รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
๓. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
๔. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ
๕. พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
๖. ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม
๗. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘. นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๙. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๑. นายพรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๓. นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๔. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หน้า ๑/๒๖

๑๕. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
กรรมการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
กรรมการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๗. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
กรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๘. นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๙. นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แทน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒๐. นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการ
รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
แทน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๑. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒๒. ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม
กรรมการ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
๒๓. ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒๔. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒๕. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒๖. นายชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
๒๗. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
กรรมการ
ประธานกรรมการธุรกิจไอซีที สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๒๘. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย
๒๙. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
กรรมการ
ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
๓๐. นางเมธินี เทพมณี
กรรมการและเลขานุการ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒/๒๖

๓๑. นางทรงพร โกมลสุรเดช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
รองเลขาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชพงษ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๕. พลเอก จีรศักดิ์ ชมประสพ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๖. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๗. ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ
ทีมนายกรัฐมนตรี
๘. นายรณภพ ปัทมะดิษ
ทีมรองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย
๙. รองศาสตราจารย์ วรา วราวิทย์
ทีมรองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม
๑๐. พลเอกโสภณ เวคะวาทยานนท์
รักษาการผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๑. นางสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๒. นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๓. นางสาวจารุดา ศุภประเสริฐ
สานักประสานและติดตามนโยบาย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๔. นายพล วีระไวทยะ
สานักประสานและติดตามนโยบาย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๕. นางอาทิตยา สุธาธรรม
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖. นางโสภาวรรณ แสงไชย
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๗. นางสาวกษิติธร ภูภราดัย
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. นายภาสกร ประถมบุตร
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๙. นายเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๓/๒๖

๒๐. นางสาวสุชาดา อินลักษณะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑. นายถนอมสิน ชาครีย์เวส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒. นางสาวมัญชรัตน์ วิรัชวงศ์
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๓. นางวนิตา บุญภิรักษ์
สานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑.๑:

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวม ๕ ชุด
นางเมธินี เทพมณี ปลั ดกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร กรรมการและ
เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวม ๕ ชุด ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) คณะทางานบรอดแบนด์แห่ งชาติ (National Broadband) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธานคณะทางาน
๒) คณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทางาน
๓) คณะทางานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจ
เกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทางาน
๔) คณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมี ศาสตราจารย์ไพรัช
ธัชยพงษ์ เป็นประธานคณะทางาน
๕) คณะทางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เป็นประธานคณะทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒: การประชุมแบบลดกระดาษ
นางเมธินี เทพมณี ปลั ดกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ
เพื่อเป็น แบบอย่างในการทางานที่ส่ งเสริ มการนาดิจิทัล มาใช้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม การประชุม
คณะกรรมการเตรียมการฯ และคณะทางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด จึงจะปรับรูปแบบ
การประชุมจากเดิมที่จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเป็นกระดาษเข้าแฟ้ม เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการเตรี ยมการฯ ครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ส่งแฟ้มข้อมูล รูปแบบ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๔/๒๖

ดิจิทัล ให้แก่คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ส่วนแฟ้มข้อมูลประกอบการประชุมในวันนี้ ได้บรรจุ
อยู่ในแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นชอบแนวทางการประชุม
แบบลดกระดาษ เนื่องจากเป็นการลดการใช้กระดาษ ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ และยังเป็นการ
ช่วยลดมลภาวะ ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ยังคงต้องมีเอกสารในรูปแบบกระดาษ
อยู่ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบทางกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
นางเมธิ นี เทพมณี ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทา (ร่าง)
รายงานการประชุมฯ ส่ งให้ กรรมการทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้ ส่งกลับ ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
ดังนี้



พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรรมการ ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า ๑๙
ข้อความเดิม
“๑. เห็นชอบให้ กสทช. พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้การประมูลการ
ให้ บ ริ การในระบบ 4G มีป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต่อ ประเทศ มี มาตรฐาน และขอให้ ด าเนิน การ
เตรียมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘”
ขอแก้ไขเป็น
“๑. เห็นชอบให้ กสทช. พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้การประมูลการ
ให้ บ ริ การในระบบ 4G มีป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต่อ ประเทศ มี มาตรฐาน และขอให้ ด าเนิน การ
เตรียมการและเปิดประมูลในระยะเวลา ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. ได้รับคืนคลื่นความถี่
เพือ่ นาไปดาเนินการประมูลตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า การระบุ
ระยะเวลา ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. ได้รับคลื่นความถี่ นั้น ยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถระบุได้ว่าจะ
ดาเนินการได้เมื่อใด ซึ่งทาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นได้
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กรรมการ ชี้แจงว่า การระบุข้อความดังกล่าว
หมายรวมถึงทุกคลื่นความถี่ ส่วนเรื่องหลักการยังคงเหมือนเดิม ถ้าปีหน้าได้รับคลื่นความถี่ใหม่ กสทช. ต้อง
เตรียมการ และเปิดประมูลในระยะเวลา ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. ได้รับคืนคลื่นความถี่ เช่นเดียวกัน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า ในส่วนที่
สามารถดาเนินการได้ในปีนี้ ควรระบุระยะเวลาให้ชัดเจนว่าดาเนินการได้ ในระยะเวลา ๔ เดือน ภายในปี
๒๕๕๘ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมมากขึ้น
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยแก้ไขเป็น “๑. เห็นชอบให้ กสทช. พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่
เหมาะสมเพื่อให้การประมูลให้บริ การในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศ มี
มาตรฐาน และขอให้ดาเนินการเตรียมการ และเปิดประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz และ
900MHz ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ สาหรับคลื่นความถี่อื่นๆ เช่น 2600MHz 2300MHz
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๕/๒๖

และคลื่ น อื่ น ๆ ให้ ด าเนิ น การเจรจาขอคื น โดยมอบหมายรองนายกรั ฐ มนตรี
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นผู้ดาเนินการเรื่องนี้ และหากได้คลื่นดังกล่าวกลับมาแล้ว
ให้สานักงาน กสทช. จัดให้มีการประมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑: การดาเนินงานของคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ ๑) มอบหมายให้มีการหารือระหว่า งกระทรวงศึกษาธิการกับ
คณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปรับ (ร่าง) แผนการดาเนินงานฯ รวมทั้งขอให้นาข้อสังเกตของกรรมการไป
พิจารณาดาเนินการ และนา (ร่าง) แผนการดาเนินงานฯ ที่ปรับแล้ว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมครั้งถัดไป ๒) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
ศาตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะทางานฯ ได้นาเสนอเรื่อง
การดาเนินงานของคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
- ประธานคณะท างานฯ (ศาสตราจารย์ ไ พรั ช ธั ช ยพงษ์ ) ได้ เ ข้ า ปรึ ก ษาหารื อ รอง
นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล พร้อมกับ รมช.ศธ. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และ รมช.ศธ. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เมื่อ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ ในการทางานร่วมกัน และไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ประธานและฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ประชุมหารือร่วมกับ
ทีมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงานการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งมี
มติเห็ นชอบแผนการดาเนินงานการเรียนรู้ตลอดชี วิต และขอแต่งตั้งคณะทางานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มเติม ๒ คน
- วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่ง
มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV/DLIT – ศธ.) อีก ๑ โครงการ และขอแต่งตั้งคณะทางานการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพิ่มเติม ๔ คน
แผนการดาเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ แผนการดาเนินงานที่ต้องการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมระยะสั้น ในรูปแบบของ
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมดาเนินการทันที กาหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง โดยเริ่ม
จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประกอบด้วย ๖ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนชายขอบ ๘๕ ล้านบาท
โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๒. โครงการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ด้านการเขียน ๑๒.๓๒ ล้านบาท
โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๓. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ ๙๖ ล้านบาท
(ได้รับงบประมาณแล้ว)
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๖/๒๖

โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๔. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสาหรับมหาชนแห่งชาติ
(Thai-MOOC) ๗๑.๑๒ ล้านบาท
โดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ. ศธ.)
๕. โครงการคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๖๐ ล้านบาท
โดย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
๖. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
๔,๘๑๖.๔๑ ล้านบาท (ได้รับงบประมาณแล้ว)
โดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. ศธ.)
กลุ่มที่ ๒ การจัดทายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ประเทศไทย ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกพื้นที่ ได้แก่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๒๙๙,๕๐๐ บาท
ขอแต่งตั้งคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มเติม ๔ คน ได้แก่
๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๔. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑
ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ศาตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ สอบถามว่าโครงการไอซีทีเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนชายขอบ และโครงการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ด้านการเขียน เป็น
โครงการนาร่องใช่หรือไม่ และจะมีการขยายผลอย่างไร
ศาตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะทางานฯ ชี้แจงว่า
ทั้งสองโครงการเป็นโครงการนาร่อง ซึง่ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนชายขอบ งบประมาณ
ที่ได้รับสาหรับดาเนินการกับ ๒๐ โรงเรียน และบารุงรักษาไประยะหนึ่ง ส่วนการขยายผลในระยะยาวเสนอว่า
ให้จ้างหน่วยงานภายนอกมาดาเนินการ เช่น การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โซล่าร์เซลล์ เพื่อ ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และจะนามารายงานต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้ง รวมทั้งจะนาไปหารือร่วมกับ กสทช. ด้วย ส่ว น
โครงการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ด้านการเขียนในระยะยาว จะส่งต่อให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ. เพื่อดาเนินงานต่อไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ กล่าว
ว่า โครงการที่ ได้รั บการกล่าวถึงมาก คือ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ว ยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV/DLIT) ของ ศธ. ที่จะเริ่มในภาคเรียนเดือนกันยายนนี้ ซึง่ จะดาเนินการใน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ แจ้งว่าประเทศไทยยังมีความ
บกพร่องด้านการศึกษา ในการดาเนินงานเรื่องนี้ขอให้ไม่เน้นการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ หากจะลงทุนซื้ออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์จะต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก่อน เช่น แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า wifi เป็นต้น ขอให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทารายละเอียดเรื่องข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้
เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งสอบถามเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมี wifi ให้ทั่วถึงในปี ๒๕๕๘
นายพรชั ย รุ จิ ป ระภา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรรมการ แจ้งว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ USO และงบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ที่ได้จัดสรรไว้
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๗/๒๖

พลอากาศเอก ธเรศ ปุ ณ ศรี ประธาน กสทช. กรรมการ แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
ประสานงาน กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดิมวางแผนดาเนินงานโครงการนาร่อง ๒
จังหวัดก่อน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เน้นย้าให้ประสานงาน และ
วางแผนการดาเนินงานให้ดี ใช้งบประมาณ USO ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรัฐบาลได้กาหนดให้ใช้งบประมาณ
USO ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วย ขอให้บูรณาการการทางานร่วมกัน พร้อมทั้งให้นโยบาย
ดังนี้
๑) ขอให้นิย าม “ชุมชนชายขอบ” ให้ชัดเจน เพื่อ หาแนวทางในการดาเนินงาน และการ
บริหารจัดการทั้งคนไทยในชุมชนชายขอบ และคนของประเทศเพื่อนบ้าน ควรหารูปแบบ
การดาเนิน งาน โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของประเทศเพื่ อ นบ้ า น ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง เรื่ อ งการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลชายแดนด้วย
๒) เรื่องคุณภาพการศึกษาทางไกล ได้เริ่มต้นดาเนินการมาดีอยู่แล้ว แต่ขอให้ปรับปรุงการ
จัดทาเนื้อหาการเรียนรู้ของ ศธ. โดยให้ครูที่สอนเก่ง จัดการสอนผ่านสื่อดิจิทัลเพิ่มเติมอีก
หนึ่งช่องทาง
๓) เรื่ อ งแหล่ งก าเนิ ด พลั ง งานไฟฟ้ า ส าหรับ การศึก ษาเรี ยนรู้ ควรหาผู้ รั บผิ ดชอบในการ
ดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง บารุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งศาตราจารย์ไพรัชฯ รับไปดาเนินการ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการดาเนินงานของโรงเรียน
ในประเทศกัมพูชา ที่ทาถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่ามี
หน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนดาเนินงานเรียบร้อยเป็นอย่างดี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
หารื อ กั บ หน่ ว ยงานเอกชนที่ ต้ อ งดู แ ลเรื่ อ งโทรคมนาคม ให้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
ดาเนินงานเป็นประจาด้วย
๔) เรื่ อ งการกระจายอ านาจด้ า นการศึ ก ษาให้ ท้ อ งถิ่ น ควรค านึ ง ถึ ง การกระจายความ
รับผิดชอบก่อนเป็นสาคัญ
๕) เรื่องการบูรณาการการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ขอให้ เร่งดาเนินการจัดทาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (wifi แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า และโซล่าร์เซลล์) โดย
ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อให้ บรรลุตามแผนที่กาหนด
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และขอให้
คณะท างานการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต หารือ ร่ ว มกั บกระทรวงศึ ก ษาธิ การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ดาเนินงานที่บูรณาการการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี ประธานกรรมการ ขอให้เพิ่มผู้แทน
จากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการในการทางาน เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแผนดาเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้ง ๒ กลุ่ม โดย
ให้บูรณาการโครงการนาร่องไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด และให้
คณะทางานฯ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทุกโครงการ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นระยะ
๒. เห็นชอบให้เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนาร่องในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๘/๒๖

๓. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มเติม ๕ คน ได้แก่
๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒) เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๔) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
๕) ผู้แทนจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยให้นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒: การดาเนินงานของคณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ
นางเมธิ นี เทพมณี ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ
(Data Center) พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบแนวทาง และ (ร่าง) แผนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data
Center: DC) ตามที่เสนอ และให้เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ ๑) ให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูล
ทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรม ที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๒) ให้
หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดาเนินการที่เพียงพอต่อการเช่าใช้
บริการระบบสาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น คณะทางานศูนย์ข้อมูลใน
ประเทศ ได้มีการจัดประชุมคณะทางานฯ จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นายชิ ต เหล่ า วัฒ นา กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ในฐานะคณะท างานศู น ย์ ข้อ มู ล ในประเทศ
นาเสนอสรุปการดาเนินงานของคณะทางานฯ ดังต่อไปนี้
๑.
ผลการสารวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐ : คณะทางานฯ ได้จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ หน่วยงาน โดยได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว จานวน ๙๐ หน่วยงาน
ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยขอน าเสนอผลการส ารวจจาก ๘๓ หน่ว ยงาน (ไม่รวมรัฐ วิสาหกิจและ
ธนาคารของรัฐ จานวน ๗ หน่วยงาน) ดังนี้
- หน่วยงานภาครัฐ มีศูนย์ข้อมูล ๑๔๓ แห่ง แบ่งออกเป็นศูนย์ข้อมูลหลัก (Main
Site) จานวน ๑๑๕ แห่ง ศูนย์ข้อมูลสารอง (Backup Site) จานวน ๒๘ แห่ง
- เป็นพื้นที่รวมโดยประมาณ ๑๓,๓๑๐ ตารางเมตร โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป จานวน ๙๖ แห่ง (มีความเสี่ยงเรื่องมาตรฐานการให้บริการ)
- เฉพาะที่ตอบกลับมา ๘๓ หน่วยงาน ใช้งบประมาณบริหารจัดการรวม ๖,๗๑๔
ล้านบาทต่อปี
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากได้รับแบบสอบถามกลับมาเพียง ๙๐ หน่วยงาน จาก
๓๐๐ หน่วยงาน จึงขอมติจากประชุม หรือมติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการกากับ หรือเร่งรัดให้หน่วยงาน
ส่งแบบสอบถามกลั บมายังคณะทางานฯ เพื่อให้ส ามารถประเมินสถานภาพศูนย์ข้อมูลในประเทศได้อย่าง
ชัดเจนต่อไป
๒.
แนวทางการจัดการ และแผนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ : คณะทางานฯ ได้
หารือกลุ่มย่อย เพื่อจัดทา (ร่าง) แนวทางการจัดการศูนย์ข้อมูล โดยได้แบ่งประเภทข้อมูลเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ดาเนินการโดยเจ้าของหน่วยงานเอง ทั้งในส่วนของศูนย์ข้อมูลหลัก
ศูนย์ข้อมูลรอง และศูนย์กู้คืนภัยพิบัติ (Disaster Recovery: DR Site) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
และสาคัญสูงสุด เช่น ข้อมูลที่ใช้ในกระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สานักงาน
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๙/๒๖

