
(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑/๓๑ 

(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร,ท่ี ๘ กุมภาพันธ, พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐  น. 
ณ ห�องสีเขียว ตึกไทยคู�ฟ:า ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------- 
กรรมการผู�เข�าประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา      ประธานกรรมการ 
  นายกรัฐมนตรี 

๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ�       รองประธานกรรมการ
 รองนายกรัฐมนตรี 
๓. พลเรือเอก ณรงค� พิพัฒนาศัย      กรรมการ 
 รองนายกรัฐมนตรี 
๔. รศ.ปณิธาน  วัฒนายากร                                                     กรรมการ 
 ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
 แทน พลเอก ประวิตร  วงษ�สุวรรณ 
 รองนายกรัฐมนตรี 
๕. นายสุรชัย  ภู0ประเสริฐ                                                     กรรมการ       
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ3ายการเมือง  
 แทน นายวิษณุ  เครืองาม 
 รองนายกรัฐมนตรี 
๖. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ                                                 กรรมการ  
 รัฐมนตรีว0าการกระทรวงคมนาคม 
๗. พลเอก ดาว�พงษ�  รัตนสุวรรณ                                               กรรมการ 
 รัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๘. นายอุตตม  สาวนายน                                                        กรรมการ 
 รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ                                               กรรมการ                   

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

๑๐. พลเอก ชัยชาญ  ช<างมงคล                                                  กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงกลาโหม  
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงกลาโหม 
๑๑. นายปณิธาน  จินดาภู                                                         กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

/๑๒. นายวิสุทธิ.์.. 

ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑ 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒/๓๑ 

๑๒. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ                                                        กรรมการ 
  รัฐมนตรีช0วยว0าการกระทรวงการคลัง   
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลัง 
๑๓. นายสุวิทย�  เมษินทรีย�                                                         กรรมการ 
  รัฐมนตรีช0วยว0าการกระทรวงพาณิชย�   
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงพาณิชย� 
๑๔. น.พ.ธวัช สุนทราจารย�                                                        กรรมการ 
  ผู<ช0วยรัฐมนตรีว0าการกระทรวงสาธารณสุข  
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงสาธารณสุข 
๑๕. นายณัฐพงศ�  ศิริชนะ                                                          กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย 
๑๖. นายโอภาส  กลั่นบุศย�                                                         กรรมการ 

   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�   
   แทน รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

๑๗. นายปรเมธี  วิมลศิริ                                                          กรรมการ 
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ 
๑๘. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม                                                       กรรมการ 
  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห0งชาติ 
๑๙. นางทองอุไร  ลิ้มปBติ                                                           กรรมการ 
  รองผู<ว0าการด<านเสถียรภาพสถาบันการเงิน  
  แทน ผู<ว0าการธนาคารแห0งประเทศไทย 
๒๐. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุญศรี                                                  กรรมการ  
  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
  กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ 
๒๑. ศาสตราจารย� สิทธิชัย  โภไคยอุดม                                          กรรมการ 
๒๒. ศาสตราจารย� ไพรัช  ธัชยพงษ�                                               กรรมการ 
  ผู<เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
  และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
๒๓. นายมนู  อรดีดลเชษฐ�                                                         กรรมการ 
  ท่ีปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
๒๔. นายทวีศักด์ิ  กออนันตกูล                                                    กรรมการ 
  ผู<อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
๒๕. นายชิต  เหล0าวัฒนา                                                           กรรมการ 
  สถาบันวิทยาการหุ0นยนต�ภาคสนาม 

/๒๖. นายโกศล... 
 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๓/๓๑ 

๒๖. นายโกศล  เพ็ชร�สุวรรณ�                                                      กรรมการ 
  กรรมการสภาหอการค<าแห0งประเทศไทย 
๒๗. นายสุพันธุ�  มงคลสุธี                                                          กรรมการ 
  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย 
๒๘. นางทรงพร  โกมลสุรเดช                                                     กรรมการและเลขานุการ 
  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๙. นางสาวมาลี  วงศาโรจน�                                                      กรรมการและผู<ช0วยเลขานุการ 
  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กรรมการผู�ไม�เข�าประชุม  เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. นายกอบศักด์ิ ดวงดี       กรรมการ 

 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
๑. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
แทน พลเอก ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก วิลาศ  อรุณศรี    
 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

๓. พลตรี สรรเสริญ  แก<วกําเนิด   
 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

๔. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล    
 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

๕. พลเอก จีระศักด์ิ  ชมประสพ    
 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

๖. นายรังสรรค�  ศรีวรศาสตร�    
 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์     
 เลขาธิการ กสทช. 
 สํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ 

๘. นายก0อกิจ  ด0านชัยวิจิตร    
 รองเลขาธิการ กสทช.     

๙. พลอากาศตรี ธนพันธุ�  หร0ายเจริญ    
 รองเลขาธิการ กสทช.     
๑๐. นายพันธ�ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ�    

 ผู<ช0วยรัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นายสุธรรม  อยู0ในธรรม    

 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
/๑๒. นายธงรบ... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๔/๓๑ 

๑๒. นายธงรบ  ด0านอําไพ     
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๓. นายมนต�ชัย  หนูสง     
 กรรมการผู<จัดการใหญ0 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

๑๔. พลเอก สรรพชัย หุวะนันทน�      
 กรรมการและรักษาการในตําแหน0งกรรมการผู<จัดการใหญ0  
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

๑๕. นายกอบศักด์ิ  ดวงดี    
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย                                                       

๑๖. นายศักด์ิ  เสกขุนทด     
 ผู<อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน)  

๑๗. นางอาทิตยา  สุธาธรรม    
 รองผู<อํานวยการสํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๘. นางสาวกษิติธร  ภูภราดัย    

 ผู<อํานวยการฝ3ายอาวุโส  
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๙. นายเฉลิมพล  ชาญศรีภิญโญ    
 ผู<เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส 
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒๐. นางรัชนี  เอ่ียมฐานนท�    
 ผู<ช0วยวิจัย สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒๑. นางณพิชญา  เทพรอด    
 นักวิเคราะห� สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒๒. นางวนิตา  บุญภิรักษ�     
 เลขานุการผู<บริหาร สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒๓. นายบุญฤทธิ์  อดิพัฒน�  
 นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ  
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
๒๔. นางสาวกฤษณา  ทองเกลี้ยง    
 นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
๒๕. นางสาวปBยะนาถ  คล0องดี    
 นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
๒๖. นางสาววิลาวัณย� พิพัฒนจิรัฐิติกาล 

 นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
 สํานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

/เริ่มประชุม... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๕/๓๑ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวต<อนรับและเปBด
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรรมการและเลขานุการ แจ<งท่ีประชุมทราบว0า ตามท่ี ได<มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และฝ3ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ได<จัดทํา (ร0าง) รายงานการประชุมฯ และส0งให<คณะกรรมการทุกท0านพิจารณาเม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

และขอให<ตอบกลับมาภายในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไม0มีข<อแก<ไขในสาระสําคัญ นั้น 
  ในการนี้ ฝ3ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได<เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการ
ด<านดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ครั้ ง ท่ี  ๓/๒๕๕๘  และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ                   

ต0อคณะรัฐมนตรี โดย คณะรัฐมนตรีได<มีมติเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการ
ด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ  ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) นําเสนอ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
                      ๓.๑  ความก�าวหน�าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยคณะกรรมการเตรียมการ 

ด�านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับประกาศท่ัวไป เล�ม ...... 
ตอนพิเศษ ........ 

   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว0า ตามท่ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
เสนอเรื่องการแก<ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด<วยคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ต0อคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ นั้น 
   คณะรัฐมนตรีได<มีมติเห็นชอบในหลักการร0างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด<วย

คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก<ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ี ทก. เสนอ และให<ส0ง
คณะกรรมการตรวจสอบร0างกฎหมาย และร0างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล<วดําเนินการ
ต0อไปได< โดยสาระสําคัญของร0างระเบียบฯ เปPนการปรับเปลี่ยนองค�ประกอบคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยเพ่ิม “รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” เปPนรองประธานกรรมการ และเปลี่ยนกรรมการและผู<ช0วยเลขานุการจากเดิม “รอง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีได<รับมอบหมาย” เปPน “ผู<แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีได<รับมอบหมาย” 

/พลเอก ประยุทธ�... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๖/๓๑ 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให<ข<อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรื่องการบูรณาการเรื่องดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยขอให<ทุกกระทรวงคํานึงถึงโครงสร<างองค�กร
เพ่ือรองรับการดําเนินการ ท้ังในส0วนของบุคลากร และอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข<อง รวมท้ังให<ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการให<ถ0องแท<เพ่ือให<เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมต0อไป เช0น เรื่องการจัดซ้ือจัดจ<าง เปPนต<น 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

๓.๒ การขอปรับปรุงการใช�คล่ืนความถ่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปEนประโยชน,ในการขับเคล่ือนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบ ดังต0อไปนี้ 
 ประเด็นท่ี ๑ การดําเนินการคืนคลื่นความถ่ีย0าน 1800 MHz ขนาดความกว<างแถบ

