีบุคลากรจํากัด ในขณะที่มีภาระงานต<องดําเนินการพร<อมกันหลายระบบ สิ่งสําคัญ
คือการวางแผนงานและการดําเนินการให<สําเร็จ ควรศึกษาแนวทางจากผู<ประสบความสําเร็จ หรือ Champion
โดยได<ยกกรณีศึกษา โครงการระบบการชําระเงินแห0งชาติ (National e-Payment) ซึ่งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลัง ที่ได<มอบหมายให< นายอนุชิต อนุชิตากูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน
ช0องทางขายและผลิตภัณฑ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ โดยใช<เวลาการดํา เนินการ
เชื่อมต0อระบบเพื่อใช<งานได<เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน เปPนต<น
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ กล0าวว0า
ตามที่ระเบียบวาระ ๔.๑ ได<มีมติให<ทุกกระทรวงนําเป„าหมาย และยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ไปดําเนินการในแผนพัฒนาฯ และการปฏิบัติของแต0ละกระทรวงแล<วนั้น ในทาง
ปฏิ บั ติ ขอเสนอให< รั ฐ มนตรี ว0 า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เชิ ญ ปลั ด กระทรวงทุ ก
กระทรวง และหัวหน<าหน0วยงาน องคกรที่เกี่ยวข<อง เข<าร0วมประชุมเพื่อบอกเล0ารายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ ให<เกิดความเข<าใจ และสามารถนําไปถ0ายทอดภายในกระทรวง/หน0วยงานของตนเองได< นําไปสู0การวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยุทธศาสตรของแต0ละกระทรวง/หน0วยงานเพื่อให<สามารถก<าวสู0ดิจิทัลได< ซึ่ง
แต0ละกระทรวงจะต<องนําไปพิจารณา และจัดทํารายละเอียดโครงการของกระทรวงเองด<วย เช0นดังที่ได<กล0าว
แล<วไปแล<วว0า เรื่องการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีแผนรับมือ และตอบสนองต0อนโยบายดิจิทัลที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อให<ประชาชนและสังคมรับรู<ถึงประโยชนที่ได<รับจากนโยบายรัฐบาล เปPนต<น
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพิ่มเติม
ว0า การขับเคลื่อนประเทศไทยนั้น จําเปPนจะต<องสร<างความเข<าใจเรื่องการมีส0วนร0วมแก0ประชาชน ให<ได<รับรู<
รับทราบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต0แรก การดําเนินการภาครัฐยังขาดการบูรณาการอย0างแท<จริง การถ0ายทอด
นโยบายไปสู0การปฏิบัติในพื้นที่ จึงมีความจําเปPนต<องมีหน0วยงานบูรณาการ เช0น รัฐบาลดิจิทัล มี สรอ. เปPน
หน0วยงานบูรณาการ ทําหน<าที่สร<างความเข<าใจ ชี้แจง แนะนําบริการ และการปรับปรุงระบบเพื่อให<เกิดการ
ทํางาน หรือใช<งานร0วมกันระหว0างกระทรวงได< หากนํากระบวนการทํางานนี้ไปปรับใช<ในทุกกิจกรรมจะทําให<
สามารถดําเนินการได< ลดความซ้ําซ<อน และประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให<พิจารณาดําเนินการตามลําดับ
กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได<ง0ายก0อน โดยสร<างความร0วมมือระหว0าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
/มติที่ประชุม...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๑๙/๓๑

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบ (ร0าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปs (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
(Digital Government Development Plan) ตามที่ สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) เสนอ โดยเห็นควรให<รับข<อสังเกตของที่ประชุม
ไปดําเนินการปรับปรุง รวมทั้งการศึกษาศูนยข<อมูลของอาเซียนร0วมกันในเรื่องภัย
พิบัติ ภัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไปพิจารณาและมีมาตรการทางด<าน
กฎหมายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยร0วมกัน
๒) มอบหมายให< สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) ร0วมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กําหนดแนวทางการดําเนินการร0วมกันต0อไป

๔.๓ การพัฒนาศูนย,ขอมูลในประเทศ (Data Center)
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจาก ที่ประชุมของคณะกรรมการเตรียมการด<าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได<มีมติและเสนอต0อคณะรัฐมนตรีในการที่จะให<
หน0วยงานภาครัฐระงับการก0อสร<างศูนยข<อมูลทุกประเภท และยกเว<นโครงการและกิจกรรมที่มีการผูกพัน
สัญญาแล<วก0อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งผลของการมีมติดังกล0าว ที่เสนอต0อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทําให<หลายๆ หน0วยงานภาครัฐ มีข<อขัดข<องและไม0สามารถดําเนินการพัฒนา
ศูน ยข< อมู ลตามแผนได< ทั้ งนี้ คณะทํ างานศูน ยข< อมูล ในประเทศ (Data Center) ซึ่ งสํ า นักงานรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปPนฝ3ายเลขานุการ ได<ดําเนินการสํารวจข<อมูลภาครัฐ และวิเคราะห
ข<อมูลแล<ว พบว0า หน0วยงานภาครัฐโดยส0วนใหญ0 แม<จะมีความต<องการใช<พื้นที่ศูนยข<อมูลจํานวนกว0า ๓๐,๐๐๐
ตารางเมตรก็ตาม แต0อย0างไรก็ตามในเรื่องของข<อมูลภาครัฐ ภายใต<กฎหมายต0างๆ แล<ว หน0วยงานภาครัฐต0างๆ
จะมีข<อมูลความมั่นคงของประเทศ ข<อมูลที่เปPนข<อมูลสําคัญ และข<อมูลที่เปPนข<อมูลทั่วไป ดังนั้น คณะทํางานฯ
จึงได<เสนอรายละเอียดต0อที่ประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนมติที่ได<เคยมีไว<ก0อนหน<านี้ และขออนุญาตให<
ฝ3 า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ได< นํ า เสนอต0 อ ที่ ป ระชุ ม สั้ น ๆ ในส0 ว นของผลการวิ เ คราะหเพื่ อ นํ า ไปสู0 ก าร
ดําเนินการดังนี้
นายศักดิ์ เสกขุนทด ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน)
(สรอ.) ได<นําเสนอผลการวิเคราะห และการดําเนินงานของศูนยข<อมูลในประเทศไทย (Data Center) ดังนี้
ตามที่ รัฐบาลให<ความสําคัญในการพัฒนาประเทศผ0านนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ในองคประกอบของแผนดั ง กล0 า วมี ป ระเด็ น การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(Digital
Government) เปPนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักที่สําคัญ ที่มีเป„าหมายเพื่อพัฒนาหน0วยงานภาครัฐไปสู0รูปแบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมถึงได<ตระหนักในประเด็นเรื่องการลดความซ้ําซ<อนในการดําเนินงาน
ของภาครัฐ ทั้งค0าใช<จ0ายในการลงทุนและบริหารจัดการระบบของภาครัฐ อนึ่งในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มีแผนการพัฒนาที่สําคัญ ในยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู0รัฐบาลดิจิทัล
ซึ่งต<องการสร<างโครงสร<างพื้นฐานหลักที่สําคัญ เพื่อสนับสนุ นให<หน0วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการได<ใน
ลักษณะดําเนินการร0วมกัน โดยมีเป„าหมายในการดําเนินการดังนี้
/๑. พัฒนาโครงสร<าง...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๐/๓๑