ตารวจแห่งชาติ (สตช.) ทะเบียนราษฎร์ และรัฐสภา เป็นต้น ๒) ระบบข้อมูลสาคัญ ดาเนินการให้บริการโดย
หน่วยงานกลาง เป็นระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน หรือข้อมูลสาคัญที่จาเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูล
หลายส่วน เพื่อให้ผลของการใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงเวลา
จากัด เช่น เงิน เดือน การประเมินผล ทะเบียนพาณิชย์ สาธารณสุข ประกันสังคม โดย เจ้าของหน่วยงาน
สามารถดาเนินการศูนย์ข้อมูลหลัก เอง และใช้บริการหน่วยงานกลางเฉพาะในส่วนของศูนย์ข้อมูลสารอง และ
ศูนย์กู้คืนภัยพิบัติ หรือสามารถใช้บริการในส่วนของศูนย์ข้อมูลหลักได้ตามความต้องการของหน่วยงาน และ
๓) ระบบข้อมูลทั่วไป ดาเนินการให้บริการโดยภาคเอกชน เป็นระบบบริการประชาชนต่างๆ เว็บไซต์ภาครัฐ
หรือข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เช่น ข้อมูลเรื่องน้า เรื่องจราจร ซึ่งหากเปรียบเทียบ
งบประมาณการสร้างศูนย์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแล้ว หากให้ภาคเอกชนดาเนินการ จะเป็นการประหยัด
งบประมาณภาครัฐในการสร้าง และบารุงรักษา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมด้านศูนย์ข้อมูล
และมีโอกาสต่อยอดไปยังธุรกิจคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของคาจากัด ความของข้อมูล ๓ ระดับ จะขอผู้แทนจาก กระทรวงกลาโหม (กห.)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกันต่อไป
๓.
กรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับการให้บริการภาครัฐ:
๑) มาตรฐานด้านบริการ: มี Service Level Agreement: SLA รับประกันการ
ให้บริการศูนย์ข้อมูลระดับ ๙๙.๙๕ เป็นอย่างน้อย
๒) มาตรฐานด้านพื้นที่: ต้องมีพื้นที่ศูนย์ข้อมูล สาหรับให้บริการภาครัฐ อยู่ระหว่าง
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๓) มาตรฐานด้านระบบ: ต้องออกแบบตามมาตรฐาน Uptime Institute ในระดับ
ไม่น้อยกว่า TIER III ตรวจสอบโดยผู้ผ่านการรับรองที่เป็น ATD หรือ ATS ของ
Uptime Institute
๔) มาตรฐานด้านคุณภาพ และประสิ ทธิ ภ าพ: ต้องมี ค่าประสิ ทธิผ ลการใช้ไฟฟ้ า
ภายในศูนย์ (Power Usage Effectiveness: PUE) โดยต้องคานวณให้เห็นที่
Full Load จะต้อง PUE ≤ 1.9
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑) บริษัทที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องผ่านข้อกาหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูล
สาหรับการให้บริการภาครัฐ
๒) ส าหรั บบริษัทที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเข้าร่ว มโครงการได้ โดย
จะต้องผ่านข้อกาหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการให้บริการภาครัฐ
๓) บริษัทที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเสนอแผนการดาเนินการจัดทาศูนย์
ข้ อ มู ล และจะต้ อ งท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารภายใน ๑๘ เดื อ น หากไม่
สามารถให้บริการได้ตามแผนจะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ สาหรับบริษัททีเ่ ข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
(Board of Investment: BOI) โดยได้รับการยกเว้นสาหรับ Data Center ที่มี
พื้นที่ที่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งต้องเป็นพื้นที่สาหรับให้บริการภาครัฐอยู่
ระหว่าง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๒) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า (สาหรับพื้นที่ที่ให้บริการภาครัฐ ) เป็นต้น โดย
ขอหารือกับคณะทางานฯ และนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๐/๒๖

๔. ประเด็นเพื่อพิจารณา:
๑) เห็นชอบให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสารวจดาเนินการให้แล้วเสร็จ โดยส่งแบบ
ส ารวจกลั บ มายั ง ส านัก งานรั ฐ บาลอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ก ารมหาชน) (สรอ.)
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทาง และ (ร่าง) แผนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เพื่อจัด
ประชาพิ จ ารณ์ ร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และจั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปเรื่องคาจากัดความของระบบ
ข้อมูลด้านความมั่นคง โดยจะดาเนินการในส่วนของระบบข้อมูลทั่วไป และระบบ
ข้อมูลสาคัญ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๓) เห็นชอบให้ เสนอ ครม. เพื่อมอบหมายให้ สรอ. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการกาหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการให้บริการภาครัฐ และกากับดูแล
การให้บริการศูนย์ข้อมูล
๔) เห็นชอบ กรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับการให้บริการภาครัฐ
๕) เห็ น ชอบ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์การให้ สิ ทธิประโยชน์ส าหรับภาคเอกชนที่เข้าร่ว ม
โครงการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒
ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กรรมการ สอบถามเพิ่มเติมเรื่อง
การจัดทาศูนย์ข้อมูลในประเทศว่ามีอยู่แห่งเดียว หรือกระจายอยู่หลายแห่ง และมีการเตรียมพร้อมหากมีความ
ขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ (System failure) อย่างไร
นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะทางานฯ ชี้แจงว่าจากประสบการณ์
กรณีน้าท่วมในเขตกรุงเทพฯ พบว่าไม่ควรมีศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียว ซึ่งจากการประมาณการความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐจะอยู่ที่ประมาณ ๔๐ แห่ง โดยจะเป็นการเชื่อมต่อแบบใยแมงมุม เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้ ซึ่งการดาเนินการจะขึ้นอยู่กับระดับของข้อมูลด้วย อาทิ ข้อมูลระดับ ๑ และ ๒ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็น
ผู้ดาเนินการเอง โดยจะมีศูนย์ ข้อมูลส ารอง ๑-๒ แห่ งเท่านั้น ส่ วนข้อมูลระดับ ๓ ระบบข้อมูลทั่วไป อาจมี
ศูนย์ข้อมูลสารองได้หลายแห่ง เป็นต้น
หม่อมราชวงศ์ป รี ดิยาธร เทวกุล รองนายกรั ฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ
เสนอแนะว่าการทีค่ ณะทางานฯ มีแผนจะจัดทาศูนย์ข้อมูลในประเทศจานวนมาก รวมถึงมีความต้ องการใช้งาน
จากภาครัฐ จะทาให้ภาคเอกชนเกิดความสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นจานวนมาก ทาให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้ ๑) ประหยัดงบประมาณจากการสร้างและบารุงรักษา เป็นค่า เช่าแทน ๒) มีความสามารถ
(Capacities) สาหรับให้บริการ cloud service ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในอนาคต
ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board
of Investment: BOI) สาหรับ Data Center ที่มีพื้นที่ที่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องเป็นพื้นที่
สาหรับให้บริการภาครัฐอยู่ระหว่าง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ตารางเมตร เห็นควรขอลดขนาดพื้นที่เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ โดยให้เสนอ ครม. เพื่อขอแก้ไขกฎหมายต่อไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้นโยบายว่ารัฐบาลต้องการ
ให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีความเข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีความเข้มแข็งด้วย เป็นไทยบวกหนึ่ง รวมถึง
ให้ร่วมมือกันทางานโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะ ๑) เรื่องการลงทุน
ของภาคเอกชน/นักลงทุนต่างประเทศต้องคิดให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของวิกฤต และโอกาส รวมถึงควรเตรียม
ความพร้อมของประเทศ เช่น การปรับปรุงด้านนวัตกรรมด้วย ๒) เรื่องคาจากัดความของประเภทข้อมูล แต่ละ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๑/๒๖