คลื่นความถ่ี 4.8 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให<สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กสทช.) นําคลื่นความถ่ี 1800 MHz ขนาด
ความกว<างแถบคลื่นความถ่ี 4.8 MHz ท่ีได<รับคืนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท)        
ไปกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ใหม0 เพ่ือประมูลร0วมกับคลื่นความถ่ีย0าน 1800 MHz โดยคณะกรรมการ
กํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห0งพระราชบัญญัติการให<เอกชนร0วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได<มีมติ    
เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ รับทราบการคืนคลื่นความถ่ีดังกล0าว และสํานักงาน กสทช. ได<ดําเนินการจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมย0าน 1800 MHz เม่ือวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 ประเด็นท่ี ๒ การขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz ของบริษัท      

ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
   สืบเนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) แจ<งความประสงค�ไปยัง

สํานักงาน กสทช. ขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพ่ือนํามาให<บริการด<านเสียง ข<อมูล และพหุสื่อ เพ่ิมเติมจากการให<บริการโทรศัพท�สาธารณะท่ีได<รับอนุญาตไว<เดิม 
(จํานวน ๑๖ คู0ความถ่ี รวม 2 x 24 MHz)  

 ในการนี้ สํานักงาน กสทช. ได<จัดส0งหนังสือท่ี สทช ๕๐๐๙/๑๙๘๖ ลงวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องการขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz ของ ทีโอที แจ<งว0าคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได<พิจารณาคําขอดังกล0าวในการประชุมการขอปรับปรุงการใช<คลื่นความถ่ีย0าน 2.4 GHz 
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล<ว มีมติอนุญาตให<ทีโอทีปรับปรุงการใช<งานคลื่นความถ่ีช0วง 
2310 – 2370 MHz จํานวนไม0เกิน 60 MHz โดยการใช<งานคลื่นความถ่ีให<เปPนไปตามประกาศคณะกรรมการ 

/กิจการ... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๗/๓๑ 

กิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ เรื่องแผนความถ่ีวิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย0านความถ่ี 
2300 – 2400 MHz เพ่ือให<ให<บริการด<านเสียง ข<อมูล และพหุสื่อ ด<วยการใช<เทคโนโลยี LTE และใช<งานได<   
ท่ัวประเทศตามท่ีเสนอ โดยมีอายุการได<รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๐๐๑/๒๕๔๘ คือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ท้ังนี้ กรอบระยะเวลาดังกล0าวเปPนไปตามสิทธิท่ีได<รับ
อนุญาตอยู0เดิม และขอให<ทีโอที พิจารณาความเหมาะสมถึงจํานวนคลื่นความถ่ีท่ีนํามาใช<ในการให<บริการด<วย 
โดยหากเห็นว0า คลื่นความถ่ีท่ีใช<งานมีจํานวนเกินความจําเปPน หรือมีบางส0วนท่ีเห็นว0าไม0สามารถนําไปใช<ให<เกิด
ประโยชน�แล<ว ขอให<พิจารณาส0งคืนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห0งชาติ เพ่ือนําไปบริการให<เกิดประโยชน�สูงสุดต0อประเทศต0อไป  

 ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ สอบถามเรื่อง
ประเด็นความขัดแย<งท่ีมีอยู0เดิมมีข<อยุติเปPนท่ีเรียบร<อยหรือไม0  

  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการ ชี้แจงว0า ประเด็นความขัดแย<งของสหภาพ ทีโอที มีข<อยุติแล<ว โดย กสท และทีโอที สามารถใช<คลื่น
ความถ่ีท่ีได<รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ทดแทนได< นอกจากนี้ในส0วนของข<อพิพาทกับกระทรวงฯ มีข<อยุติ
แล<วเช0นกัน ภายหลังการเจรจากรอบความร0วมมือตามเง่ือนไขของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
ให<ระงับข<อพิพาทในส0วนท่ีระงับได< สําหรับข<อพิพาทท่ีอยู0ในกระบวนการพิจารณาของกฎหมายให<เปPนไปตาม
กระบวนการของกฎหมายต0อไป  

มติท่ีประชุม   รับทราบผลการดําเนินการคืนคลื่นความถ่ีย0าน 1800 MHz ขนาดความกว<างแถบคลื่น
ความถ่ี 4.8 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รวมท้ังการปรับปรุง 
การใช<คลื่นความถ่ีย0าน 1800 MHz และ 2300 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และ บมจ. ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
๓.๓ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

จํานวน ๓ เรื่อง 
   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข<องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล โดยมีประเด็นสําคัญดังต0อไปนี้ 

 ๓.๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด<านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให<กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนําร0องเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย คณะรัฐมนตรีได<ลงมติเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการ
ดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย  

/๑. เห็นชอบ... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๘/๓๑ 

   ๑. เห็นชอบในหลักการให< ทก. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ0ายประจําปs
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช<คอมพิวเตอร�พกพา โครงการพัฒนาระบบ
โครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช<เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา 
(One Tablet Per Child) ท่ีได<รับความเห็นชอบให<ชะลอการดําเนินการไว< และได<เสนอกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปs
แล<ว ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท้ังนี้ ให< ทก. นําเสนอรายละเอียดแผนงาน/
โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต<โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให<
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข<อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการให<
ถูกต<องครบถ<วนโดยคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของทางราชการก0อนดําเนินโครงการต0อไป และขอทําความตกลง
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ0ายประจําปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับสํานักงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ (เรื่อง หลักเกณฑ�และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกันเงินงบประมาณ
ไว<เบิกเหลื่อมปsและการขยายเวลาเบิกจ0ายเงิน) รวมท้ังขอขยายเวลาเบิกจ0ายเงินกันไว<เบิกเหลื่อมปsดังกล0าว กับ
กระทรวงการคลังตามระเบียบการเบิกจ0ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส0งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ด<วย  

   ๒. ให< ทก. รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช<จ0าย
งบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการด<วย 

 ๓.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบรายละเอียด
แผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต<โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

   เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณการดําเนินการภายใต<โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยลงมติว0า 

   ๑. เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณภายใต<โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท ตามท่ี ทก. เสนอ สําหรับข้ันตอนและ
แนวทางการใช<จ0ายงบประมาณของโครงการดังกล0าว ให< ทก. ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
รวมท้ังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติไปพิจารณาดําเนินการด<วย 

   ๒. ให< ทก. ขยายระยะเวลาก0อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกันไว<
เบิกเหลื่อมปs กรณีไม0มีหนี้ผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท โดยให<ก0อหนี้ผูกพันได<ถึงวันทําการ
สุดท<ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และรายการค0าใช<จ0ายท่ีดําเนินการเองให<เบิกจ0ายได<เสร็จสิ้นภายในวันทําการ
สุดท<ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

   ๓. กรณีการดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจ0ายงบประมาณแทนกัน และภาระท่ี
เกิดข้ึนจากการจัดหาทรัพย�สินท่ีได<จากการดําเนินงานโครงการส0วนราชการท่ีรับผิดชอบจากการเบิกจ0ายเงิน
งบประมาณแทนกัน ให< ทก. และหน0วยงานท่ีเก่ียวข<องดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

   โดย ทก. อยู0ระหว0างการดําเนินการ ดังนี้   
  ๑. การดําเนินการข้ันตอนด<านงบประมาณ และเตรียมการจัดซ้ือจัดจ<าง  

    ๒. การจัดต้ังสํานักงานบริหารโครงการ (Program Management Office: PMO) 
เพ่ือเปPนกลไกในการบริหาร และติดตามการดําเนินงานในกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลในภาพรวม  

/๓. การแต0งต้ัง... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๙/๓๑ 

     ๓. การแต0งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปทก.) เปPนประธาน  

   ๓.๓.๓ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการ
โครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

   เนื่องจาก โครงข0ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงมีความจําเปPน และเปPนป�จจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถ การแข0งขัน และพัฒนาประเทศ เพ่ือเตรียมความพร<อมในการก<าวสู0
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายด<านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงต<องการให<มีการส0งเสริม
ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให<เริ่มขับเคลื่อนได<อย0างจริงจัง ทําให<ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก<าวหน<าไปได<ทันโลก และสามารถแข0งขันในโลกสมัยใหม0ได< การพัฒนาบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงให<เปPน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จึงเปPนเรื่องสําคัญสําหรับประชาชนเช0นเดียวกับถนน ประปา ไฟฟ�า และโทรศัพท� 
รวมถึงการพัฒนาโครงข0ายโทรคมนาคมระหว0างประเทศ เพ่ือรองรับปริมาณการแลกเปลี่ยนข<อมูลกับ
ต0างประเทศซ่ึงมีแนวโน<วจะเพ่ิมมากข้ึนอย0างก<าวกระโดด โดยการพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคม       
ท้ังภายในและระหว0างประเทศจะส0งผลต0อการพัฒนาประเทศไทยอย0างยั่งยืนในอนาคต ด<วยเหตุนี้ ทก. จึงได<
เสนอแผนการดําเนินการ “โครงการพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยแบ0งการ
ดําเนินโครงการฯ เปPน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การขยายโครงข0ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงให<ครอบคลุมท่ัวประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห<าพันล<านบาทถ<วน)  

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข0ายอินเทอร�เน็ตระหว0างประเทศสู0การเปPน ASEAN 
Digital Hub เพ่ือยกระดับการเชื่อมต0อระหว0างประเทศ สําหรับการเปPนศูนย�กลางการเชื่อมต0อระดับภูมิภาค 
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห<าพันล<านบาทถ<วน) 

 โดย คณะรัฐมนตรีได<ลงมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการ
โครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให< ทก. ดําเนินการ ดังนี้ 

   ๑. ขออนุมัติงบประมาณ หรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข<อง และบูรณาการการดําเนินงานร0วมกับหน0วยงานท่ีเก่ียวข<อง          
โดยพิจารณาให<เกิดความสอดคล<อง เชื่อมโยง และไม0เกิดความซํ้าซ<อนกับแผนงานภายใต<โครงการด<าน
โครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนๆ เช0น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการจัดให<มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ของสํานักงาน กสทช. 