๑. พัฒนาโครงสร<างพื้นฐานบริการภาครัฐ (Government Service Infrastructure)
ที่สนับสนุนนโยบาย Digital Economy เพื่อรองรับการบูรณาการข<อมูลและ
และการทํางานของภาครัฐ อันนําไปสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ
๒. เกิดการใช<ทรัพยากรอย0างคุ<มค0า ลดค0าใช<จ0ายในการลงทุนและบริหารจัดการ
ระบบของภาครัฐ
๓. ส0งเสริม สนับสนุ น และสร<า งโอกาสให< ภาคเอกชนมีส0วนร0วมในการพัฒนา
ระบบบริการของภาครัฐ
๔. ยกระดับบริการภาครัฐให<มีความมั่นคงปลอดภัยและให<บริการได<อย0างต0อเนื่อง
และเพื่อให<การดําเนินการดังกล0าวบรรลุวัตถุประสงคตามเป„าหมาย จึงได<มีการ
กําหนดแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยข<อมูลและบริการกลางภาครัฐดังต0อไปนี้
๑. บูรณาการศูนยข<อมูลและระบบสารเทศภาครัฐทั้งระดับกรม กระทรวง และ
ระหว0 า งกระทรวง เพื่ อ ให< ล ดความซ้ํ า ซ< อ น และให< เ กิ ด การใช< ท รั พ ยากร
ทางด<านเทคโนโลยีสารสนเทศอย0างคุ<มค0า
๒. พัฒนาการใช<งานแบบ Shared Services และการพัฒนาศูนยข<อมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Center) เพื่อให<เกิดการบูรณาการของข<อมูลสําคัญ
และสามารถเข<าถึงข<อมูลเพื่อใช<สนับสนุนในการตัดสินใจด<านต0างๆ
๓. ส0งเสริม และสนับสนุน ให<ภาคเอกชนเข<ามาร0วมพัฒนาบริการในแบบความร0วมมือ
Public-Private Partnership (PPP)
ในการบูรณาการศูนยข<อมูลภาครัฐ คณะทํางานฯ ได<สํารวจข<อมูลเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ตั้งแต0วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
สํารวจการจําแนกข<อมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับศูนยข<อมูลภาครัฐ ตั้งแต0วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ สรุปข<อมูลได<ดังต0อไปนี้
จากหน0วยงานภาครัฐ ไม0รวมรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ และ สรอ. จํานวน ๒๓๖
หน0วยงาน ภาครัฐมีศูนยข<อมูลทั้งหมด ๒๙๗ แห0ง พื้นที่รวมโดยอยู0ในช0วง ๒๕,๐๓๓ -๓๖,๗๑๐ ตารางเมตร
ศู น ยข< อ มู ล ภาครั ฐ มี ค วามสามารถใช< พื้ น ที่ ใ ห< เ กิ ด ประโยชน (Utilization
Level: UL) เฉลี่ยเพียงร<อยละ ๑๖ ของพื้นที่ศูนยข<อมูลทั้งหมด
ค0าใช<จ0ายดําเนินการรวมของทุกศูนยข<อมูลภาครัฐต0อปs (รวมทั้ง ฮารดแวร
ซอฟตแวร บุคลากร ค0าเช0าพื้นที่ ค0าไฟฟ„าและค0าน้ําประปา ค0าใช<จ0ายด<านระบบการสื่อสาร ค0าซ0อมบํารุง) ระหว0าง
๙,๐๑๘ - ๙๕๕๐ ล<านบาท และประมาณการค0าใช<จ0ายในระยะ ๔ ปsข<างหน<า ประมาณ ๗,๐๖๖ ล<านบาท
ศูนยข<อมู ลส0วนใหญ0 (ประมาณร<อยละ ๖๐) ยังไม0 ได<รับ/เที ยบมาตรฐานตาม
BICSI และ วสท.
ศูนยข<อมูลหลักทั้งหมดมีศูนยข<อมูลสํารอง คิดเปPนเพียงร<อยละ ๒๕ ของศูนย
ข<อมูลหลักทั้งหมด ซึ่งศูนยข<อมูลหลักส0วนใหญ0เกิดการหยุดชะงักการให<บริการ มากกว0า ๓ ครั้งในระยะเวลา ๓
ปs ซึ่งมีผลต0อประสิทธิภาพการให<บริการแก0ประชาชนและระบบงานสําคัญของประเทศ
/ศูนยข<อมูล...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๑/๓๑

ศูนยข<อมูลมีลักษณะแต0ละหน0วยงานแยกจัดหาเอง จึงไม0สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการระบบงานหรือข<อมูลระหว0างศูนยข<อมูลได<อย0างสมบูรณ
มีระบบงานจํานวน ๓,๑๒๙ ระบบ แบ0งเปPน ข<อมูลมั่นคง (ร<อยละ ๘.๑) ข<อมูล
สําคัญ (ร<อยละ ๖๑.๒) และข<อมูลทั่วไป (ร<อยละ ๓๐.๖)
เพื่อให<สามารถบริหารจัดการศูนยข<อมูลได<อย0างเหมาะสมสําหรับข<อมูลในแต0ละ
ประเภท จึงได<มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศูนยข<อมูลสําหรับหน0วยงานภาครัฐ โดยแบ0งประเภทข<อมูล
อิเล็กทรอนิกสออกเปPน ๓ ประเภท คือ ข<อมูลด<านความมั่นคงของประเทศ ข<อมูลสําคัญ และข<อมูลทั่วไป
ซึ่งข<อมูลแต0ละประเภทนั้นมีแนวทางในการบริหารจัดการที่แตกต0างกัน ดังนี้
ขอมูลดานความมั่นคงของประเทศ – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูล
จะต<องดําเนินการของบประมาณและปรับปรุงศูนยข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนยข<อมูลสํารอง (Backup Site)
ศูนยกู<คืนภัยพิบัติ (DR Site) ให<มีความมั่นคงปลอดภัย เปPนไปตามมาตรฐานที่หน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด
ขอมูลสําคัญ – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูลสามารถดําเนินการขอ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงศูนยข<อมูลหลัก (Main Site) ให<เปPนไปตามมาตรฐานที่หน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด
หรือมีการพิจารณาใช<งานศูนยข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนยข<อมูลสํารอง (Backup Site) ศูนยกู<คืนภัยพิบัติ
(DR Site) จากหน0วยงานกลาง
ขอมูลทั่วไป – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูลสามารถใช<บริการจาก
ผู<ให<บริการภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส0วนของศูนยข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนยข<อมูลสํารอง (Backup Site)
ศูนยกู<คืนภัยพิบัติ (DR Site) ให<มีความมั่นคงปลอดภัย เปPนไปตามมาตรฐานที่หน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด
จากการดําเนินการดังกล0าวจะเปPนแนวทางให<เกิดการบูรณาการข<อมูลของภาครัฐ
ไปสู0การตัดสินใจระดับนโยบายที่ศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) อย0างเปPนรูปธรรม ทําให<รัฐบาล
สามารถกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองต0อความต<องการของทุกภาคส0วนได<อย0างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการดังกล0าวรัฐบาลจําเปPนต<องมีการวางแผนในการพัฒนาศูนยข<อมูลกลางภาครัฐ (Government Data
Center) และรองรับการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) รวมถึงการสร<างความ
ร0วมมือกับภาคเอกชนเพื่อลดภาระค0าใช<จ0ายและเพิ่มความรวดเร็วในการดําเนินการ โดยมีลําดับการพัฒนา
การบูรณาการศูนยข<อมูลและบริการกลางภาครัฐ ๓ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑. การบูร ณาการศูน ยข<อมูล ภาครัฐ (Government Data Center
Consolidation) เปPนการควบรวมศูนยข<อมูลของภาครัฐที่แยกกันดําเนินการ ให<มีมาตรฐาน ลดความซ้ําซ<อน
ขั้นที่ ๒. การพัฒนาบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) เปPน
การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อใช<งานร0วมกัน ลดความซ้ําซ<อนในการพัฒนา เช0น ระบบบริหารจัดการภายใน
องคกร (Back Office)
ขั้นที่ ๓. การบูรณาการข<อมูลผ0านระบบเชื่อมโยงข<อมูลกลาง (Central Data
Sharing Platform) เปPนการเชื่อมโยงข<อมูลผ0านระบบกลาง เพื่อให<สามารถแลกเปลี่ยนข<อมูลของทุ ก
หน0วยงานได<ในวงกว<าง มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปPนส0วนตัวของข<อมูล
/ในการพัฒนา...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๒/๓๑

ในการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ จะมีการดําเนินการเพื่อลดความซ้ําซ<อนในการ
พัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในด<านต0างๆ โดยมีรูปแบบในการดําเนินการ ๓ ส0วน ได<แก0
๑. การพัฒนาระบบกลางเพื่อบริหารจัดการภายในองคกร (Government Back
Office Store) โดยให<บริการสําเร็จรูปผ0านอินเทอรเน็ต ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เช0น
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย เปPนต<น
๒. การพัฒนาระบบกลางสําหรับข<อมูลประเภททั่วไป (Government Cloud Store)
โดยให<บ ริการสํ าเร็จ รู ปผ0 านอิน เทอรเน็ต สํา หรั บการใช<งานระบบงานภาครัฐ ที่ให<บ ริ การข< อมู ล ทั่ว ไป เช0 น
เว็บไซตของหน0วยงาน เปPนต<น
๓. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (Government License Software
Management Center) เปPนการบริหารจัดการ Software License โดยร0วมมือกับบริษัทเจ<าของลิขสิทธิ์ใน
การจัดทํา Government Country License สําหรับซอฟตแวรที่ลิขสิทธิ์จากต0างประเทศ โดยเน<นการใช<งาน
ในระบบงานภาครัฐขนาดใหญ0 และใช<เปPนจํานวนมาก เพื่อเปPนการลดค0าใช<จ0ายในการจัดหาซอฟตแวรของ
หน0วยงานภาครัฐ
ซึ่งการบูรณาการศูนยข<อมูลภาครัฐ และการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ มีแผนใน
การดําเนินงาน ภายใน ๓ เดือน จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบริการกลางภาครัฐแล<วเสร็จ เริ่มให<บริการ
กลางภาครัฐ (Government Shared Services) ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และให<บริการศูนยข<อมูล
กลางและระบบคลาวดภาครัฐ (Government Data Center/Cloud) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให<ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีให<
มีมติดังต0อไปนี้
๑. มอบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) พิจารณาดําเนินการ
ด<านการพัฒนาศูนยข<อมูลและบริการกลางภาครัฐ ดังต0อไปนี้
• จัดให<มีการพัฒนาและบริหารจัดการ ศูนยข<อมูลกลางภาครัฐ (Government
Data Center)
• กําหนดมาตรฐานศูนยข<อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
• กําหนดมาตรฐานบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services)
• บริหารจัดการ Software License สําหรับภาครัฐ (Government License)
โดยเน<นการใช<งานในระบบงานภาครัฐขนาดใหญ0 และใช<เปPนจํานวนมาก
๒. มอบหน0วยงานภาครัฐ ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรมหรือเทียบเท0า จัดทํา
แผนการ บูรณาการศูนยข<อมูล (Data Center) และแผนการเปลี่ยนผ0านไปสู0
Government Shared Services ภายใน ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๙ และ
ดําเนินการตามแผนให<แล<วเสร็จภายใน ๒ ปs
๓. มอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดตัวชี้วัดเรื่องการเปลี่ยน
ผ0านไปสู0 Government Shared Services สําหรับหน0วยงานภาครัฐ ตามข<อ ๒.
๔. มอบ สํ า นั ก งบประมาณ จั ด สรรงบประมาณให< ห น0 ว ยงาน สํ า หรั บ การ
ดําเนินการเปลี่ยนผ0านไปสู0 Government Shared Services
/๕. มอบหมาย...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๓/๓๑