หน่วยงานจะมีข้อมูลอยู่ทั้ง ๓ ระดับ คือ ๑. ข้อมูลที่เป็นความลับของกระทรวง ๒. ข้อมูลที่มีความสาคัญ
สามารถนามาใช้ในการบูร ณาการร่ว มกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่ว มกันได้ ๓. ข้อมูล ทั่วไปที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล เพื่อดาเนินการต่อไป ๓) เรื่องการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลฯ ขอให้คณะทางานฯ ประสานงานความร่วมมือไปยังหน่วยงานกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูล หรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ
และสานักงานสถิติแห่งชาติ ทก. เนื่องจากได้เคยมอบหมายให้ดาเนินการเรื่อง National Data Center เพื่อให้
การดาเนินงานไม่ซ้าซ้อนกันต่อไป
นายชิต เหล่ าวัฒนา กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะทางานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลฯ จะระบุในเงื่อนไขการลงทุนว่าจะต้องมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายในเวลาที่กาหนด เพื่อให้ภาคเอกชนไทย
สามารถดาเนินการศูนย์ข้อมูลฯ เองได้ และขอเสนอให้ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) และ สรอ. มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลด้วย
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เมื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ
จานวนมาก และมีโอกาสขยายผลไปยังธุรกิจคลาวด์ จากการสารวจในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังมี บุคลากร
ที่เชี่ยวชาญ และรู้เรื่องคลาวด์จริงๆ น้อยมาก ซึ่งหากไม่จัดโปรแกรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และระบบคลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทัน Cyber security จะเป็น
ช่องโหว่ของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงขอให้คณะทางานฯ พิจารณาเรื่องนี้ด้วย
นายชิต เหล่ าวั ฒ นา กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในฐานะคณะท างานฯ ชี้ แจงว่า เห็ นด้ว ยกั บ
ข้อเสนอแนะของ นายทวีศักดิ์ฯ โดยคณะทางานฯ ได้ ระบุในเงื่อนไขการลงทุนแล้วว่าจะต้องมีการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ภายในเวลาที่ กาหนด เป็ น การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร โดยการฝึก และทางานจริงในช่วงเวลาการลงทุนที่กาหนด
พลเอก ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรัฐ มนตรี ประธานกรรมการ มอบหมายให้ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ ระบบคลาวด์และ Cyber security เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวฯ ต่อไป
นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาเสนอ
ประสบการณ์จากประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งได้ดาเนินโครงการ Government cloud แล้วนั้น พบปัญหาว่าหากไม่มี
กาหนดเวลาที่ชัดเจนในการโอนย้ายข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จะติดปัญหาเรื่องการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ
เดิม คือ ยังคงมีการใช้งานระบบเดิม ไม่ยอมโอนข้อมูล ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะทางานฯ ได้
กล่าวถึง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนอแนะให้คานึงถึงเรื่องการ
ประหยั ดพลั งงานไฟฟ้า และผลพวงจากการใช้พลั งงานว่าจะเกิดผลกระทบกับประชาชน เศรษฐกิจ และ
ภาพรวมของประเทศมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี การใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ต้องเตรียมความ
พร้อม อาทิ การสร้างอาคารใหม่ หรือการเตรียมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator) เป็นต้น
นายชิต เหล่ าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะทางานฯ ชี้แจงว่าตามมาตรฐาน
Tier III ต้องแยกอาคาร เป็น warehouse ที่สามารถประหยัดพลังงานได้ อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลฯ เป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง หากสามารถไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม (Industrial park) จะมีระบบ
โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) ซึง่ ทาให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดลง
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
เสนอแนะว่าสามารถใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงานสูงได้
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๒/๒๖

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ แจ้งว่าให้สร้างความเข้าใจ
ต่อสังคมอย่างชัดเจนต่อไป
มติที่ประชุม
๑. ให้เร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสารวจ ให้ดาเนินการจัดส่งแบบสารวจกลับมายัง
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล โดยให้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
๑) ข้อมูลที่เป็นความลับของกระทรวง ๒) ข้อมูลที่มีความสาคัญ สามารถนามาใช้ใน
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ๓) ข้อมูลทั่วไปที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
๒. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการจัดการ และ (ร่าง) แผนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
๓. ให้นาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณามอบหมาย สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการกาหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสาหรับการ
ให้บริการภาครัฐ และกากับดูแลการให้บริการศูนย์ข้อมูล
๔. ให้นา (ร่าง) กรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับการให้บริการภาครัฐ
และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์สาหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
จัดประชาพิจารณ์ในการหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป
๕. มอบหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระบบคลาวด์ และ Cyber security
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป
โดยให้นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๓: การดาเนินงานของคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ
นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ
พร้อมทั้งมีมติเห็ นชอบแผนการดาเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ และเห็นชอบให้นาประเด็นการให้บริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่ วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO) ที่ กสทช. เสนอไปพิจารณาในคณะทางาน
บรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการบรอดแบนด์ของประเทศ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมคณะทางานฯ จานวน ๒
ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ คณะทางานและเลขานุการ คณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้
นาเสนอสรุปการดาเนินงานคณะทางานฯ ดังต่อไปนี้
๑. การรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสาร (Passive Infrastructure): คณะทางานฯ อยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโครงข่ายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) และเสาโทรคมนาคม จากหน่วยงานเจ้าของ
โครงข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ./ UniNet) และข้อมูลบางส่วนจากภาคเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
ภายใต้โครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจากการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจแนวทางบรอด
แบนด์แห่งชาติ ทุกหน่วยงานต่างเห็นชอบในหลักการบรอดแบนด์แห่งชาติ ที่จะนาสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสาร
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๓/๒๖

มาบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบบรอดแบนด์แห่งชาติ เนื่องจากจะทาให้เกิ ดการใช้งานโครงข่ายได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ และลดความซ้าซ้อนการลงทุนในอนาคตได้ โดยแต่ล ะหน่ว ยงานเห็ นชอบให้ เริ่มจากการ
นาสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสารภายใต้ความครอบครองขององค์กรในกากับของรัฐมาบริหารจัดการร่วมกัน
๒. การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบโครงข่ า ยบรอดแบนด์ แ ห่ ง ชาติ : คณะท างานฯ ได้
ดาเนินการรวบรวมรายชื่อที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งประเมินการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ และการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้โครงข่ายบรอดแบนด์
สามารถใช้งานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ทั้งนี้ คุณสมบัติของที่ปรึกษาในเบื้องต้นต้องมีประสบการณ์
การออกแบบโครงข่ า ยบรอดแบนด์ แ ห่ ง ชาติ ใ นต่ า งประเทศ ในส่ ว นของการคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษา
จะดาเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุราชการต่อไป
๓. การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) กสทช. ได้นา
ประเด็นดังกล่าวในชื่อโครงการ “การจัดให้มีบริการโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตอยางทั่วถึงด้วยวิธีการประกวด
ราคา (๒ จังหวัดนาร่อง)” นาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางานฯ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การประชุมคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๘ โดยคณะทางานฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ กสทช. ดาเนินการโครงการ
USO ใน ๒ จังหวัดโครงการนาร่อง เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฯ ใน
การขยายผลโครงการฯ ต่อไป โดยมอบหมาย นายพรชัยฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว.ทก.) ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หารือการดาเนินการโครงการ USO ร่วมกับ กสทช. และสรุปข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อขออนุมัติดาเนินการต่อไป
๓.๒ การประชุมร่วมระหว่าง ทก. โดย รมว.ทก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสทช.
กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้ การดาเนิน
โครงการ USO มีความสอดคล้องกับแนวทางบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งผลสรุปจากการ
ประชุมหารือมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
๑) เพิ่มเป้าหมายผู้รับมอบ ได้แก่ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ USO
๒) เจรจากับผู้ชนะการประกวดราคาให้เพิ่มความเร็วจาก 30/5 Mbps. เป็น 30/10
Mbps. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน Upload ของผู้ใช้งาน
๓) เมื่อสิ้นระยะโครงการ ๕ ปีแล้ว ให้นาสินทรัพย์ภายใต้โครงการ USO เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของบรอดแบนด์แห่งชาติ
๓.๓ การประชุมคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติมีมติ ให้นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขออนุมัติ ดังนี้
๑) ให้ กสทช. ดาเนินโครงการ USO ใน ๒ จังหวัดโครงการนาร่อง (พิษณุโลก และ
หนองคาย)
๒) เมื่อสิ้นสุดระยะสัญญาโครงการ ๕ ปี แล้ว ให้นาสินทรัพย์ภายใต้โครงการ USO
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรอดแบนด์แห่งชาติ
ทั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ ร วบรวม และจัด เก็ บข้ อมู ล โครงข่า ยสื่ อสารจากหน่ว ยงานต่า งๆ รวมทั้ ง
รายงานผลการศึกษาที่มีอยู่สาหรับดาเนินการบรอดแบนด์แห่งชาติ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
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๒. เห็ น ชอบให้ น าสิ น ทรั พย์โ ครงข่ายสื่ อสารขององค์กรในกากับของรัฐ มาบริหารจัดการ
ร่วมกัน
๓. เห็นชอบให้
๓.๑ กสทช. ดาเนินโครงการ USO ใน ๒ จังหวัดโครงการนาร่อง (พิษณุโลก และ
หนองคาย)
๓.๒ เมื่อสิ้นสุดระยะสัญญาโครงการ ๕ ปีแล้ว ให้นาสินทรัพย์ภายใต้ โครงการ USO
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรอดแบนด์แห่งชาติ
๔. เห็นชอบงบประมาณดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์แห่งชาติ ดังนี้
๔.๑ โครงการบรอดแบนด์แห่ งชาติ เป็นโครงการหนึ่งในโครงการนาร่องเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งจะนาเสนอ
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๓.๘ ต่อไป เป็นการดาเนินการวางโครงข่ายใย
แก้วนาแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน ๕,๐๐๐ แห่ง เพิ่มเติมจากที่ UniNet
ได้ดาเนินการไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน โดย ใช้งบประมาณ ๑,๗๑๐ ลบ.
๔.๒ การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงข่ายฯ ตามแผนการดาเนินงานบรอดแบนด์
แห่งชาติ ๔๐ ลบ.
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๓
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ ได้
นาเสนอเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณดาเนิน โครงการที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์แห่งชาติ ว่า ในส่ วนของกรอบ
งบประมาณ ๑,๗๑๐ ลบ. นั้น เป็นงบประมาณที่มีอยู่แล้วของ ทก. เพื่อตอบสนองโครงการของ ศธ. ซึ่งขณะนี้
ได้วางโครงข่ายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน โดยโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ จะ
เร่งดาเนินการเพิ่มเติม ๕,๐๐๐ โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๘ ต่อไป
ในส่วนของการนาโครงข่ายสื่อสารขององค์กรต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโครงข่ายมาร่วมกันนี้ ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รวมไปถึงภาคเอกชนด้วย ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้รับข้อมูล
โครงข่ายสื่อสารดังกล่าวแล้ว จาเป็นต้องมีการออกแบบโครงข่ายฯ เพื่อให้ทราบว่าจะใช้โครงข่ายอย่างไร เป็น
จานวนเท่าไร เพื่อให้สามารถออกหุ้นให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงข่ายสื่อสารได้ โดยกฎเกณฑ์สาคัญที่สุด
ในการคัดเลือกที่ปรึกษา จะต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบโครงข่ายสื่อสารระดับ ประเทศมาแล้ว ซึ่งอยู่
ระหว่างการดาเนินงาน โดย รมว.ทก. และขั้น ตอนต่อไปจะจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน (Fair
Value) ทีไ่ ด้รับโอนมาจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงข่ายสื่อสาร เพื่อจัดสัดส่วนการร่วมลงทุนอย่างยุติธรรม
ต่อไป
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลโครงข่ายสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษาที่มีอยู่สาหรับดาเนินการบรอด
แบนด์แห่งชาติ
๒. เห็นชอบให้นาสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสารขององค์กรในกากับของรัฐมาบริหารจัดการ
ร่วมกัน
๓. เห็นชอบให้ กสทช. ดาเนินโครงการ USO ใน ๒ จังหวัดโครงการนาร่อง (พิษณุโลก
และหนองคาย) โดย เมื่อสิ้นสุดระยะสัญญาโครงการ ๕ ปีแล้ว ให้นาสินทรัพย์ภายใต้
โครงการ USO เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรอดแบนด์แห่งชาติ
๔. เห็ น ชอบงบประมาณด าเนิ น งานโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บรอดแบนด์ แ ห่ ง ชาติ
๑) โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ ๑,๗๑๐ ลบ. และ ๒) การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
โครงข่ายฯ ตามแผนการดาเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ๔๐ ลบ.
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ ๓.๔: การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure sharing)
นายทวีศักดิ์ กออนั นตกูล กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาประเด็น
มอบหมายจาก คณะกรรมการนโยบายกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน (Infrastructure sharing) เพื่อการพัฒนา National Broadband Network โดยมีประเด็นสรุป
ดังต่อไปนี้
๑. การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรของชาติให้กับการให้บริการประชาชน: ปัจจุบันประเทศไทยมี
สินทรัพย์ด้านโทรคมนาคมที่ลงทุนไปแล้ว มูลค่าหลายแสนล้านบาท (ระหว่าง ๒-๕ แสน
ล้านบาท ขึ้นอยู่กับวิธีการตีราคา) และบริหารจัดการเกี่ยวกับกรณีพิพาทสัมปทานกับ
เอกชนได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด โครงข่ า ยเหล่ า นี้ เช่ น โครงข่ า ยวงจรสื่ อ สาร passive
infrastructure เสาโทรคมนาคม และเคเบิลใต้น้า เป็นสิ่งซึ่งประเทศชาติได้ลงทุนไปแล้ว
เป็นฐานสาคัญในการประกอบธุรกิจอื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อโทรทัศน์
ดิจิทัล อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center: DC) เป็นต้น
๒. นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน: ในการอภิบาลผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมของ
หลายประเทศ ผู้กากับดูแล ได้ใช้หลักการสาคัญสองหลักการ คือ
- Infrastructure sharing
- Layer Separation
เพื่อทาให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และลดความสิ้นเปลืองของผู้ประกอบการทุกราย
ที่จะเป็นเหตุของการทาให้บริการราคาแพง การประหยัดเวลาของการทาโครงการบริการ
ใหม่ๆ และการทาให้การแข่งขันเป็นธรรมมากขึ้นแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ยกตัวอย่าง
กราฟแสดงการเจริ ญ เติบ โตของการใช้ โ ครงสร้า งพื้ น ฐานร่ ว มกั น ว่ า มี การเติ บ โตถึ ง
๒๘๐% ในช่ ว ง ๕ ปี ที่ ผ่ า นมา และภาพแสดงถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของระบบ
โทรคมนาคม ซึ่งจะเห็ นได้ชัด ในส่ วนของโครงสร้างพื้นฐานประเภทสื่อข้อมูลเรื่องเสา
อากาศ ระบบเชื่อมโยงระหว่างจุดบริการของบริษัทต่า งๆ (transmission backbone)
สามารถสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสาหรับจุดตั้งต้นการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
๓. แนวทางการการจัดตั้งบริษัทเสาโทรคมนาคมกลาง หรือ TowerCo ที่เป็นกลาง:
๑) ขอมติจากที่ประชุมเพื่อประกาศใช้แนวทาง Infrastructure Sharing ในการพัฒนา
ประเทศ ซึง่ กสทช. ได้ประกาศไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ควรยืนยันแนวทางดังกล่าว
โดยรั ฐบาลอีกครั้ง ๒) กสทช. รับนโยบายของรัฐบาลไปใช้ในการกากับดูแลวิธีการ
ประกอบธุรกิจ และการจัดสรรความถี่ของคลื่นวิทยุ เพื่อให้ควบคู่ไปกับการสร้างบริการที่
มีคุณค่าสูงสุดต่อสังคม ๓) กสทช. ประกาศส่งเสริมให้ผู้มีการลงทุนเสาเดิมทั้งหมดรวมตัว
กันตั้งบริษัทเสาโทรคมนาคมกลาง ที่วางแผนการเป็นนิติบุคคลที่เป็นกลาง โดยเสนอว่า
สามารถเริ่มต้นจากกรณีของ CAT กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) (DTAC) และ TOT กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(AIS) ซึ่งเคยเป็นคู่สัมปทาน และมีสินทรัพย์จานวนมาก และเชิญทุกบริษัทมาเข้าร่วม
ต่อไป ๔) ทก. สามารถช่วย TOT และ CAT เร่งรัดการเจรจาข้อขัดแย้งในสัญญาสัมปทาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐ โดยเน้นเรื่องเสาโทรคมนาคมที่
ผู้ขอสัมปทานต้องโอนให้เป็นของรัฐ เพื่อให้รัฐตั้งบริษัทกลาง ซึ่งจากการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง ทก. ผู้แทน คนร. และ กสทช. โดยมี นายพรชัยฯ รมว.ทก. เป็นประธาน เมื่อ
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๘ กสทช. แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือแม้ว่าจะอยู่นอกอานาจ กสทช.
เพื่อให้เกิดความราบรื่นขึ้นได้ ๕) การแปลงทรัพย์สินเป็นทุนต้องทาอย่างยุติธรรม และ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๖/๒๖

จาเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่เป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ๖) กสทช. ประกาศ
ราคากลางส าหรั บ บริ การเสาโทรคมนาคม รวมทั้งให้ ใ บอนุ ญาตประกอบกิจการเสา
โทรคมนาคมแก่ผู้ที่สามารถรวมเสาโทรคมนาคมเดิมมาเป็นบริการทั่วไปแก่ผู้ประกอบการ
ทุกรายอย่างเสมอภาคก่อนจัดให้มีการประมูล 4G เพื่อให้สามารถคานวณต้นทุน ได้ โดย
ไม่ต้องรับภาระด้านเวลา และงบประมาณในการซื้อ/เช่าที่ดิน ติดตั้งเสา ต่อสายอากาศ
ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศ ๗) กสทช. ให้ใบอนุญาตประกอบการเสา
โทรคมนาคมแก่ TowerCo พร้อมประกาศงดออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่จะ
ประมูล 4G เพราะการมีบริษัทกลางสามารถให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
จากผู้ ป ระกอบการแล้ ว และธุรกิจเสาโทรคมนาคมกลาง อาจจะไม่ จาเป็น ต้องมีการ
แข่งขันกันมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องทาให้ราคาประหยัด
๔. เปรียบเทียบแนวทางต่างๆ เพื่อการใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกัน: ยกตัวอย่างแนวทางการใช้
เสาโทรคมนาคมของประเทศต่า งๆ โดยเน้ นผู้ ใ ห้ บ ริ การที่เ ป็ นกลาง ซึ่ง มี ข้อ มู ล เรื่ อ ง
ประโยชน์ และข้อควรระวังด้วย
๕. แนวทางไปสู่ FiberCo ที่เป็นกลาง: ขอมติ จากที่ประชุมเพื่อ ประกาศใช้แนวทาง
Infrastructure Sharing ด้านโครงข่ายพื้นฐานของระบบสื่อสัญญาณในการพัฒนา
ระบบบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดแล้วในระเบียบวาระที่ ๓.๓
๖. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้ใช้นโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ในการพัฒนา
บรอดแบนด์แห่งชาติ และบริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ
มอบหมายสานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดทา data room เพื่อเป็นหน่วยกลางสาหรับรวมข้อมูลผลการจ้าง
ที่ปรึกษาของ TOT และ CAT ในการศึกษาเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บริการบรอดแบนด์ที่ผ่านมาทั้งหมด มาประกอบกับการจ้างศึกษาการออกแบบ
ระบบบรอดแบนด์แห่งชาติ และให้ TOT และ CAT จัดส่งเอกสารผลการศึกษา
รวมทั้งตารางข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้แก่
สานักเลขานุการฯ
มอบหมาย กสทช. พิจารณาร่วมกับ ทก. ในการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์จากสมบัติ
ของชาติให้คุ้มค่าที่สุด โดยการพัฒนาหลักการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกันในการเปิดประมูลความถี่คลื่นวิทยุในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๔
ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ เห็น
ด้วยในหลักการโดยขอให้ร่วมหารือกับ กสทช. ในส่วนของแนวทางการดาเนินการต่อไป
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ชี้แจงว่าในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่าง กสทช. ทก. และผู้แทน คนร. โดยมี นายพรชัยฯ รมว.ทก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.
๒๕๕๘ แล้ว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ขอให้ กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติม
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ กสทช. กรรมการ ชี้แจงว่า กสทช. ให้ความร่วมมือ
เต็มที่ในหลักการ แต่ติดปัญหาด้านกฎหมาย โดยขอมอบหมายให้ นายฐากรฯ เลขาธิการฯ กสทช. ซึ่งได้เข้า
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๗/๒๖

ร่วมประชุมกับ รมว.ทก. และ ผู้แทนจาก คนร. ชี้แจงเพิ่มเติม
นายฐากร ตัณฑ์สิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของประเด็นเสนอที่ประชุม
ข้อ ๓ นั้น กสทช. เห็นว่าเป็นนโยบายหลักอยู่แล้ว แต่ยังติดปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจาก กสทช. ไม่มีอานาจ
ไปก้าวก่ายสัญญาสัมปทาน ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิจารณาการดาเนินการระหว่างผู้ให้สัมปทาน กับผู้รับสัมปทาน
ภายใต้ข้อกาหนดของสัญญา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ สอบถามในส่วนของการตอบ
รับนโยบายจากผู้ประกอบการ
นายพรชั ย รุ จิ ป ระภา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรรมการ ชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างการเจรจา โดย กสทช. และ ทก. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเจรจาด้วย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดาเนินการ
เจรจาให้สาเร็จก่อนการประมูลการให้บริการในระบบ 4G ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูล
ต่อสังคมได้อย่างโปร่งใส
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ใช้นโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ในการพัฒนา
บรอดแบนด์แห่งชาติ และบริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ
๒. มอบหมายสานักเลขานุการคณะกรรมการเตรี ยมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จัดทา data room เพื่อเป็นหน่วยกลางสาหรับรวมข้อมูลผลการจ้างที่ปรึกษา
ของ TOT และ CAT ในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการบรอดแบนด์
ที่ ผ่ า นมาทั้ ง หมด มาประกอบกั บ การจ้ า งศึ ก ษาการออกแบบระบบบรอดแบนด์
แห่งชาติ และให้ TOT และ CAT จัดส่งเอกสารผลการศึกษา รวมทั้งตารางข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้แก่สานักเลขานุการฯ
๓. มอบหมาย กสทช. พิจารณาร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์จากสมบัติของชาติให้คุ้มค่าที่สุด โดยการพัฒนาหลักการ
ใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในการเปิดประมูลความถี่คลื่นวิทยุในการให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๔. ในส่วนของกรณี พิพาท ขอให้ทุกฝ่า ยเร่ ง ดาเนิน การให้สาเร็ จก่อนการประมูลการ
ให้บริการในระบบ 4G ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมได้
อย่างโปร่งใส
โดยให้นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๕: การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช.
นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้ ๑. เห็นชอบให้ กสทช. พิจารณา
การใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้การประมูลการให้บริการในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
มีมาตรฐาน และขอให้ดาเนินการเตรี ยมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม และ ๒) ขอให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสทช. และผู้แทน คนร. (นายทวีศักดิ์ฯ) หารือ และร่วมเจรจาในเรื่อง
การนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีข้อพิพาทอยู่มาใช้ประโยชน์ นั้น ทก. ได้ประสานงานจัดประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อ
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยขอให้นายฐากรฯ เลขาธิการ กสทช. นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
นายฐากร ตัณฑ์สิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเตรียมการประมูล
คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. โดย ได้กาหนดกรอบเวลาเบื้องต้น ดังนี้
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๘/๒๖