   ๒. จัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีระบุเก่ียวกับแผนการดําเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ในแต0ละข้ันตอนพร<อมท้ังงบประมาณเสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจสังคมเพ่ือ
พิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก<าวหน<าในการดําเนินการให<นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบเปPนระยะ 

   ๓. รับฟ�งความคิดเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห0งชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต0อไป 

/๔. ปฏิบัติตาม... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๐/๓๑ 

   ๔. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่องการเสนอ
โครงการท่ีต<องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี)  

   ซ่ึง ทก. อยู0ระหว0างการดําเนินการจัดทําโครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล<ว โดยจะนําเสนอรายละเอียดข<อเสนอโครงการฯ ใน
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา (๔.๔) พร<อมท้ังได<เตรียมการรายงานผลความก<าวหน<าโครงการฯ ต0อการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต0อไป 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ แจ�งว�าขอให<
ดําเนินการด<านงบประมาณให<ชัดเจน และโปร0งใสต0อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

๓.๔  ความก�าวหน�ากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบความก<าวหน<ากฎหมายท่ีเก่ียวข<องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีประเด็นสําคัญดังต0อไปนี้ ตามท่ี 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 คงเหลือร0างกฎหมายท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ ๘ ฉบับ 
โดยมีสถานะการพิจารณาดังต0อไปนี้ 

๑. (ร0าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. .... 
สถานะการพิจารณา: อยู0ในชั้นการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห0งชาติ 
(สนช.) วาระ ๒ แปรญัตติ 

๒. (ร0าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
สถานะการพิจารณา: ทก. ทบทวนกฎหมาย และนําเรื่องหารือร0วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และ
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ เพ่ือดําเนินการปรับแก<ไข โดยมีกําหนดส0ง สคก. 
ภายในวันท่ี ๘-๑๒ ก.พ.๕๙  

๓. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� (ฉบับท่ี ..)  
สถานะการพิจารณา: ทก. ทบทวนนโยบายและนําเรื่องหารือร0วมกับ สคก. 
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ เพ่ือดําเนินการปรับแก<ไขต0อไป โดย มีกําหนด
ส0ง สคก. ภายในวันท่ี ๘-๑๒ ก.พ.๕๙  

๔. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี..) 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... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๑/๓๑ 

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) พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...
สถานะการพิจารณา: สลค. ส0งเรื่องคืน ทก. พิจารณาทบทวน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี โดย ทก. อยู0ระหว0างเสนอทบทวนนโยบาย 

๙. (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด<วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ... 
สถานะการพิจารณา: อยู0ระหว0างการตรวจพิจารณาของ สคก. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  (ร�าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
และกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) ได<ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม0บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ ซ่ึงได<ดําเนินการจัดทํา (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปPนท่ีเรียบร<อยแล<ว โดยในช0วง
แรกขอให<รับชม Infographics นําเสนอภาพรวมการดําเนินงาน ประมาณ ๓.๕ นาที จากนั้นนําเสนอ
สาระสําคัญของ (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

   วิสัยทัศน� “ปฏิรูประเทศไทยสู0ดิจิทัลไทยแลนด� (Digital Thailand)” โดย Digital 
Thailand หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร<างสรรค� และใช<ประโยชน�จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย0างเต็มศักยภาพ
ในการพัฒนา โครงสร<างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข<อมูล ทุนมนุษย� และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู0ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

   เป�าหมาย การพัฒนาใน ๔ มิติหลัก คือเศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย� และภาครัฐ ดังนี้ 
๑) ขีดความสามารถในการแข0งขันของประเทศใน World Competitiveness 

Scoreboard  อยู0ในกลุ0มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก 
๒) อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส0วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู0การเปPน

ประเทศท่ีมีรายได<สูง โดยสัดส0วนมูลค0าอุตสาหกรรมดิจิทัลต0อ GDP เพ่ิมข้ึน 

เปPนร<อยละ ๒๕  
๓) ประชาชนทุกคนต<องสามารถเข<าถึงอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงอันถือเปPน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทหนึ่ง 
๔) อันดับการพัฒนาด<านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศใน

ดัชนี ICT DEVELOPMENT INDEX (IDI) อยู0ในกลุ0มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

๔๐ อันดับแรก 
/๕) ประชาชน... 
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(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๒/๓๑ 

๕) ประชาชนทุกคนมีตระหนัก ความรู<  ความเข<าใจ  ทักษะในการใช<เทคโนโลยี
ดิจิทัลให<เกิดประโยชน�และสร<างสรรค� (DIGITAL LITERACY) 

๖) อันดับการพัฒนาด<านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดลําดับของ UN E-GOVERNMENT 

RANKINGS อยู0ในกลุ0มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 
   ยุทธศาสตร�  เ พ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนาให<บรรลุตามวิสัย ทัศน� ท่ี กําหนด 

ประกอบด<วย ๖ ยุทธศาสตร� คือ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให<ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

   มุ0งพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ท่ีประชาชนทุกคนสามารถ
เข<าถึงและใช<ประโยชน�ได<แบบทุกท่ี ทุกเวลา โดยกําหนดให<เทคโนโลยีท่ีใช<มีความเร็วพอเพียงกับความต<องการ  

และให<มีราคาค0าบริการท่ีไม0ได<เปPนอุปสรรคในการเข<าถึงบริการของประชาชนอีกต0อไป นอกจากนี้  ในระยะ
ยาว โครงสร<างพ้ืนฐานอินเทอร�เน็ตบรอดแบนด�จะกลายเปPนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช0นเดียวกับ ถนน ไฟฟ�า 

น้ําประปา ท่ีสามารถรองรับการเชื่อมต0อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   กระตุ<นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให<ภาคธุรกิจไทยใช<เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การลดต<นทุนการผลิตสินค<าและบริการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู0การแข0งขัน
เชิงธุรกิจรูปแบบใหม0ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร�ยังมุ0งเน<นการสร<างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล   

เพ่ือเสริมความสามารถในการแข0งขันของภาคธุรกิจไทย ท่ีจะส0งผลต0อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ<าง
งานของไทยอย0างยั่งยืนในอนาคต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ สร<างสังคมคุณภาพด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   มุ0งสร<างประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ0ม โดยเฉพาะอย0างยิ่งกลุ0มเกษตรกร ผู<ท่ีอยู0
ในชุมชนห0างไกล ผู<สูงอายุ ผู<ด<อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข<าถึงและใช<ประโยชน�จากบริการต0างๆ ของรัฐ
ผ0านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข<อมูล องค�ความรู<ท้ังระดับประเทศและระดับท<องถ่ินในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน
สามารถเข<าถึงและนําไปใช<ประโยชน�ได<โดยง0ายและสะดวก  และมีประชาชนท่ีรู<เท0าทันข<อมูลข0าวสาร และมี
ทักษะในการใช<ประโยชน�จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย0างมีความรับผิดชอบต0อสังคม   

   ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัล 
   มุ0งใช<เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน0วยงานรัฐท้ังส0วนกลางและส0วนภูมิภาค ให<เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข<าถึง
บริการได<โดยไม0มีข<อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี  และภาษา นําไปสู0การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือน
เปPนองค�กรเดียว  นอกจากนี้ รัฐบาลอัจริยะในอนาคตจะเปBดโอกาสให<ประชาชนมีส0วนร0วมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ<านเมือง  และเสนอความคิดเห็นต0อการดําเนินงานของภาครัฐ  
   ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ พัฒนากําลังคนให<พร<อมเข<าสู0ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   ให<ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังในบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให<มีความสามารถในการสร<างสรรค�และใช<เทคโนโลยีดิจิทัลอย0างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ  และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง  ให<มีความรู<ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด<านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสู0การสร<างและจ<างงานท่ีมีคุณค0าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช<
เทคโนโลยีดิจิทัลเปPนป�จจัยหลักในการขับเคลื่อน  