๕. มอบหน0 ว ยงานที่ เ กี่ ย วข< อ ง ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขต0 า งๆ เช0 น กฎ ระเบี ย บ และ
ข< อ บั ง คั บ ให< ส นั บ สนุ น หน0 ว ยงานภาครั ฐ ในการใช< บ ริ ก ารลั ก ษณะ Shared
Services (หากจําเปPน)
๖. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ในส0วนที่ “เห็นชอบให<หน0วยงานภาครัฐระงับการสร<างศูนยข<อมูลทุก
ประเภท ยกเว<นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล<ว ก0อนวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘ และให< หน0วยงานภาครัฐ ขอแปลงงบลงทุ น (ครุภั ณฑ ที่ดิ น
สิ่งก0 อสร< า ง) เปP น งบดํ า เนิ น งานที่ เพี ย งพอต0 อการเช0 าใช< บ ริ การระบบสํา หรั บ
ปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก0อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น” ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
๗. ให<หน0วยงานภาครัฐสามารถสร<างศูนยข<อมูลได< ภายใต<ข<อกําหนดดังนี้
๑) โครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล<ว ก0อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
๒) การสร< างศู นยข< อมู ลทุกประเภทสํ าหรั บประเภทข< อมู ลด< านความมั่ นคงของ
ประเทศ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ (สมช.) กําหนด
๓) การสร<างศูนยข<อมูลหลักสําหรับประเภทข<อมูลสําคัญ ตามที่พระราชบัญญัติ
ข<อมูลข0าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด (ตามมาตรา ๑๔ และ ๑๕)
โดยต< อ งเปP น ไปตามแผนการบู ร ณาการศู น ยข< อ มู ล ที่ ไ ด< รั บ การเห็ น ชอบจาก
ปลัดกระทรวง หรือผู<บริหารสูงสุดของหน0วยงาน
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
นายชิต เหลาวัฒนา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว0า จากการประชุม
คณะกรรมการฯ ที่ผ0านมาเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานศูนยข<อมูลในประเทศ (Data Center: DC) โดยมี
แนวคิดให<รวบรวมความต<องการใช<งาน Data Center ของภาครัฐ เพื่อกระตุ<นการลงทุนของภาคเอกชน ทําให<
มีโอกาสต0อยอดไปยังธุรกิจคลาวด (Cloud Computing) และการลงทุนด<าน content จากต0างประเทศ ซึ่ง
เปPนประโยชนต0อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศนั้น ฝ3ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได<กล0าวถึงผลการ
สํารวจว0าหน0วยงานภาครัฐได<มีการดําเนินการศูนยข<อมูล (Data Center) แล<วเปPนจํานวนมาก แต0ไม0ได<ถูกใช<ให<
เกิดประโยชน และไม0ได<มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะก0อให<เกิดการลงทุนที่ไม0คุ<มค0าแล<ว ยังสร<างความเสียหายได<
โดยมีแผนการดําเนินการให<บริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) และให<บริการศูนยข<อมูล
กลางและระบบคลาวดภาครัฐ (Government Data Center/Cloud) โดยส0วนตัวมีข<อคิดเห็นว0าการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก Co-Location ไปสู0 Cloud นั้น ในเชิงเทคนิคเปPนเรื่องยากจําเปPนต<องมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ ให< ส ามารถบริ ห ารจั ด การศู น ยคอมพิ ว เตอรขนาดใหญ0 แ ละระบบคลาวดได< อ ย0 า งมี
ประสิทธิภาพและรู<เท0าทัน Cyber Security จึงขอความชัดเจนว0านโยบายมีการปรับเปลี่ยนแล<วหรือไม0
พลเอก ประยุ ท ธ, จั น ทร, โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ประธานกรรมการ แจ< ง ว0 า
นโยบายรั ฐ บาลยั งคงให<ความสํา คั ญกั บ เศรษฐกิจ ซึ่งต<องดํา เนิน การให< ส มบู ร ณ แต0 ในการดํ าเนิ นการต< อง
พิจารณาตามลําดับความสําคัญก0อนหลัง เนื่องจากงบประมาณที่มีจํากัด ไม0สามารถนํามาลงทุนเพื่อดําเนินการ
พร<อมกันได<ทั้งหมด รัฐบาลจึงได<จัดทําแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย ในการขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<าน
/โดยข<อย้ํา...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๔/๓๑

โดยขอย้ําความต<องการของรัฐบาลในส0วนของ DC คือ การบูรณาการการดําเนินงานของส0วนราชการ เพื่อให<
๑) ภาครัฐสามารถใช<งานข<อมูลที่จําเปPนได<อย0างรวดเร็ว และถูกต<องตรงกัน ๒) อํานวยความสะดวกให<แก0ภาค
ประชาชน สอดคล<องกับ พรบ. การอํานวยคามสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
และ พรบ. ข<อมูลข0าวสาร National Single Window เพื่อเปPนการชักชวนภาคเอกชนในระดับนานาชาติ ให<
เข<ามาใช<ประโยชน ลงทุน พัฒนาการเรียนรู< การศึกษาตลอดช0วงชีวิต ให<ครอบคลุมผู<ด<อยโอกาส คนพิการ
ครอบคลุมทุกกลุ0ม ซึ่งการดําเนินการดังกล0าว จะต<องเร0งดําเนินการจัดทําแผนฯ ให<สมบูรณก0อน โดยคํานึงถึง
ความซ้ําซ<อน การสํารองข<อมูล (Back up) และจําเปPนต<องกําหนดเจ<าภาพหลัก และเจ<าภาพรอง เพื่อให<เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต0อไป
นายชิต เหลาวัฒนา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตั้งข<อสังเกตว0า หากการดําเนินการ
ของภาครัฐสามารถลดความซ้ําซ<อนได< จะทําให<เกิดประสิทธิภาพดังที่ประธานกรรมการได<กล0าวข<างต<น แต0ใน
การสร<างผู<ประกอบการรายใหม0 ภาครัฐควรให<ภาคเอกชนเปPนผู<ดําเนินการลงทุนในส0วนของข<อมูลทั่วไปเพื่อให<
เกิดการทํา Big Data หรือ Data Mining ให<ภาคเอกชนสามารถแข0งขันกับต0างประเทศได< ซึ่งหากภาครัฐ
ดําเนินการลงทุนทั้งหมดสิ่งที่กล0าวมาก็จะไม0เกิดขึ้น
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ชี้แจงว0า
สิ่งที่ภาครัฐดําเนินการเปPนเพียงการจัดสรรเทคโนโลยีเฉพาะเท0าที่จําเปPน ในส0วนที่เหลือจะเปPนการลงทุนโดย
ภาคเอกชน และขอเสนอประธานกรรมการเพิ่มเติมว0า เรื่องดิจิทัลเปPนเรื่องใหญ0ระดับประเทศ ซึ่งประเทศไทย
มีผู<เชี่ยวชาญจํานวนมาก แต0ไม0เคยดําเนินการหรือไม0สามารถดําเนินการได< จึงเห็นควรเสนอให<มีที่ปรึกษาจาก
ต0างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ เพื่อให<คําปรึกษา และให<คําแนะนํา
เปPนทางเลือกที่ ๒ (Second Opinion) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
นายสุพันธ, มงคลสุธี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอว0าศูนยข<อมูล (Data Center)
เปPนเรื่องที่สําคัญมาก การให<ภาคเอกชนทําเปPนเรื่องดี แต0การดําเนินการควรมีภาคเอกชนดําเนินการอย0างน<อย
๒ ราย เพื่อบูรณาการการทํางานร0วมกัน เพราะหากมีรายเดียวเมื่อเกิดป‚ญหา การพัฒนาจะทําได<ช<า และควร
จะมีกรอบการพัฒนา การปรับปรุง การบํารุงรักษา และการจัดทําระบบสํารองด<วย
นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0า กรณีที่เสนอให<
เชิญผู<เชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาดําเนินการในเรื่องนี้ เกรงว0าท<ายที่สุดประเทศไทยจะไม0สามารถหลุดพ<นจาก
ความช0วยเหลือของต0างประเทศได<
นายสมคิด จาตุศรี พิทัก ษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ชี้แจง
เพิ่มเติมว0า หลายสิ่งประเทศไทยไม0เคยดําเนินการมาก0อน และการเสนอให<มีที่ปรึกษาจากต0างประเทศนั้น
ไม0 ไ ด< เ สนอให< ต0 า งประเทศเข< า มาลงทุ น แต0 เ พื่ อ เปP น ที่ ป รึ ก ษาให< คํ า แนะนํ า เปP น ทางเลื อ กที่ ๒ (Second
Opinion) เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ดังนั้น ขอให< คิดในเชิงบวก เพราะประเทศที่ เจริ ญแล<ว มักมีการจ<า ง
ผู<เชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาให<คําปรึกษาแนะนําในระยะเริ่มต<นเช0นกัน ในขณะเดียวกันโดยส0วนตัวแล<วเห็น
ว0าภาครัฐยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการโครงการขนาดใหญ0 แม<แต0ในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็ตาม จึงเสนอให<มีการเรียนรู<วิธีการของประเทศที่ประสบความสําเร็จเหล0านั้น
/นายสุพันธ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๕/๓๑