๑. การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูล
คลื่นความถี่ ช่วงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ช่วงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๘
ยื่นคาขอเข้าร่วมประมูล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประมูลคลื่นความถี่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ใบอนุญาต เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๘
โดย การประมูล คลื่ นความถี่ 1800 MHz ดังกล่าว กสทช. จะจัดให้มีการประมูล ๒
ใบอนุญาต เป็นแถบคลื่นความถี่กว้าง 12.5 MHz ราคาเริ่มต้นประมูลที่ใบอนุญาตละ
๑๑,๖๐๐ ล้านบาท รวมเป็น ๒๓,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่า
หรือเท่ากับใบอนุญาตที่มีอยู่ กสทช. จะปรับราคาเริ่มต้นการประมูลให้เป็น ๑๐๐% คือ
ปรับราคาเริ่มต้นการประมูลเป็น ใบอนุญาตละ ๑๖,๕๗๑ ล้านบาท เนื่องจากไม่เกิดการ
แข่งขัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการประมูล โดยรัฐจะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ด้วย
๒. การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz
ประมูลคลื่นความถี่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ให้ใบอนุญาต เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
โดย กสทช. จะจัดให้มีการประมูล ๒ ใบอนุญาต แยกเป็นแถบคลื่นความถี่กว้าง 10
MHz ราคาเริ่มต้นที่ใบอนุญาตละ ๑๑,๒๖๐ ล้านบาท รวมเป็น ๒๒,๕๒๐ ล้านบาท ซึ่ง
หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจานวนใบอนุญาตจะปรับราคาเริ่มต้นประมูล
ให้ เ ป็ น ๑๐๐% คือ ปรั บราคาเริ่ มต้ น การประมู ล เป็ น ใบอนุ ญาตละ ๑๖,๐๘๕ ล้ า น
บาทเนื่อจากไม่เกิดการแข่งขัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการประมูล โดยรัฐจะต้อง
ได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย
จากกรอบเวลาดังกล่าว คาดว่าผู้ชนะการประมู ลจะสามารถเปิดให้มีการบริการคลื่นความถี่
ทั้งหมดได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในส่วนของคลื่นความถี่ 2600 MHz ได้ประสานงานผ่านรอง
นายกรั ฐ มนตรี (ม.ร.ว. ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล ) เพื่ อ ขอเจรจากั บ บริ ษั ท อสมท. จ ากั ด (มหาชน) และกรม
ประชาสัมพันธ์แล้ว ซึ่ง อสมท. และกรมประชาสัมพันธ์ ยินยอมคืนคลื่นความถี่กลับมายัง กสทช. ประมาณ 40
MHz เพื่อให้สามารถนาไปประมูลใหม่ได้ แต่ขอให้มีการเยียวยาเป็นค่าเวนคืนในส่วนของการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ กสทช. ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางกฎหมาย ว่าจะดาเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายใหม่ ของ กสทช. ยังไม่ประกาศใช้ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๕
ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ เสนอ
ให้ กสทช. หารือกับนายดิษทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนของกฎหมายเพิ่มเติม
ซึ่งในเบื้องต้นได้หารือแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากเป็นการคืนคลื่นความถี่จากหน่วยงานเจ้าของสัมปทานด้วย
ความเต็มใจ น่าจะมีความเป็นไปได้ในการเยียวยา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ขอให้ กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติม
เรื่องการกาหนดราคาเริ่มต้นประมูล และการกาหนดราคาค่าบริการของผู้ชนะการประมูล
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๑๙/๒๖

นายฐากร ตัณฑ์สิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่าราคาประเมินคลื่นความถี่ สานักงาน กสทช.
ได้ว่าจ้าง ITU (International Telecommunication Union) เป็นผู้ดาเนินการศึกษา แต่ราคาที่สานักงาน
กสทช. นาเสนอในวันนี้เป็นราคาที่ ITU ได้ศึกษาไว้ในปี ๒๕๕๗ และขณะนี้ กสทช. อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา
จาก ITU สาหรับข้อสังเกตของ ครม. ทั้ง ๖ ข้อ สานักงาน กสทช. ได้ปฏิบัติตามด้วยแล้ว โดยเฉพาะเงื่อนไข
การกาหนดอัตราค่าบริการ สานักงาน กสทช. จะกาหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเสนออัตราค่าบริการมาด้วย
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาประเด็นจากการหารือร่วมกับ ผู้แทนจาก คนร. และ กสทช. เรื่องคลื่น 1800 MHz ว่าควร
นาคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนมาจัดสรรใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง CAT และ DTAC ได้หารือร่วมกันแล้ว
ยินดีจะเข้ามาร่วมในการจัดคลื่นความถี่ดังกล่าวด้วย
หม่อมราชวงศ์ปรี ดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ
ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องการเจรจาของ CAT และ DTAC ยังไม่สิ้นสุด อยู่ระหว่างการหารืออีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน ซึ่งจะประสานไปยัง กสทช. ต่อไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ขอให้ทุกหน่วยงานเจรจา
หารือข้อสรุปให้ชัดเจน โดยให้คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความโปร่งใสเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาตามมาในภายหลัง
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้มีการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ตามกรอบที่สานักงาน
กสทช.นาเสนอ สาหรับคลื่น 2.6 GHz ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาขอคืนคลื่นความถี่
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาดาเนินการเรื่องนี้
เพื่อให้ได้ข้อยุติและนามาประมูลโดยเร็วต่อไป
๒. เห็นชอบให้นาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานในกากับ
ของรัฐกับบริษัทเอกชนตามสัญญาร่วมการงานมาบริหารจัดการและใช้ร่วมกันโดยมี
ประเด็นด้านข้อกฎหมายที่ต้องดาเนินการต่อไป
โดยให้นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๖: การดาเนินงานของคณะทางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
นายวิ ษณุ เครื องาม รองนายกรั ฐ มนตรี ด้ า นกฎหมาย กรรมการน าเสนอต่ อที่ ประชุ มว่ า
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑๐ ฉบับ ได้แก่
๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ พ.ศ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
๑๐. ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที.่ ..) พ.ศ...
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๐/๒๖

สถานภาพของกฎหมายกลุ่มที่ ๑
กฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คือ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน สนช. ในวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๘ และในวั นที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่ งได้ มี มติ รั บทราบผลการประชุ มของคณะกรรมการ
ประสานงาน สนช. และให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วน กฎหมายฉบับ
นี้ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่มีมติรับหลักการวาระแรกแล้ว และแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สถานภาพของกฎหมายกลุ่มที่ ๒
กฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีและจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มี ๒ ฉบับ ดังนี้
๑) พระราชบั ญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม พ.ศ....
กฎหมายฉบับนี้
คณะกรรมาธิการ ชุดที่ ๑ ได้พิจารณานาเอากฎหมาย ๓ ฉบับมายุบรวมกันเป็นฉบับเดียว
คือ ๑) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.... ๒)
ร่ างพระราชบั ญญั ติกองทุนพั ฒนาดิจิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม พ.ศ.... และ ๓) ร่ าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ พ.ศ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
สถานภาพของกฎหมายกลุ่มที่ ๓
กฎหมายที่อยู่ ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมีความจาเป็นต้อง
ขอความชัดเจนในเชิงนโยบาย ได้แก่
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....
สถานภาพของกฎหมายกลุ่มที่ ๔
กฎหมายที่มีการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมีการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมาย ได้แก่
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ....
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๖
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้สื่อสารทาความเข้าใจกับสังคม และประชาชนว่าขณะนี้ กฎหมาย
อยู่ระหว่างการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มีผลบังคับใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ ๓.๗:

การดาเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการ
งานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการ ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ นาเสนอที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ ได้ประชุมกันแล้ว ขอเสนอ
โครงการในเบื้องต้น ๔ โครงการ คือ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๑/๒๖

(๑) โครงการลดสาเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน นาร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) ระยะที่ ๑
งบประมาณ: ๙๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ: มีนาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
เป็ น โครงการน าร่ อ งโดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน ๗ กระทรวง ได้ แ ก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายชื่อหน่วยงานในสังกัด
ที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบงานแบบ
Smart Service ที่ไม่ต้องการสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทางราชการอื่น ๆ โดย
จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงแก้ระเบียบหรือกฎหมาย (หากจาเป็น) ให้ประชาชนไม่
ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านในการขอรับบริการภาครัฐ
การดาเนินการจะเริ่มจากการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายเชื่อมโยงไปยัง
จุ ด ให้ บ ริ ก าร เครื่ อ งแม่ ข่ า ยเสมื อ นส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (ถ้ า มี ) จากนั้ น จะมี ก ารพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ก ลางเพื่ อ
ตรวจสอบ/คัดลอกข้อมูลตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน และสุดท้ายคือการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานให้รองรับการให้บริการโดยไม่ต้องใช้สาเนาเอกสารจากประชาชน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Information One
Stop Service)
งบประมาณ: ๙๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ: ระยะที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ตุลาคม ๒๕๕๘
ระยะที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงาน ก.พ.ร.
เป็นการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลภาครัฐออนไลน์ โดยปรับระบบ
การให้ข้อมูลของภาครัฐที่กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งตามหน่วยงานของผู้ให้บริการ เป็นการบูรณาการข้อมูล
งานบริการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End to End Process) ในมุมมองความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐได้เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดย
ข้อมูลที่ให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแหล่งอื่น ๆ อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย มี
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลงานบริการตามประเภทของผู้ใช้บริการ ในหลายระดับ (ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน
และนักท่องเที่ยว) รวมถึง มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
การดาเนินการมุ่งเน้นงานบริการที่สาคัญและมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จานวน ๖๓ งานบริการ โดยเริ่มจากการรวบรวมและจัดทาข้อมูลงานบริการหลักและกระบวนงาน
ย่อยทั้งหมด เพื่อ นามาวิเคราะห์ และจัดทาลาดับความเกี่ยวเนื่องของกระบวนงาน จากนั้น จึงนาไปสู่การ
ออกแบบการน าเสนอข้อ มูล ตามความต้องการใช้ข้อ มูล ของผู้ รับบริ การกลุ่ ม ต่าง ๆ รวมถึ งการออกแบบ
โครงสร้างและรูปแบบการนาเสนอข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุดท้ายคือการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ และทดสอบระบบ ตลอดจนปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนที่จะเปิดใช้งาน ซึ่ง แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เปิดให้บริการข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐเพื่อประชาชน จานวน ๓๑ งานบริการ และระยะที่ ๒ เปิดให้บริการข้อมูลงานบริการภาครัฐเพื่อภาค
ธุรกิจเอกชน และนักท่องเที่ยว จานวน ๓๒ งานบริการ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๒/๒๖