/ยุทธศาสตร�... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๓/๓๑ 

   ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ สร<างความเชื่อม่ันในการใช<เทคโนโลยีดิจิทัล 
   มุ0งเน<นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและ

สอดคล<องกับหลักเกณฑ�สากล  เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม
และทําธุรกรรมออนไลน�ต0างๆ รวมถึงสร<างความม่ันคงปลอดภัยและความเชื่อม่ัน และคุ<มครองสิทธิให<แก0ผู<ใช<งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส0วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช<งานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต   
  โดยมีประเด็นเสนอต0อคณะกรรมการเตรียมการฯ ดังนี้   

   ๑. ให<ความเห็นชอบในหลักการต0อ (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม โดยให<นําข<อคิดเห็น ข<อเสนอแนะ จากท่ีประชุมไปปรับปรุงให<สมบูรณ�ต0อไป 
   ๒. มอบหมายให< ทก. นําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีได<ปรับปรุง
แก<ไข ตามข<อเสนอแนะจากท่ีประชุม และท่ีได<ดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือให<ได<แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับสมบูรณ� เสนอต0อ คณะรัฐมนตรี ให<ความเห็นชอบในลําดับต0อไป 

  ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเสนอแนะ
ภาพรวมการนําเสนอในส0วนของสื่อวีดิทัศน�ว0ามีความทันสมัย แต0ขอให<เพ่ิมสีสัน และแยกให<เห็นเป�าหมายให<
ชัดเจนข้ึน โดยให<คํานึงถึงความเปPนไทย เพ่ือป�องกันป�ญหาและแรงต0อต<านท่ีจะตามมา 

   พลเอก ดาว,พงษ, รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
เสนอแนะให<เพ่ิมเติมเนื้อหาและประโยชน�ด<านการศึกษาให<ชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถสื่อสารให<บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอ่ืนๆ เห็นความสําคัญของดิจิทัล ทําให<เกิดความเข<าใจ ต่ืนตัว และร0วม
ดําเนินการได<อย0างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เสนอแนะว0า
ควรมีการกล0าวนําในช0วงแรกของวีดิทัศน�เปPนภาพการเชื่อมโยงยุทธศาสตร�ไปสู0หน0วยงานท่ีเก่ียวข<องโดยเน<น
แนวทางขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<านของรัฐบาล ให<ต0อเนื่องเชื่อมโยงเปPนเรื่องเดียวกัน เพ่ือให<เกิดความ
เข<าใจต0อข<าราชการท่ีจะขับเคลื่อน ให<รู<ว0าทุกคนในประเทศ จําเปPนต<องเก่ียวข<องท้ังหมด โดยให<เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมลงในแนวทางขับเคลื่อนฯ ให<ครบถ<วนด<วย  

   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรรมการ ชี้แจงว0าในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ได<เสนอให<เรื่องโทรคมนาคม โดยเฉพาะอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงเปPนสาธารณูปโภคท่ีประชาชนทุกคนพึงได<รับ และเข<าถึงได< 

   นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0า ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ 
เรื่องการพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให<ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความสําคัญเปPนลําดับต<น 
ควรพิจารณา ๑) ลดความซํ้าซ<อนของโครงข0ายท้ังภาครัฐและเอกชน ๒) ควรมีมาตรการดําเนินการให<เกิดความ
ยั่งยืน ในส0วนของภาครัฐ ๓) ขอให<เพ่ิมเติมว0าจะทําอย0างไรให<โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ซ่ึงเปPน
โครงข0ายหลักของประเทศ มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังได<เสนอแนะในส0วนของยุทธศาสตร�ท่ี 
๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัล ยังไม0มีการกล0าวถึงการพัฒนากําลังคนให<พร<อมเข<าสู0ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให<ความเห็นว0าไม0ควรจัดต้ังหน0วยงานใหม0 แต0ควรพิจารณาใช<ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยต0างๆ ให<เกิดประโยชน�สูงสุด 

/นายอุตตม... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๔/๓๑ 

   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรรมการ ชี้แจงให<ท่ีประชุมทราบว0า ทก. คํานึงถึงการลดความซํ้าซ<อน และความยั่งยืนของการลงทุน
ด<านโครงข0ายสื่อสาร เปPนเรื่องสําคัญ และมีอยู0ในแผนฯ แล<ว และมีแนวปฏิบัติเพ่ือนําไปสู0การลดความซํ้าซ<อน 
คือ การร0วมใช<โครงข0ายสื่อสาร (Infrastructure Sharing) ท้ังในส0วนของเสา สาย โดย ทก. ได<รับงบประมาณ
ดําเนินการโครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะ
ดําเนินการเปPนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ท้ังหมด และอยู0ระหว0างการดําเนินการเพ่ือนําไปสู0การ
จัดต้ังกองทุนรวมของประเทศทางด<านโทรคมนาคม ซ่ึงเอกชนสามารถร0วมใช<ทรัพยากร ลงทุนเพ่ิมในส0วนท่ีจําเปPน 
โดยได<ร0วมหารือกับภาคเอกชนเพ่ือหาแนวทางความร0วมมือ ลดความซํ้าซ<อน และให<เกิดความยั่งยืนในอนาคตต0อไป   

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพ่ิมเติม
ว0าการนําดิจิทัลไปสู0ประชาชน ควรกําหนดกลุ0มเป�าหมาย และพ้ืนท่ีให<ชัดเจน โดยเน<นพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัย
อยู0 เพ่ือก0อให<เกิดประโยชน�สูงสุด ท้ังนี้ ในส0วนของเป�าหมายยุทธศาสตร�ท้ัง ๖ กลุ0ม ให<คํานึงถึงประชาชนทุก
ระดับ (บน กลาง ล0าง) เช0น การนําไปสู0สังคมการเรียนรู<ตลอดชีวิต การอํานวยความสะดวก การประกอบการ
ธุรกิจ การสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน สร<าง public healthcare และให<เพ่ิมเติมรายละเอียดกิจกรรมภายใต<ให<
ชัดเจน โดยครั้งต0อไปให<นําเสนอภาพยุทธศาสตร� ท่ีเพ่ิมเติมกิจกรรมภายใต<ท้ังหมด ในรูปแบบ infographic ด<วย 

   พลเอก ดาว,พงษ, รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
แจ<งท่ีประชุมทราบว0าในส0วนของกระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาการศึกษา ๒๐ ปs ซ่ึงจากการประชุมท่ีผ0าน
มามีความเห็นสอดคล<องกันว0า "ดิจิทัล" มีส0วนช0วยด<านการศึกษาในอนาคต พร<อมท้ังเสนอแนะว0าควร
เสริมสร<างภูมิคุ<มกันในการใช<งานดิจิทัลอย0างเปPนรูปธรรม ซ่ึงเปPนหน<าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะ
ดําเนินการอยู0แล<ว แต0เสนอให<ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ด<วย 

   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ เสนอแนะว0า 
(ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ท่ีรัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอนี้ จะต<อง
จัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาว และเพ่ือเปPนการสร<างความเข<าใจแก0ประชาชนต0อการลงทุนด<านโครงข0ายสื่อสาร
ของรัฐ ซ่ึงในเชิงสังคมเรื่องท่ีประชาชนรับรู<ว0าจะเกิดประโยชน�สูงสุด และไม0กระทบกับภาคส0วนอ่ืน    คือ ๑) 
เรื่องการศึกษา ศธ. จึงควรมีแผนรับมือ และตอบสนองต0อนโยบายท่ีจะเกิดข้ึน โดยอาจจะต<องวางแผนการใช<
ดิจิทัลกับการศึกษาในเมืองไทยในอนาคต และเปลี่ยนแปลงบทบาทเปPน Digital Education ทันที ท้ังในเรื่อง
การใช<งาน วิธีการสอน หลักสูตร บุคลากร เปPนโครงการเร0งด0วน เช0น การเปลี่ยนแปลง กศน. เปPนการศึกษา
ผ0านดิจิทัล เปPนต<น ๒) เรื่องการส0งเสริม SMEs และ e-Commerce  

   ศาตราจารย,ไพรัช ธัชยพงษ, กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว0า ยุทธศาสตร�ท่ี 
๓ เรื่องสร<างสังคมคุณภาพด<วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปPนยุทธศาสตร�ท่ีดี ช0วยลดช0องว0างทางสังคม โดยต้ังข<อสังเกต
ว0ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� (พม.) ควรเข<ามาช0วยดูแล โดยการนํากองทุนส0งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการออกมาใช<ประโยชน�มากข้ึนกว0าท่ีเปPนอยู0ในป�จจุบัน 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพ่ิมเติม
ถึงสิ่งท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู0ตามแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย โดยได<คํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห0งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และให<เพ่ิมเติมแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให<
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล<องกัน เปPนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปs แบ0งออกเปPนระยะ ๑ ปs ๖ เดือน  