นายสุพันธ, มงคลสุธี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอข<อคิดเห็นว0าประเทศไทย
จําเปPนต<องหานักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาช0วยในการศึกษาข<อมูล ให<คําปรึกษา และ
คําแนะนําในหลายๆ เรื่ อง โดยได<ย กตั วอย0 างหน0 วยงานในต0า งประเทศหลายหน0ว ยงาน รวมทั้งหน0 วยงาน
รัฐวิสาหกิจของต0างประเทศเองมีการจ<างผู<บริหารระดับสูงที่เกษียณจากภาคเอกชนขนาดใหญ0มาเปPนที่ปรึกษา
ซึ่งโดยส0วนตัวแล<วมองว0าเปPนสิ่งจําเปPนที่จะต<องมีที่ปรึกษาให<คําแนะนําเปPนทางเลือกที่ ๒ (Second Opinion)
จากต0างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในลักษณะพันธมิตร เพื่อให<คําปรึกษา แนะนํา ให<สามารถดําเนินการได<ด<วย
รอบรู< และรวดเร็ว
นายทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เสนอข< อคิ ด เห็ น ว0 า ควรจะรั บ
คํ า แนะนํ า ของนายสมคิ ด ฯ มาดํ า เนิ น การ โดยอาจมี ที่ ป รึ ก ษาจากหลากหลายประเทศ อาทิ สิ ง คโปร
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ3น ที่มีความสามารถ มาช0วยดําเนินการ โดยให< สรอ. รับไปพิจารณาดําเนินการต0อไป
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวสรุปนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการลงทุนว0า รัฐบาลมีแผนลดการใช<จ0ายงบประมาณการลงทุนในอนาคต และให<ภาคเอกชนเปPน
ผู<ลงทุนและเดินหน<าไปพร<อมกับรัฐบาล โดยรัฐบาลจะอํานวยความสะดวกด<านกฎหมาย และการร0วมทุนต0างๆ
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลไม0 ส ามารถพั ฒ นาหรื อ ดํ า เนิ น การได< เ องทั้ ง หมด จึ ง ต< อ งเตรี ย มการตั้ ง แต0 วั น นี้ ว0 า สิ่ ง ใด
ที่ภาคเอกชนสามารถทําได< หรือไม0ได< โดยต<องรักษาผลประโยชนของประเทศเปPนสําคัญ โดยส0วนตัวแล<วคิดว0า
คนไทยเก0ง แต0ในทางปฏิบัติที่ผ0านมาประเทศไทยใช<งบประมาณหมดไปกับการประชุม สัมมนา จํานวนมาก
รวมทั้ งการดํา เนิ นการโครงการนํ าร0 องหลายโครงการแต0 ไม0 เห็ นผลสํ าเร็จ ดั งนั้ น การลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ควรศึกษา เรียนรู< แลกเปลี่ยน จากประเทศที่ประสบความสําเร็จ และพิจารณาว0าอะไรสามารถ
นํา มาดํ าเนิ นการในประเทศไทยได< ทั้ งนี้ ได<ย กตัว อย0า งกรณีการจั ด การศึกษา ให< ไปศึ กษาและเรีย นรู<จ าก
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในแต0ละระดับ เช0น ประเทศสิงคโปร มีชื่อเสียงด<านการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมั ธยมศึกษา ประเทศเกาหลี และญี่ปุ3 นมี ชื่อเสีย งทางด< านระดับ อาชี วะศึ กษา และประเทศฟB นแลนดมี
ชื่อเสียงทางด<านระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณานํามาปรับใช<ให<สอดคล<องกับบริบท วัฒนธรรมของประเทศไทย
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบให<เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส0วนที่ “เห็นชอบให<หน0วยงานภาครัฐระงับการ
สร<างศูนยข<อมูลทุกประเภท ยกเว<นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล<ว
ก0อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให<หน0วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ
ที่ดิน สิ่งก0อสร<าง) เปPนงบดําเนินงานที่เพียงพอต0อการเช0าใช<บริการระบบสําหรับ
ปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก0อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น ” ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
๒) มอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) พิจารณาศึกษา
ความเปPนไปได< และความเหมาะสมเพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาศูนยข<อมูลและบริการกลางภาครัฐในรายละเอียดต0อไป
๓) ให< ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสานงานกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลั ง
และหน0วยงานที่เกี่ยวข<อง เพื่อให<ความร0วมมือในการกําหนดมาตรการในการบูรณา
การศู น ยข< อมูล บริ การภาครั ฐ โดยให< นํา ข< อเสนอแนะจากที่ ป ระชุมไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต0อไป
/๔.๔ โครงการ...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๖/๓๑