(๓) โครงการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์สาหรับการลงทุนและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม
งบประมาณ: ๘๗.๖ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ: สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นการพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สาหรับการลงทุนและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการ
ขออนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงาน (รง.๔) และการบูรณาการระบบการมาตรฐานเพื่อส่งออก
สินค้าเกษตรสาคัญและสินค้าอาหารแปรรูป โดยนาร่องในการขอนาเข้า ผลิต และจาหน่ายทูน่ากระป่อง โดยมี
รายละเอียดการดาเนินการโดยย่อ ดังนี้
(๓.๑) โครงการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์สาหรับการลงทุนและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของระบบธุรกรรมออนไลน์สาหรับการลงทุนแล ะ
การค้าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบธุรกรรมออนไลน์
แบบบูรณาการระหว่างส านักงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ รวมไปถึงการจัดทาแนวทางการพัฒนากระบวนการของระบบธุรกรรมออนไลน์สาหรับการลงทุนและ
การค้าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้รองรับกับระบบศูนย์กลางบริการด้านการลงทุนในอนาคต
(Investment Gateway)
(๓.๒) โครงการพัฒ นาระบบธุร กรรมออนไลน์ส าหรับ การต่ออายุ ใบอนุญาตโรงงานและขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
เป็นการพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์ของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการ
ขออนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น
กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อลดการขอสาเนาเอกสารราชการจาก
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องดาเนินการปรับปรุงระเบียบ และขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน และการขออนุญ าตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงาน เพื่อให้
สามารถดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในระยะที่ ๑ จะต้องให้บริการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานได้
และระยะที่ ๒ จะต้องให้บริการอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานได้ และระบบนี้จะต้องรองรับกับการ
ยื่นคาขอผ่านระบบของ Investment Gateway อีกทางหนึ่งด้วย
(๓.๓) การบูรณาการระบบการมาตรฐานเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญและสินค้าอาหารแปรรูป
เป็นการบูรณาการระบบการมาตรฐานของประเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการ ทั้ง
การขอรับการรับรองเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมุ่งเน้นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรสาคัญและสินค้าอาหารแปรรูป ดาเนินการโดยบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและรับรอง
ของหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ร่วมกันในการออกใบรับรองของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดสร้างระบบสาหรับทาหน้าที่เป็น Gateway เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการด้านการมาตรฐาน เช่น ข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ขอการรับรอง ข้อมูลการตรวจสอบและรับรอง ข้อมูลสถานการณ์ดาเนินการ ข้อมูลผลการ
ตรวจสอบและรับรอง หรือข้อมูลผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบกิจการได้รับ
ความสะดวกในการตรวจสอบและรั บ รอง รวมถึงสามารถเลื อกใช้และได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและรับรองตามความต้องการของคู่ค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน และถูกต้องภายในจุดเดียว
(๓.๔) โครงการพั ฒ นาโปรแกรมกระบวนการขอน าเข้ า ผลิ ต และจ าหน่ า ยอาหารทะเลแปรรู ป
(นาร่องทูน่ากระป๋อง)
เป็นการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับกระบวนการขออนุญาตนาเข้า ผลิต และจาหน่ายอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาพรวมของประเทศให้มีลักษณะเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ (User Friendly) คือ มีขั้นตอนการใช้
ง่ายและสะดวก มีรูปลักษณ์สวยงามน่าใช้ และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการ
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๓/๒๖

พัฒนาเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยนาร่องในสินค้าทูน่ากระป๋อง ซึ่งจะทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นใน
การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
(๔) โครงการ Document Exchange System
งบประมาณ: ๗๕.๐๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ: สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นการดาเนินการวางระบบสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันแบบ Machine to Machine เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
นักท่องเที่ยว ในการขอใบรับรองหรือใบอนุญาตที่มีความคาบเกี่ยวหรือต่อเนื่องกันหลายหน่วยงานได้ภายในจุด
เดียว การดาเนินการที่สาคัญประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ๑) การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย ๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูล ๓) การพัฒนาระบบการยืนยัน
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ๔) การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยงานภาครัฐ โดยในระยะแรกจะพัฒนา
ระบบที่ ๑) – ๓) เพื่อเป็นระบบกลางของประเทศ และนาร่องการพัฒนาส่วนที่ ๔) ในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งออกอ้อยและน้าตาลทราย หลังจากนั้นจึงจะพัฒนาไปยังกระบวนงานที่สาคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป
ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าวจะสนับสนุน Thailand National Single Window ในส่วนการแลกเปลี่ยน
เอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอและรับเอกสารกับ ๓๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนาเข้า – ส่งออกแบบครบวงจรได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการบูรณาการงานบริการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ: ๓๔.๗๗ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ: สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดาเนินโครงการย่อยต่าง ๆ ภายใต้
โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทางานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนระบบการทางานซึ่ง
เป็นผลจากโครงการย่อยต่าง ๆ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน และนักท่องเที่ยว ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ
รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด ๓๘๒.๔๕ ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณจาก SAL (Structural
adjustments Loan) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง One
Stop Service ว่า ขอให้ดาเนินการทั้ง ๒ ระดับ คือ
๑. Single Window ตามกิจกรรมการบริการของภาครัฐ เช่น การค้า-การลงทุน
ขอให้ ส ร้างกลไกที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้ ผู้ รับบริการสามารถติดต่อที่
แหล่งเดียว และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพื่อให้บริการ
ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
ต่างประเทศ
๒. One Stop Service ของกระทรวงต่างๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานในสังกัด
ภายใต้กระทรวงนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๔/๒๖

ระเบียบวาระที่ ๓.๘: โครงการนาร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นายพันธ์ ศักดิ์ ศิ ริ รั ชตพงษ์ ที่ปรึ กษา ปลั ดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
นาเสนอต่อที่ประชุมเรื่องโครงการนาร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
โครงการนาร่องที่นาเสนอในวาระนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม นอกเหนื อจากโครงการที่น าเสนอในวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๓ รวมทั้งสิ้ น ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม
๑,๗๗๖.๙ ล้านบาท เป็นความร่วมมือระหว่าง ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ริเริ่มให้มีความร่วมมือ
เพื่อจัดทาโครงการนาร่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น โดยจะใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้
สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่อ งคอมพิวเตอร์พกพา (เดิม) วงเงิน
๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท โดยโครงการต่างๆ ผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากผู้แทนของ ๔ กระทรวง และนาเสนอ
ส านั ก งบประมาณแล้ ว รวมทั้ งผ่ านที่ ป ระชุ มคณะท างานเพื่ อขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิ ทั ล ได้ แก่
คณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ คณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ คณะทางานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อ
ดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหา
ดิจิทัล (Digital Content) และคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๘
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นาเสนอ ครม. อนุมัติงบประมาณโครงการน าร่ องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๑:
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
กาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ยังไม่ได้กาหนดวันประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะประสานงาน
แจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒:

เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม การค้ า ผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล (Digital
Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และ
การส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และคณะทางานการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มเติม
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแต่งตั้งผู้แทนจากสภาหอการค้า แห่ง
ประเทศไทย เพิ่มเติมในคณะทางานฯ ๑ ชุด ได้แก่ คณะทางานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital
Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital
Content)
มติที่ประชุม เห็น ชอบให้เ พิ่มเติ มผู้แ ทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในคณะทางานด้านการ
ส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล
(Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวมัญชรัตน์ วิรัชวงศ์
นางวนิตา บุญภิรักษ์
ผู้จดรายงานการประชุม
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๕/๒๖

นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางอาทิตยา สุธาธรรม
นางโสภาวรรณ แสงไชย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หน้า ๒๖/๒๖