/และต0อเนื่อง... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๕/๓๑ 

และต0อเนื่องไปทุก ๕ ปs จนครอบคลุม ๒๐ ปs โดยกําหนดยุทธศาสตร� กิจกรรม แผนการดําเนินงาน (action 
plan/operation plan) ไปจนถึงการบริหารจัดการ ซ่ึงขณะนี้ยังอยู0ในห<วงท่ี ๑ โดยรัฐธรรมนูญจะต<องเขียน
บทปฏิรูปข้ึนมาอีกหมวดหนึ่ง เพ่ิมมาตราการปฏิรูป เพ่ือให<รัฐบาลจะต<องดําเนินการในทุกกิจกรรมท่ีบริหารอยู0
ให<ได<ตามห<วงเวลาท่ีกําหนดไว< นี่คือความยั่งยืน  
  สิ่งท่ีแต0ละกระทรวง/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 เพ่ือนําไปสู0การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห0งชาติ และงบประมาณต0อไป โดยมีบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ ควบคุมให<ทุกเรื่อง ทุกกระทรวง           
ทุกหน0วยงาน ดําเนินการอย0างแท<จริง เปPนการปฏิบัติสิ่งท่ีเกิดได</ง0ายก0อน เพ่ือสร<างพ้ืนฐานในแผนปฏิรูปท่ีจะ
ส0งต0อไปอีก ๑๕ ปsข<างหน<า โดยจะสําเร็จใน ๕ ปsแรก หรือ น<อยกว0าก็ตาม 
  ท้ังนี้ ในส0วนของ พม. รัฐบาลมียุทธศาสตร�จะนําผู<พิการ และผู<ด<อยโอกาสเข<าสู0
ระบบการทํางานอย0างเหมาะสมและเพ่ิมจํานวนข้ึน โดยขอให<ช0วยติดตามความก<าวหน<า และขอให<ฝ3ายโฆษก
รัฐบาล/ประชาสัมพันธ� ต้ังหัวข<อกําหนดให<ชัดเจนว0าเรื่องอะไรท่ีเปPนป�ญหาอย0างท่ีท0านกรรมการผู<ทรงคุณวุฒิ
ได<เสนอแนะ และติดตามว0าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย0างไรด<วย 
   นายสุพันธุ,  มงคลสุธี กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให<ความเห็นว0า (ร0าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีความครอบคลุมท้ังหมดด<วยดี และหลากหลาย โดยต้ังข<อสังเกตว0า ๑) เม่ือ
ดิจิทัลเกิดข้ึนแล<ว หน0วยงานจะมีความสะดวกสบายมากข้ึน จึงอยากเห็นการกําหนดเป�าหมายการลดจํานวน
ภาคข<าราชการลง เพ่ือให<ประเทศสามารถขับเคลื่อนด<วยความคล0องตัวมากข้ึน ควรมีเป�าหมายระยะกลางว0า 
ในก่ีปsข<างหน<าจะสามารถลดสัดส0วนของข<าราชการได<ร<อยละเท0าใดในทุกกระทรวง เพ่ือทําให<การขับเคลื่อน
เปPนแผนท่ีชัดเจนต0อไป ๒) เรื่องแผนการปฏิบัติงานในระยะ ๑ (๑ ปs ๖ เดือน) ควรคํานึงถึงการติดตามผลจาก
แผนท่ีตั้งไว<ด<วย ว0าส0วนใดได<รับการขับเคลื่อนแล<ว ส0วนใดสําเร็จสมบูรณ�สามารถดําเนินการได<ตามกรอบเวลา
มากน<อยแค0ไหน อย0างไร ซ่ึงเปPนเรื่องสําคัญ ไม0เช0นนั้นแผนก็จะยังคงเปPนแผนต0อไป 
   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพ่ิมเติม
ว0า ท่ีกล0าวมาท้ังหมด นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร�แล<ว ควรมีแผนการดําเนินการ (Roadmap) ในแต0ละ
กิจกรรมด<วยว0าจะดําเนินการภายในช0วงเวลาใด งบประมาณจากท่ีใด เท0าไหร0 หากไม0แล<วเสร็จจะดําเนินการ
ต0ออย0างไร แผนการปฏิบัติงานในระยะ ๑ (๑ ปs ๖ เดือน) จะต<องมีรายงานความคืบหน<าทุกกิจกรรม           
ทุกกระทรวง เพ่ือให<สอดคล<องกับระบบงบประมาณใหม0 เปPนการจัดทํากรอบแผนค0าใช<จ0ายงบประมาณท่ีมี
การบูรณาการระหว0างกัน เช0น เรื่องน้ําประปา สาธารณูปโภค และดิจิทัล จะต<องดําเนินการในกรอบเวลา
เดียวกัน เพ่ือให<สามารถดําเนินการสร<าง/ซ0อมแซมในเวลา และพ้ืนท่ีเดียวกัน เปPนต<น โดยจะต<องมีการจัดกลุ0ม
บูรณาการงบประมาณต้ังแต0ปsนี้เปPนต<นไป เพ่ือให<สามารถดําเนินการในปs ๒๕๖๐ ได<ทันที เปPนการบริหาร
ราชการแผ0นดินเปPนแบบบูรณาการระหว0างกระทรวง ทุกเรื่องต<องทําพร<อมกันท้ังหมด เปPนกลุ0มกิจกรรม
ท้ังหมด ไม0ว0าจะเรื่อง น้ํา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเกษตร ท้ังหมดทุกกระทรวงต<องมาร0วมวางแผนปฏิบัติงาน 
งานแผนงบประมาณด<วยกัน แล<วเสริมด<วยดิจิทัลให<เข<าไปทุกกลุ0มงานด<วย  

/ในส0วนของ... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๖/๓๑ 

   ในส0วนของการลดอัตราข<าราชการอยู0ในยุทธศาสตร�การปฏิรูปอยู0แล<ว โดย ๑) 
ลดการผลิตใหม0 ๒) ปรับโครงสร<างการบริหาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเปPนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน แต0ต<องคํานึงถึงความเพียงพอของบุคลากรท้ังในสภาวการณ�ปรกติ และสภาวการณ�ฉุกเฉิน เพ่ือให<
ประเทศมีความม่ังคง ปลอดภัยด<วย 
   นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ เสนอว0า
ขอให<ทุกกระทรวงนําเป�าหมาย และยุทธศาสตร� ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปดําเนินการในแผนพัฒนาและ
ปฏิบัติงานของแต0ละกระทรวง ให<สอดคล<องกันภายใน ๑ เดือน และนําเสนอให<คณะรัฐมนตรีรับทราบแนว
ทางการดําเนินการดังกล0าวต0อไป และเห็นควรให<สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย และสภาหอการค<าแห0งประเทศไทย 
นําแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปเปPนกรอบนโยบายในการพัฒนา SMEs ภายใต<ภูมิทัศน�ของแผนการดําเนินงาน ระยะ ๒๐ ปsด<วย 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวย้ําเรื่อง
การมอบหมายทุกกระทรวงจัดทําแผนการดําเนินการระยะ ๑ ปs ๖ เดือน และ ๕ ปs จนครบกรอบการ
ดําเนินงาน ๒๐ ปs รวมไปถึงเรื่องการจัดทํางบบูรณาการ เพ่ือส0งต0อไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (สศช.) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ทําให<การบริหารราชการ
เปPนไปตามกรอบการดําเนินงานท่ีตั้งไว<ควบคู0กับนโยบายของพรรคการเมืองท่ีได<รับการเลือกต้ังในอนาคตด<วย  

มติท่ีประชุม    
๑) เห็นชอบในหลักการต0อ (ร0าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ

มอบหมายให<กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีได<ปรับปรุงแก<ไข ตามข<อเสนอแนะจากท่ีประชุม และท่ี
ได<ดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือให<ได<แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 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
ทัศน�ของแผนการดําเนินงาน ระยะ ๒๐ ปsด<วย 

 
๔.๒ (ร�าง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  

    นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมพิจารณา (ร0าง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปs  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ซ่ึงเปPนส0วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และดําเนินการโดย
สํานักส0งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (สรอ.) ร0วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (สป.ทก.)  โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้เปPนส0วนหนึ่งของยุทธศาสตร�ท่ีจะปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ไปสู0รัฐบาลดิจิทัล  และได<ขออนุญาตท่ีประชุมให< นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู�อํานวยการสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน) (สรอ.) นําเสนอท่ีประชุมเพ่ีอทราบภาพรวมของแผนฯ ฉบับนี้ 

/นายศักด์ิ... 
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(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๗/๓๑ 

   นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู�อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน) 
(สรอ.) นําเสนอท่ีมาของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช<ในหน0วยงานภาครัฐไม0มีแผนชัดเจนในการพัฒนา และขาดความ
พร<อมทางด<านงบประมาณ บุคลากร กฎหมาย และระเบียบท่ีไม0รองรับ จึงนํามาสู0ความต<องการให<กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารดําเนินการจัดทําแผนฯ เพ่ือนําไปสู0การปฏิบัติ โดยมีระยะเวลา ๓ ปs เน<น
ผลลัพธ�ภายใน ๑ ปs ๖ เดือน แผนดังกล0าวฯ มีหลักการและวิสัยทัศน�ท่ีจะยกระดับภาครัฐสู0การเปPนรัฐบาล
ดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหว0างหน0วยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ให<บริการโดยมีประชาชนเปPน
ศูนย�กลาง และขับเคลื่อนให<เกิดการเปลี่ยนแปลงได<อย0างแท<จริง ประกอบด<วย ๔ หลักการ คือ การบูรณาการ
ระหว0างหน0วยงานต0างๆ ท้ังการเชื่อมโยงข<อมูลและการดําเนินงาน การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ�ดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ<าหน<าท่ี การปรับเปลี่ยนองค�กรท้ังในด<านทรัพยากรมนุษย� ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยีและกฎระเบียบท่ีได<รับการสนับสนุนจากผู<นําระดับประเทศ และ การยกระดับงาน
บริการภาครัฐให<มีการออกแบบประสบการณ�และการดําเนินการแบบเฉพาะเจาะตามความต<องการรายบุคคล 
จาก ๔ หลักการดังกล0าว นํามาสู0 ๔ ยุทธศาสตร�การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด<วย ๑) การพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู0รัฐบาลดิจิทัล ๒) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) การ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข0งขันของภาคธุรกิจ และ ๔) การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความ
ปลอดภัยของประชาชน โดยมีกรอบการดําเนินงานท่ีครอบคลุมภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ๔ งาน
หลัก คือ บูรณาการบริการและโครงสร<างพ้ืนฐาน (Shared Services and Infrastructure) บูรณาการข<อมูล  
(Data Integration) บูรณาการช0องทางการเข<าถึงประชาชาชน (GovChannel) และ การสนับสนุนรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Supporting) ทางด<านกฎหมาย มาตรฐาน ต0างๆ ครอบคลุมการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลท้ัง ๑๘ ด<าน ท้ังนี้ ได<มีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนสู0
รัฐบาลดิจิทัล แบ0งออกเปPนมาตรการสําคัญท่ีมีความพร<อมในระยะต<น (ระยะ ๓ ปs)  ๑๑ ด<าน และมาตรการ
สําคัญท่ีมีความพร<อมในลําดับถัดไป ๘ ด<าน ดังนี้ 

  มาตรการสําคัญท่ีมีความพร<อมในระยะต<น จํานวน ๑๑ ด<าน 
๑. การบูรณาการข<อมูลผ0านระบบเชื่อมโยงข<อมูลกลาง 
๒. โครงสร<างพ้ืนฐานการให<บริการอิเล็กทรอนิกส� 
๓. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  
๔. การให<บริการความช0วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
๕. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
๖. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ0านการบูรณาการ 
๗. การบูรณาการงานบริการด<านการลงทุนข<ามหน0วยงาน 
๘. การส0งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส0งเสริมการเติบโต 
๙. ระบบภาษีบูรณาการข<ามหน0วยงานแบบครบวงจร 
๑๐. การให<ทุกข<อมูลงานบริการผ0านจุดเดียวโดยมีผู<รับบริการเปPนศูนย�กลาง 
๑๑. การบูรณาการด<านการท0องเท่ียวแบบครบวงจร 
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(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๘/๓๑ 

  มาตรการสําคัญท่ีมีความพร<อมในลําดับถัดไป จํานวน ๘ ด<าน 
๑. การบูรณาการด<านการท0องเท่ียวแบบครบวงจร 
๒. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช< Smart Card หรือผ0านบัญชี

ผู<ใช<อิเล็กทรอนิกส�กลาง 
๓. การแก<ไขเรื่องร<องเรียนและการเข<าถึงความต<องการในเชิงรุก 
๔. การบูรณาการการนําเข<าส0งออกแบบครบวงจร 
๕. การรักษาความปลอดภยัสาธารณะในเชิงรุกโดยใช<เครื่องมือวิเคราะห�ข<อมูลเชิงลึก 
๖. การประเมินความเสี่ยงผู<โดยสารข<ามแดนล0วงหน<าและพิสูจน�ตัวตนผ0าน

ช0องทางอัตโนมัติสําหรับผู<โดยสาร 
๗. การบูรณาการข<อมูลเพ่ือป�องกันภัยธรรมชาติ 
๘. การบูรณาการข<อมูลระหว0างหน0วยงานท่ีเก่ียวข<องเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

 ซ่ึงได<มีรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และหน0วยงานท่ีรับผิดชอบหลักแล<ว 
และได<ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของปs พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแบ0งการดําเนินการออกเปPนระยะ ๓ เดือน 
๖ เดือนและ ๑๒ เดือน ในมาตรการสําคัญท่ีมีความพร<อมในระยะต<น  
  ท้ังนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบให<กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) นําเสนอคณะรัฐมนตรีให<มีมติ
ดังต0อไปนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบต0อ (ร0าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปs (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
(Digital Government Development Plan) 

๒. มอบหมายให< สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�(องค�การมหาชน) ร0วมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) กําหนดแนวทางการดําเนินการร0วมกันต0อไป 

   ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวว0า สรอ. 

จะต<องหารือในรายละเอียดด<านแนวทางปฏิบัติกับ ทก. ให<ชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การดําเนินการดังกล0าว
นอกจากจะเปPนการดําเนินการให<แก0ประชาชนไทยแล<ว จะต<องคํานึงถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด<วย เปPน
กิจกรรมหนึ่งตามแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย ในการขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<าน ของรัฐบาล โดยให<วาง
แผนการดําเนินงาน ระยะ ๑ ปs ๖ เดือน ด<วย เช0น ในส0วนของข<อมูลพ้ืนฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวกับการ
บรรเทาภัยพิบัติ เพ่ือสามารถให<ความช0วยเหลือและบริหารจัดการร0วมกันเม่ือถึงเวลาเกิดเหตุได< เปPนต<น 

 นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให<ข<อเสนอแนะว0าจาก
แผนงานระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามท่ีฝ3ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได<นําเสนอนั้น 
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห0งชาติ ได<คัดเลือกข<อเสนอของสภา
ปฏิรูปแห0งชาติ (สปช.) ท่ีเก่ียวกับ Connected Government และ Open Data เปPนตัวขับเคลื่อนหลักท่ีจะ
ช0วยทําให<แผนการดําเนินงานระยะ ๑ ปs ๖ เดือน มีฐานสําคัญท่ีจะทําให<การเชื่อมโยงข<อมูลของรัฐบาล 
สามารถให<บริการประชาชนได<อย0างท่ัวถึง และสามารถชี้แจงกับประชาชนได<ชัดเจนว0าภาครัฐได<มีการปรับตัว 

/เพ่ือลด... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๑๙/๓๑ 

เพ่ือลดค0าใช<จ0ายในการติดต0อกับภาครัฐน<อยลง สําหรับการเปBดเผยข<อมูล (Open Data) เปPนการดําเนินการ
ตามหลักการเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนโดยข<อมูล (data-driven economy) เนื่องจากข<อมูลภาครัฐมีมูลค0าทาง
เศรษฐกิจมากหากเปBดข<อมูล ซ่ึงจะช0วยส0งเสริมการสร<าง Startup ตลอดจนพัฒนาบริการต0างๆ เพ่ิมเติม 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 ท่ีสอดคล<อง หรือเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีความชัดเจน
แล<ว โดยพิจารณากิจกรรมท่ีเปPนประโยชน� และมีความพร<อมเพ่ือดําเนินการในระยะท่ี ๑  และดําเนินการแบบ
คู0ขนานเม่ือมีความพร<อมเพ่ิมเติม โดยไม0จําเปPนต<องรอให<แล<วเสร็จทีละกิจกรรม รวมท้ังให<สามารถเสนอแนะ
ประเด็นป�ญหา อุปสรรคเพ่ือหาทางออกร0วมกันต0อไป  