๔.๔ โครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมพิจารณาโครงการ โดยช0วงแรกขอให<รับชม Infographics นําเสนอ
ภาพรวมการดําเนินงานเรื่อง โครงการยกระดับโครงสร<างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีระยะเวลาประมาณ ๕ นาที จากนั้นรายงานให<ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว0า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได<นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร<างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด<วยแล<ว สําหรับการดําเนินในกิจกรรมแรกเปPนการยกระดับ
โครงข0ายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยต<องการให<มี Internet broadband
เข<าถึงทุกหมู0บ<าน ป‚จจุบันมีทั้งหมดประมาณ ๗๕,๐๐๐ หมู0บ<าน และมีประมาณ ๔๕,๐๐๐ หมู0บ<านที่มีโครงข0าย
เปPน Fiber optic เรียบร<อยแล<ว ที่เหลืออีกประมาณ ๓๐,๐๐๐ หมู0บ<านยังเข<าไม0เข<าถึง ซึ่งเดิมเพื่อความรวดเร็ว
ในการดําเนินการกระทรวงฯได<วางแผนจะใช<ในลักษณะเปPน Fix Wireless broadband คือการใช<คลื่นความถี่
ในการส0งสัญญาณเข<าไปในหมู0บ<านที่เปPนพื้นที่ห0างไกลและเข<าไปไม0ถึง แต0เมื่อพิจารณาในด<านศักยภาพของการ
ใช<งานแล<วพบว0าการลงทุนแบบ Fiber optic ในระยะยาวแล<วจะมีเสถียรภาพมากกว0า แม<ว0าจะมีค0าใช<จ0ายใน
เรื่องของการบํารุงรักษาที่สูงกว0าแต0เ มื่อพิจารณาถึงความมีเสถียรภาพของการใช<งานของประชาชนในทุ ก
หมู0บ<านแล<ว กระทรวงฯ จึงได<ปรับเปลี่ยนมาดําเนินการเปPนลักษณะ Fiber optic แทน เว<นแต0ประมาณร<อย
ละ ๗ ของจํานวนหมู0บ<าน ซึ่งโครงข0ายเข<าไปไม0ถึงจึงต<องใช<เทคโนโลยีอื่น คือ เทคโนโลยีดาวเทียม ซึ่งเปPน
อุปสรรคทางด<านกายภาพที่เปPนภูเขาหรือพื้นที่ชายขอบ เพราะฉะนั้นจึงต<องใช<เทคโนโลยีอื่นในการดําเนินการ
อย0างไรก็ตามในการยกระดับอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่เข<าถึงในทุกหมู0บ<านนี้ ในเชิงนโยบายแล<วกระทรวงได<
ตระหนักว0าในการดําเนินการภาคเอกชนไม0มีการลงทุนไปยังพื้นที่ห0างไกลตรงนี้อยู0แล<ว และเปPนโอกาสดีที่
กระทรวงฯ จะทําให<ครอบคลุมขยายไปทั่วประเทศให<เพิ่มมากขึ้น
การดําเนินการในกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข0ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให<
ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล<านบาท
สําหรับการลงทุนในกิจกรรมนี้จะทําให<เกิดการจ<างงานในพื้นที่อย0างน<อย ๑,๗๐๐ ล<านบาท มีการจัดซื้อวัสดุ
ภายในประเทศประมาณ ๔,๐๐๐ ล<านบาท อุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายในประเทศมีการเจริญเติบโตขึ้น
มีการสนับสนุนสินค<าท<องถิ่นผ0านทางระบบออนไลน เพิ่มความสะดวกและเกื้อหนุนให<เกิดการสร<างรายได<ของ
ครัวเรือน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท<องถิ่น ระยะเวลาในการดําเนินการจะแล<วเสร็จประมาณไตรมาส ๒
ของปsงบประมาณ ๒๕๖๐
การดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมที่ ๒ การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพโครงข0 า ยอิ น เทอรเน็ ต
ระหว0 างประเทศสู0การเปP น ASEAN Digital Hub จะเปP น การขยายโครงการภายในประเทศเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโครงข0ายภายในประเทศโดยการขยายแบนดวิดทของหน0วยงานภาครัฐที่มีอยู0เดิมให<รองรับการให<บริการ
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สามารถติดต0อกับต0างประเทศได< เพื่อยกระดับประเทศไทยให<เปPนศูนยกลางในภูมิ
ภาพอาเซียน ซึ่งจะทําให<ค0าบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศถูกลง ดึงดูดให<ผู<ให<บริการจากต0างประเทศมาลงทุน
ในประเทศไทยเนื่องจากค0าใช<จ0ายในการเชื่อมต0อวงจรของต0างประเทศถูกลง และลดความซ้ําซ<อนในการลงทุน
/รวมถึง...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๗/๓๑

รวมถึงลดความเสี่ย งในการพึ่งพาการเชื่อมต0อกั บต0า งประเทศ เนื่องจากโครงข0ายโทรคมนาคมเปP นเรื่ องที่
เกี่ยวข<องกับความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นประเทศไทยควรจะมีโครงข0ายที่เชื่อมต0อโดยหน0วยงานของรัฐด<วยตัวเอง
ขณะเดี ย วกัน การส0 งเสริมในเรื่ องของประสิทธิ ภ าพในการดํา เนิน ธุ ร กิจ ในภาคส0ว นต0า ง ๆ ทั่ วประเทศจะ
สามารถดําเนินการได<สะดวกมากยิ่งขึ้น และนําไปสู0การพัฒนาเขตเศรษฐกิจต0าง ๆ ภายในประเทศ และให<เกิด
การกระตุ< น ด< า นการลงทุ น จากต0 า งประเทศ ให< เ ข< า มาในประเทศไทยมากขึ้ น ซึ่ ง จะเปP น การเพิ่ ม GDP
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น สําหรับการดําเนินการนั้น จะแบ0งพื้นที่ของการดําเนินการระหว0าง บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปPนการร0วมมือกันของทั้งสองหน0วยงานมี
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู0ร0วมกัน ทั้งในเรื่องของเสาสัญญาณและโครงข0ายในแต0ละพื้นที่ร0วมกัน รวมทั้งการ
ร0วมมือกับภาคเอกชนที่มีโครงข0ายโครงสร<างพื้นฐานต0าง ๆ จะทําให<เกิดการใช<ประโยชนร0วมกันได<มากขึ้น
ขณะเดียวกันการนําเทคโนโลยีเคเบิลใยแก<วนําแสงก็จะทําให<ทุกหมู0บ<านมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงได<ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุข การขายสินค<าของประชาชน การท0องเที่ยว รวมทั้งข<อมูลในเรื่องของ
เกษตรกรจะสนับสนุนให<ประชาชนในทุกระดับสามารถเข<าถึงข<อมูลได<
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ศาสตราจารย, สิ ทธิชัย โภไคยอุ ดม กรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิ แจ<งให<ที่ป ระชุ ม
ทราบว0า จากข<อมูลการสํารวจล0าสุดของสถาบัน IEEE พบว0า ปsนี้เปPนปsแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการ
เพิ่มของ Broadband หรือสายสื่อสารที่เชื่อมต0อตามบ<านลดลงถึงร<อยละ ๖๐ ซึ่งสอดคล<องกับอัตราการใช<
โทรศัพทบ<านที่ลดลงเช0นเดียวกัน และสุดท<ายภายใน ๕ ปs จะไม0มีการใช<งานเนื่องจากเทคโนโลยี 4G LTE
Advance ในป‚จจุบันมีความเร็วเพียงพอสามารถรองรับการให<บริการแบบไร<สายได< และการลงทุนจะถูกกว0า
การเดินสายสื่อสารมาก หากสํานักงาน กสทช. สามารถจัดสรรช0วงคลื่นความถี่ (Bandwidth) ที่เหมาะสมมา
สนับสนุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 100-200 MHz จะทําให<ภาคเอกชนสามารถลงทุน 4G ได<ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
สามารถลดค0าใช<จ0ายในการลงทุนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ไปยังหมู0บ<านลงได< ทั้งนี้ ทก. ควร
พิจารณาแผนการดําเนินงานให<ครอบคลุม เนื่องจากการที่มีโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ไปถึง
หมู0บ<านไม0ได<หมายความว0าจะสามารถใช<งานได<เลย จําเปPนต<องลงทุนต0ออีกจํานวนมาก และสุดท<ายอาจจะต<อง
ใช< Wireless ในการกระจายอินเทอรเน็ตโครงข0ายใยแก<วนําแสงไปยังหมู0บ<านอีกด<วย จึงขอให<พิจารณาให<
ครบถ<วน เพื่อให<การลงทุนน<อยลง โดยบริษัทเอกชนมีความสามารถในการลงทุน LTE-Advance ตามคุณสมบัติ
ของ ITU อาจจะยินดีร0วมลงทุนดังกล0าว ทั้งนี้ ต<องได<รับการจัดสรรช0วงคลื่นความถี่ (Bandwidth) ที่เหมาะสมจาก
สํานักงาน กสทช.
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ กล0าวชี้แจงเพิ่มเติมว0า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได<พิจารณาในประเด็นสําคัญ
คือการมีส0วนร0วมของภาคเอกชนด<วยแล<ว ทั้งนี้จะรับข<อสังเกตไปประกอบการพิจารณา และขอให<ทาง บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได<อธิบายว0าเมื่อไปถึงหมู0บ<านแล<วเอกชนจะมีส0วนร0วมในการดําเนินการอย0างไร
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน, รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ชี้แจงว0า ได<มีการพิจารณาการเชื่อมต0อทั้ง ๒ รูปแบบแล<ว ทั้งในส0วนของโครงข0ายใย
แก<วนําแสง (Fiber Optic) และโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) ซึ่งทั้งสองแบบมีข<อดีข<อเสียแตกต0างกัน
/โดยโครงข0าย...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๘/๓๑