 นายชิต เหล�าวัฒนา กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอข<อคิดเห็นต0อการดําเนินการ
ตามแผนงานของ สรอ. ซ่ึงมีบุคลากรจํากัด ในขณะท่ีมีภาระงานต<องดําเนินการพร<อมกันหลายระบบ สิ่งสําคัญ
คือการวางแผนงานและการดําเนินการให<สําเร็จ ควรศึกษาแนวทางจากผู<ประสบความสําเร็จ หรือ Champion 
โดยได<ยกกรณีศึกษา โครงการระบบการชําระเงินแห0งชาติ (National e-Payment) ซ่ึงนายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ� 
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลัง ท่ีได<มอบหมายให< นายอนุชิต อนุชิตากูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน 
ช0องทางขายและผลิตภัณฑ� ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ โดยใช<เวลาการดําเนินการ
เชื่อมต0อระบบเพ่ือใช<งานได<เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน เปPนต<น 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ กล0าวว0า 
ตามท่ีระเบียบวาระ ๔.๑ ได<มีมติให<ทุกกระทรวงนําเป�าหมาย และยุทธศาสตร� ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม             ไปดําเนินการในแผนพัฒนาฯ และการปฏิบัติของแต0ละกระทรวงแล<วนั้น ในทาง
ปฏิบัติขอเสนอให<รัฐมนตรีว0าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญปลัดกระทรวงทุก
กระทรวง และหัวหน<าหน0วยงาน องค�กรท่ีเก่ียวข<อง เข<าร0วมประชุมเพ่ือบอกเล0ารายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ ให<เกิดความเข<าใจ และสามารถนําไปถ0ายทอดภายในกระทรวง/หน0วยงานของตนเองได< นําไปสู0การวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยุทธศาสตร�ของแต0ละกระทรวง/หน0วยงานเพ่ือให<สามารถก<าวสู0ดิจิทัลได< ซ่ึง
แต0ละกระทรวงจะต<องนําไปพิจารณา และจัดทํารายละเอียดโครงการของกระทรวงเองด<วย เช0นดังท่ีได<กล0าว
แล<วไปแล<วว0า เรื่องการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีแผนรับมือ และตอบสนองต0อนโยบายดิจิทัลท่ีจะ
เกิดข้ึน เพ่ือให<ประชาชนและสังคมรับรู<ถึงประโยชน�ท่ีได<รับจากนโยบายรัฐบาล เปPนต<น 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวเพ่ิมเติม
ว0า การขับเคลื่อนประเทศไทยนั้น จําเปPนจะต<องสร<างความเข<าใจเรื่องการมีส0วนร0วมแก0ประชาชน ให<ได<รับรู< 
รับทราบการเปลี่ยนแปลงต้ังแต0แรก การดําเนินการภาครัฐยังขาดการบูรณาการอย0างแท<จริง การถ0ายทอด
นโยบายไปสู0การปฏิบัติในพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปPนต<องมีหน0วยงานบูรณาการ เช0น รัฐบาลดิจิทัล มี สรอ. เปPน
หน0วยงานบูรณาการ ทําหน<าท่ีสร<างความเข<าใจ ชี้แจง แนะนําบริการ และการปรับปรุงระบบเพ่ือให<เกิดการ
ทํางาน หรือใช<งานร0วมกันระหว0างกระทรวงได< หากนํากระบวนการทํางานนี้ไปปรับใช<ในทุกกิจกรรมจะทําให<
สามารถดําเนินการได<  ลดความซํ้าซ<อน และประหยัดงบประมาณ ท้ังนี้  ขอให<พิจารณาดําเนินการตามลําดับ
กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได<ง0ายก0อน โดยสร<างความร0วมมือระหว0าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

/มติท่ีประชุม... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๐/๓๑ 

มติท่ีประชุม    ๑) เห็นชอบ (ร0าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปs (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
(Digital Government Development Plan) ตามท่ี สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส�(องค�การมหาชน) เสนอ โดยเห็นควรให<รับข<อสังเกตของท่ีประชุม 
ไปดําเนินการปรับปรุง รวมท้ังการศึกษาศูนย�ข<อมูลของอาเซียนร0วมกันในเรื่องภัย
พิบัติ ภัยท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�ไปพิจารณาและมีมาตรการทางด<าน
กฎหมายเรื่องความม่ันคงปลอดภัยร0วมกัน 

 ๒) มอบหมายให< สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�(องค�การมหาชน) ร0วมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) กําหนดแนวทางการดําเนินการร0วมกันต0อไป 

 
 ๔.๓  การพัฒนาศูนย,ข�อมูลในประเทศ (Data Center)  

   นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจาก ท่ีประชุมของคณะกรรมการเตรียมการด<าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติและเสนอต0อคณะรัฐมนตรีในการท่ีจะให<
หน0วยงานภาครัฐระงับการก0อสร<างศูนย�ข<อมูลทุกประเภท และยกเว<นโครงการและกิจกรรมท่ีมีการผูกพัน
สัญญาแล<วก0อนวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงผลของการมีมติดังกล0าว ท่ีเสนอต0อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทําให<หลายๆ หน0วยงานภาครัฐ มีข<อขัดข<องและไม0สามารถดําเนินการพัฒนา
ศูนย�ข<อมูลตามแผนได< ท้ังนี้ คณะทํางานศูนย�ข<อมูลในประเทศ (Data Center) ซ่ึงสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) (สรอ.) เปPนฝ3ายเลขานุการ ได<ดําเนินการสํารวจข<อมูลภาครัฐ และวิเคราะห�
ข<อมูลแล<ว พบว0า หน0วยงานภาครัฐโดยส0วนใหญ0 แม<จะมีความต<องการใช<พ้ืนท่ีศูนย�ข<อมูลจํานวนกว0า ๓๐,๐๐๐ 
ตารางเมตรก็ตาม  แต0อย0างไรก็ตามในเรื่องของข<อมูลภาครัฐ ภายใต<กฎหมายต0างๆ แล<ว หน0วยงานภาครัฐต0างๆ  
จะมีข<อมูลความม่ันคงของประเทศ ข<อมูลท่ีเปPนข<อมูลสําคัญ และข<อมูลท่ีเปPนข<อมูลท่ัวไป ดังนั้น คณะทํางานฯ 
จึงได<เสนอรายละเอียดต0อท่ีประชุมในวันนี้ เพ่ือพิจารณาทบทวนมติท่ีได<เคยมีไว<ก0อนหน<านี้ และขออนุญาตให<
ฝ3ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได<นําเสนอต0อท่ีประชุมสั้นๆ ในส0วนของผลการวิเคราะห�เพ่ือนําไปสู0การ
ดําเนินการดังนี้ 

 นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู�อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, (องค,การมหาชน) 
(สรอ.) ได<นําเสนอผลการวิเคราะห� และการดําเนินงานของศูนย�ข<อมูลในประเทศไทย (Data Center) ดังนี้  

 ตามท่ี รัฐบาลให<ความสําคัญในการพัฒนาประเทศผ0านนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ซ่ึงในองค�ประกอบของแผนดังกล0าวมีประเด็นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) เปPนหนึ่งในยุทธศาสตร�หลักท่ีสําคัญ ท่ีมีเป�าหมายเพ่ือพัฒนาหน0วยงานภาครัฐไปสู0รูปแบบการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมถึงได<ตระหนักในประเด็นเรื่องการลดความซํ้าซ<อนในการดําเนินงาน
ของภาครัฐ ท้ังค0าใช<จ0ายในการลงทุนและบริหารจัดการระบบของภาครัฐ อนึ่งในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
มีแผนการพัฒนาท่ีสําคัญ ในยุทธศาสตร�การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู0รัฐบาลดิจิทัล 
ซ่ึงต<องการสร<างโครงสร<างพ้ืนฐานหลักท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุนให<หน0วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการได<ใน
ลักษณะดําเนินการร0วมกัน โดยมีเป�าหมายในการดําเนินการดังนี้ 

/๑. พัฒนาโครงสร<าง... 
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(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๑/๓๑ 

๑. พัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานบริการภาครัฐ (Government Service Infrastructure) 
ท่ีสนับสนุนนโยบาย Digital Economy เพ่ือรองรับการบูรณาการข<อมูลและ
และการทํางานของภาครัฐ อันนําไปสู0การเปPนรัฐบาลดิจิทัลท่ีสมบูรณ� 

๒. เกิดการใช<ทรัพยากรอย0างคุ<มค0า ลดค0าใช<จ0ายในการลงทุนและบริหารจัดการ
ระบบของภาครัฐ 

๓. ส0งเสริม สนับสนุน และสร<างโอกาสให<ภาคเอกชนมีส0วนร0วมในการพัฒนา
ระบบบริการของภาครัฐ 

๔. ยกระดับบริการภาครัฐให<มีความม่ันคงปลอดภัยและให<บริการได<อย0างต0อเนื่อง 

 และเพ่ือให<การดําเนินการดังกล0าวบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป�าหมาย จึงได<มีการ
กําหนดแนวทางยุทธศาสตร�การพัฒนาศูนย�ข<อมูลและบริการกลางภาครัฐดังต0อไปนี้ 

๑. บูรณาการศูนย�ข<อมูลและระบบสารเทศภาครัฐท้ังระดับกรม กระทรวง และ
ระหว0างกระทรวง เพ่ือให<ลดความซํ้าซ<อน และให<เกิดการใช<ทรัพยากร
ทางด<านเทคโนโลยีสารสนเทศอย0างคุ<มค0า  

๒. พัฒนาการใช<งานแบบ Shared Services และการพัฒนาศูนย�ข<อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Center) เพ่ือให<เกิดการบูรณาการของข<อมูลสําคัญ 
และสามารถเข<าถึงข<อมูลเพ่ือใช<สนับสนุนในการตัดสินใจด<านต0างๆ 

๓. ส0งเสริม และสนับสนุน ให<ภาคเอกชนเข<ามาร0วมพัฒนาบริการในแบบความร0วมมือ 
Public-Private Partnership (PPP) 

 ในการบูรณาการศูนย�ข<อมูลภาครัฐ คณะทํางานฯ ได<สํารวจข<อมูลเพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ต้ังแต0วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
สํารวจการจําแนกข<อมูลอิเล็กทรอนิกส�สําหรับศูนย�ข<อมูลภาครัฐ ต้ังแต0วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ สรุปข<อมูลได<ดังต0อไปนี้ 