โดย โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) มีข<อดีคือจะมีศักยภาพสูงกว0า ทนต0อสภาพดินฟ„าอากาศ ภาคเอกชน
สามารถมาเชื่อมต0อ และให<บริการไปถึงลูกค<าได<โดยตรง แต0มีข<อเสียคือระยะเวลาการดําเนินงานจะช<ากว0า
เนื่องจากต<องใช<ระยะเวลาในการติดตั้ง สําหรับแบบโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) มีข<อดีคือสามารถติดตั้ง
ได<รวดเร็ว แต0ข<อเสียคือศักยภาพในป‚จจุบันอาจจะยังไม0เทียบเท0าโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) และ
ต< อ งคิ ด รู ป แบบเพิ่ ม เติ ม ว0 า จะให< เ อกชนเข< า มาร0 ว มดํ า เนิ น การได< อ ย0 า งไรบ< า ง สํ า หรั บ การมี ส0 ว นร0 ว มของ
ภาคเอกชน หมายความว0 า เอกชนรายนั้ น ต<องมีคลื่ น ความถี่ ร องรั บ เพื่ อให< สามารถขยายแถบคลื่ น ความถี่
(Bandwidth) ไปยังหมู0บ<านที่ยังเข<าไม0ถึงได< ซึ่งเอกชนส0วนใหญ0ยังไม0ลงทุนเนื่องจากเหตุผลความคุ<มค0าด<าน
การตลาด ซึ่งวัตถุประสงคหลักของโครงการคือเพื่อให<เกิดความเท0าเทียมในการเข<าถึงอินเทอรเน็ตในระดับ
หมู0บ<าน สําหรับป‚จจัยความสําเร็จของโครงการจะมีหน0วยงานที่เกี่ยวข<อง ๒ หน0วยงาน คือ การไฟฟ„าฝ3ายผลิต
แห0งประเทศไทย (กฟผ.) และ สํานักงาน กสทช. เนื่องจากกระบวนการพาดสายสื่อสารเพื่อขยายโครงข0าย
โทรคมนาคมจะต<องได<รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กสทช. และ กฟผ. โดยมีค0าใช<จ0ายในการดําเนินการ จึง
ขอเสนอให<คณะกรรมการฯ พิจารณาของดเว<นค0าใช<จ0ายในส0วนนี้ เนื่องจากเปPนเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานของประเทศ
นายชิต เหลาวัฒนา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทราบว0าในเบื้องต<น บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ได<รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กสทช. ให<ปรับปรุงการใช<งานคลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz ดังนั้น
จึงอาจจะสามารถดําเนินการได<ทั้งสองรูปแบบ เนื่องจากการเดินโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ที่มีอยู0
เปPนการเชื่อมต0อถึงผู<ใช<ปลายทาง (Last mile) ได< และใช<งานคลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz เปPนแบบ Open
Wi-Fi ซึ่งอาจจะทําให<งบประมาณถูกลงด<วย และสามารถขับเคลื่อน digital farmer ให<เกิดขึ้นได<โดยเร็ว
เนื่องจากมีคลื่นความถี่ย0าน 2300 MHz อยู0แล<ว คาดว0าจะสามารถเห็นผลงานอย0างเปPนรูปธรรมได<ภายใน ๑-๒ เดือน
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มอบหมายให<
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิ จารณาประเด็ นที่เกี่ยวข<องให<ครอบคลุมเพื่ อให< เกิ ดผลเปP น
รูปธรรม ทั้งในเรื่องข<อกฎหมาย พ.ร.บ. การให<เอกชนร0วมลงทุนในกิจการของรัฐ และประเด็นสําคัญคือเรื่อง
ของความมั่งคงปลอดภัย รวมถึงการแก<ไขป‚ญหากรณีที่ไม0สามารถใช<งานระบบได< สําหรับรูปแบบวิธีดําเนินการ
จะเลือกวิธีการใดให<ไปศึกษาให<ครบถ<วนในขั้นดําเนินงาน แล<วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต0อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายละเอียดการดําเนินการโครงการยกระดับโครงสร<างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ โดยให<รับข<อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานผล
ความก<าวหน<าในการดําเนินการให<นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปPนระยะต0อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
๕.๑ แผนงานโครงการนํ ารองการบู รณาการนํ าสายสื่ อสารลงดิ นพื้ นที่ โครงการ
ถนนพหลโยธิน
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ที่ประชุมทราบว0าฝ3ายเลขานุการฯ ได<รับการประสานงานจาก สํานักงาน
กสทช. เพื่ อ ขอนํ า เสนอแผนงานโครงการนํ า ร0 อ งการบู ร ณาการนํ า สายสื่ อ สารลงดิ น พื้ น ที่ โ ครงการถนน
พหลโยธิน เข<าสู0ที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยจะเสนอเกี่ยวกับการนําร0องการนําสายสื่อสารลงดินในระยะทาง
๒๐ กิโลเมตร ในช0วงถนนพหลโยธินจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิถึงถนนลาดพร<าว โดยขออนุญาตที่ประชุมให<ทาง
สํานักงาน กสทช. ได<นําเสนอในรายละเอียด
/พลอากาศเอก...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๒๙/๓๑

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กรรมการ รายงานให<ที่ประชุมทราบว0า โครงการนําร0องการบูร
ณาการนําสายสื่อสารลงดินพื้นที่โครงการถนนพหลโยธิน เปPนการดําเนินการที่สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ0านมา
โดยขอให< รองเลขาธิการสํานักงาน กสทช. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร นําเสนอต0อคณะกรรมการฯ
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ รายงานให<ที่ประชุมทราบว0า เมื่อวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สํานักงาน กสทช. ได<ประสานงานร0วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทย การไฟฟ„านครหลวง และ
ผู<แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อหารือเรื่องการนําสายไฟสื่อสารลงไปในท0อของการไฟฟ„า
นครหลวง ซึ่งในพื้นที่นี้การไฟฟ„านครหลวงยังมีท0อคงเหลืออยู0 โดยทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยจะเปPน
ผู<ลงทุ นทั้ งหมด งบประมาณในการดําเนิ นการรวม ๓๐๐ ล< านบาท ภายในระยะเวลา ๙ เดื อน พื้ นที่ ดํ าเนิ นการ
ระยะทางทั้งสิ้น ๒๐ กิโลเมตร ประกอบด<วยบริเวณถนนพหลโยธิน จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ถึงถนนลาดพร<าว
ถนนประดิพัทธ จากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพระราม ๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จากบริษัท การบินไทย จํากัด ถึง
ซอยเฉยพ0วง และซอยเฉยพ0วง และซอยแยกถนนพหลโยธิน คือ ซอยพหลโยธิน ๗ และ ๘ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล0าว เปPนการใช<ทรัพยากรร0วมกันทําให<กรุงเทพมหานครเปPนเมืองมหานครแห0งอาเซียนที่สวยงามและเปPน
โครงการนําร0องที่นําไปสู0การเริ่มที่จะให<มีการใช<ทรัพยากรร0วมกัน
ที่ประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ, กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กล0าวว0า เปPนโครงการที่ดีมาก
เห็นสมควรให<การสนับสนุนและขยายผลสู0พื้นที่อื่นต0อไป ทั้งนี้ยังมีข<อกังวลเรื่องของสายโทรศัพทว0าจะสามารถ
นําลงใต<ดินได<ครบถ<วนหรือไม0
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ชี้แจงเพิ่มเติมว0าการดําเนินการดังกล0าวเปPนโครงการนํา
ร0องเนื่องจากต<องใช<เงินงบประมาณค0อนข<างมาก และเคยได<มีการหารือร0วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีท0ออยู0จํานวนหลายหมื่นกิโลเมตร แต0ทราบว0าท0อบางช0วงมีการแตกหัก
ไม0สามารถร<อยสายได< จึงขอให<ทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยมีหนังสือแจ<งเรื่องเข<ามาเพื่อจะขอ
ดําเนินการคู0ขนานว0าแผนงานควรจะทําอย0างไร โดยจะนําทั้ง ๓ ส0วน มาพิจารณาร0วมกันและสํารวจเส<นทางของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และการไฟฟ„านครหลวงซึ่งถ<าส0วนใดพร<อม
ก็จะดําเนินการไปก0อน ในระหว0างที่รอการจัดทําแผนและผลการจ<างที่ปรึกษาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยู0ระหว0างดําเนินการ ซึ่งเปPนโอกาสที่เหมาะสมที่จะผลักดันให<เกิดขึ้นนําร0องในพื้นที่ดังกล0าวได<ก0อน
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นด<วยใน
การดําเนินการดังกล0าว แต0ยังมีข<อกังวลเรื่องงบประมาณที่จะดําเนินการ รวมถึงได<มีการหารือร0วมกับหน0วยงาน
ต0างๆ ที่เกี่ยวข<อง เช0น การไฟฟ„านครหลวง (กฟน.) การประปา แล<วหรือไม0ว0ามีความพร<อมและยินดีร0วมดําเนินการ
ดังกล0าว ทั้งนี้ ให<มีการประสานร0วมกันว0ามีหน0วยงานใดได<มีการวางแผนดําเนินการในเรื่องนี้บ<างแล<ว เพื่อลด
ความซ้ําซ<อนในการดําเนินการ เช0น กรุงเทพมหานคร เปPนต<น
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กล0าวชี้แจงเพิ่มเติมว0า ได<มีการหารือกับ กฟน. แล<วยินยอมให<ใช<
ท0 อของการไฟฟ„ าซึ่ งมี อยู0 เดิ มโดยไม0 ต< องลงทุ นเพิ่ ม หรื อการขุ ดใหม0 เพิ่ มเติ ม สํ า หรั บในส0 ว นของสายสื่ อสาร
ผู<ประกอบการจะเปลี่ยนเปPนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ทั้งหมด และจะไม0มีสายโทรศัพทบนเสาแล<ว
ซึ่งเมื่อดําเนินการแล<วเสร็จจะไม0มีเสาไฟฟ„าแล<ว
/ศาสตราจารย...
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๓๐/๓๑

ศาสตราจารย, สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0าการนํา
โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ลงท0อสายไฟฟ„า ของ กฟน. ในทางเทคนิคจะสามารถดําเนินการได<หรือไม0
เนื่ องจากโครงข0 ายใยแก< วนํ าแสงเปP นฉนวน รวมถึ งการจะนํ าสายโทรศั พทลงท0 อพร< อมกั บสายไฟฟ„ าแรงสู งจะ
สามารถดําเนินการลงท0อเดียวกันหรือไม0
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กล0าวเพิ่มเติมว0า บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ควรวางแผนให<ชัดเจนว0าจะมีวิธีดําเนินการอย0างไรกับสายโทรศัพทที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ„า
เมื่อนําสายสื่อสารลงดินและไม0มีเสาไฟฟ„าแล<ว ซึ่งจะต<องสร<างความมันใจว0าประชาชนสามารถใช<งานโทรศัพท
พื้นฐานได<อย0างเปPนปกติ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กรรมการ ขอให<
ทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยพิจารณาให<ครบถ<วน เนื่องจากบางพื้นที่มีการนําสายไฟฟ„าลงดินแล<วแต0ใน
ส0วนของสายโทรศัพทหรื อสายเคเบิลต0 างๆ ยังคงมีอยู0 และแจ< งให<ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว0 าป‚จจุ บันในพื้น ที่
บริเวณถนนพิษณุโลกและถนนนครสวรรคได<มีการนําสายสื่อสารลงดินด<วยแล<ว
ศาสตราจารย, สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กล0าวเพิ่มเติมว0า ที่ผ0าน
มากระผมได<รับมอบหมายให<เปPนประธานคณะทํางานกําหนดแผนการนําสายสื่อสารและสายไฟฟ„าลงร<อยท0อ
ใต< ดิ นในกรุ งเทพมหานคร แต0 ช0 วงระยะเวลาอาจจะยั งไม0 เหมาะสมจึ งทํ าให< ยากในการได< รั บความร0 วมมื อจาก
หน0วยงานต0างๆ และพิจารณาแล<วเห็นว0าใช<เงินงบประมาณจํานวนมากและยังไม0ใช0เรื่องเร0งด0วนที่สุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงยังมิได<ดําเนินการอย0างเต็มที่
พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวว0าให<
หารือร0วมกับหน0วยงานที่เกี่ยวข<องให<ได<ข<อยุติแล<วสรุปเปPนข<อเสนอแนะร0วมกัน ซึ่งประเด็นใดยังไม0ใช0เรื่อง
เร0งด0วนอาจจะบรรจุอยู0ในแผนระยะต0อไป โดยขอให<พิจารณาให<รอบคอบในการดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบข<อมูล ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให<สํานั กงาน กสทช.
และกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ไปหารื อร0 วมกั บหน0 วยงานที่
เกี่ยวข<องให<ได<ข<อยุติ พร<อมรับข<อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต0อไป
๕.๔ กําหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

มติที่ประชุม

ยั ง ไม0 ไ ด< กํ า หนดวั น ประชุ ม ทั้ งนี้ ฝ3 า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จะประสานงาน
แจ<งคณะกรรมการทราบต0อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวกฤษณา ทองเกลี้ยง
นางสาวปBยะนาถ คล0องดี
นางสาววิลาวัณย พิพัฒนจิรัฐิติกาล
นางวนิตา บุญภิรักษ
ผู<จดรายงานการประชุม
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางสาวมาลี วงศาโรจน
นางอาทิตยา สุธาธรรม
ผู<ตรวจรายงานการประชุม
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนา ๓๑/๓๑