� จากหน0วยงานภาครัฐ ไม0รวมรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ และ สรอ. จํานวน ๒๓๖ 
หน0วยงาน ภาครัฐมีศูนย�ข<อมูลท้ังหมด ๒๙๗ แห0ง พ้ืนท่ีรวมโดยอยู0ในช0วง ๒๕,๐๓๓ -๓๖,๗๑๐ ตารางเมตร 

� ศูนย�ข<อมูลภาครัฐมีความสามารถใช<พ้ืนท่ีให<เกิดประโยชน� (Utilization 
Level: UL) เฉลี่ยเพียงร<อยละ ๑๖ ของพ้ืนท่ีศูนย�ข<อมูลท้ังหมด  

� ค0าใช<จ0ายดําเนินการรวมของทุกศูนย�ข<อมูลภาครัฐต0อปs (รวมท้ัง ฮาร�ดแวร� 
ซอฟต�แวร� บุคลากร ค0าเช0าพ้ืนท่ี ค0าไฟฟ�าและค0าน้ําประปา ค0าใช<จ0ายด<านระบบการสื่อสาร ค0าซ0อมบํารุง) ระหว0าง   
๙,๐๑๘ - ๙๕๕๐ ล<านบาท และประมาณการค0าใช<จ0ายในระยะ ๔ ปsข<างหน<า ประมาณ ๗,๐๖๖ ล<านบาท 

� ศูนย�ข<อมูลส0วนใหญ0 (ประมาณร<อยละ ๖๐) ยังไม0ได<รับ/เทียบมาตรฐานตาม 
BICSI และ วสท.  

� ศูนย�ข<อมูลหลักท้ังหมดมีศูนย�ข<อมูลสํารอง คิดเปPนเพียงร<อยละ ๒๕ ของศูนย�
ข<อมูลหลักท้ังหมด ซ่ึงศูนย�ข<อมูลหลักส0วนใหญ0เกิดการหยุดชะงักการให<บริการ มากกว0า ๓ ครั้งในระยะเวลา ๓ 
ปs ซ่ึงมีผลต0อประสิทธิภาพการให<บริการแก0ประชาชนและระบบงานสําคัญของประเทศ 

/ศูนย�ข<อมูล... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๒/๓๑ 

� ศูนย�ข<อมูลมีลักษณะแต0ละหน0วยงานแยกจัดหาเอง จึงไม0สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการระบบงานหรือข<อมูลระหว0างศูนย�ข<อมูลได<อย0างสมบูรณ�  

� มีระบบงานจํานวน ๓,๑๒๙ ระบบ แบ0งเปPน ข<อมูลม่ันคง (ร<อยละ ๘.๑) ข<อมูล
สําคัญ (ร<อยละ ๖๑.๒) และข<อมูลท่ัวไป (ร<อยละ ๓๐.๖)  

  เพ่ือให<สามารถบริหารจัดการศูนย�ข<อมูลได<อย0างเหมาะสมสําหรับข<อมูลในแต0ละ
ประเภท จึงได<มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศูนย�ข<อมูลสําหรับหน0วยงานภาครัฐ โดยแบ0งประเภทข<อมูล
อิเล็กทรอนิกส�ออกเปPน ๓ ประเภท คือ ข<อมูลด<านความม่ันคงของประเทศ ข<อมูลสําคัญ และข<อมูลท่ัวไป      
ซ่ึงข<อมูลแต0ละประเภทนั้นมีแนวทางในการบริหารจัดการท่ีแตกต0างกัน ดังนี้ 

 ข�อมูลด�านความม่ันคงของประเทศ – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูล
จะต<องดําเนินการของบประมาณและปรับปรุงศูนย�ข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนย�ข<อมูลสํารอง (Backup Site) 
ศูนย�กู<คืนภัยพิบัติ (DR Site) ให<มีความม่ันคงปลอดภัย เปPนไปตามมาตรฐานท่ีหน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด  

  ข�อมูลสําคัญ – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูลสามารถดําเนินการขอ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงศูนย�ข<อมูลหลัก (Main Site) ให<เปPนไปตามมาตรฐานท่ีหน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด 
หรือมีการพิจารณาใช<งานศูนย�ข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนย�ข<อมูลสํารอง (Backup Site) ศูนย�กู<คืนภัยพิบัติ 
(DR Site) จากหน0วยงานกลาง  

  ข�อมูลท่ัวไป – หน0วยงานผู<เปPนเจ<าของระบบและข<อมูลสามารถใช<บริการจาก   
ผู<ให<บริการภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ท้ังในส0วนของศูนย�ข<อมูลหลัก (Main Site) ศูนย�ข<อมูลสํารอง (Backup Site) 
ศูนย�กู<คืนภัยพิบัติ (DR Site) ให<มีความม่ันคงปลอดภัย เปPนไปตามมาตรฐานท่ีหน0วยงานกลางเปPนผู<กําหนด 

  จากการดําเนินการดังกล0าวจะเปPนแนวทางให<เกิดการบูรณาการข<อมูลของภาครัฐ
ไปสู0การตัดสินใจระดับนโยบายท่ีศูนย�ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) อย0างเปPนรูปธรรม ทําให<รัฐบาล
สามารถกําหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองต0อความต<องการของทุกภาคส0วนได<อย0างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ในการ
ดําเนินการดังกล0าวรัฐบาลจําเปPนต<องมีการวางแผนในการพัฒนาศูนย�ข<อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Center) และรองรับการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) รวมถึงการสร<างความ
ร0วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือลดภาระค0าใช<จ0ายและเพ่ิมความรวดเร็วในการดําเนินการ โดยมีลําดับการพัฒนา
การบูรณาการศูนย�ข<อมูลและบริการกลางภาครัฐ ๓ ข้ัน ดังนี้ 

 ข้ันท่ี ๑. การบูรณาการศูนย�ข<อมูลภาครัฐ (Government Data Center 
Consolidation) เปPนการควบรวมศูนย�ข<อมูลของภาครัฐท่ีแยกกันดําเนินการ ให<มีมาตรฐาน ลดความซํ้าซ<อน 

 ข้ันท่ี ๒. การพัฒนาบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) เปPน
การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ือใช<งานร0วมกัน ลดความซํ้าซ<อนในการพัฒนา เช0น ระบบบริหารจัดการภายใน
องค�กร (Back Office)   

ข้ันท่ี ๓. การบูรณาการข<อมูลผ0านระบบเชื่อมโยงข<อมูลกลาง (Central Data 
Sharing Platform) เปPนการเชื่อมโยงข<อมูลผ0านระบบกลาง เพ่ือให<สามารถแลกเปลี่ยนข<อมูลของทุก
หน0วยงานได<ในวงกว<าง มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปPนส0วนตัวของข<อมูล 

 
/ในการพัฒนา... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๓/๓๑ 

  ในการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ จะมีการดําเนินการเพ่ือลดความซํ้าซ<อนในการ
พัฒนาระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในด<านต0างๆ โดยมีรูปแบบในการดําเนินการ ๓ ส0วน ได<แก0  

๑. การพัฒนาระบบกลางเพ่ือบริหารจัดการภายในองค�กร (Government Back 
Office Store) โดยให<บริการสําเร็จรูปผ0านอินเทอร�เน็ต ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เช0น 
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย� เปPนต<น  

๒. การพัฒนาระบบกลางสําหรับข<อมูลประเภทท่ัวไป (Government Cloud Store) 
โดยให<บริการสําเร็จรูปผ0านอินเทอร�เน็ต สําหรับการใช<งานระบบงานภาครัฐท่ีให<บริการข<อมูลท่ัวไป เช0น 
เว็บไซต�ของหน0วยงาน เปPนต<น 

๓. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร� (Government License Software 
Management Center) เปPนการบริหารจัดการ Software License โดยร0วมมือกับบริษัทเจ<าของลิขสิทธิ์ใน
การจัดทํา Government Country License สําหรับซอฟต�แวร�ท่ีลิขสิทธิ์จากต0างประเทศ โดยเน<นการใช<งาน
ในระบบงานภาครัฐขนาดใหญ0 และใช<เปPนจํานวนมาก เพ่ือเปPนการลดค0าใช<จ0ายในการจัดหาซอฟต�แวร�ของ
หน0วยงานภาครัฐ 

  ซ่ึงการบูรณาการศูนย�ข<อมูลภาครัฐ และการพัฒนาบริการกลางภาครัฐ มีแผนใน
การดําเนินงาน ภายใน ๓ เดือน จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบริการกลางภาครัฐแล<วเสร็จ เริ่มให<บริการ
กลางภาครัฐ (Government Shared Services)  ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  และให<บริการศูนย�ข<อมูล
กลางและระบบคลาวด�ภาครัฐ (Government Data Center/Cloud)  ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  

  ท้ังนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาให<ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให<  
มีมติดังต0อไปนี้ 

๑. มอบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) พิจารณาดําเนินการ
ด<านการพัฒนาศูนย�ข<อมูลและบริการกลางภาครัฐ ดังต0อไปนี้ 

• จัดให<มีการพัฒนาและบริหารจัดการ ศูนย�ข<อมูลกลางภาครัฐ (Government 
Data Center) 

• กําหนดมาตรฐานศูนย�ข<อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 

• กําหนดมาตรฐานบริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) 

• บริหารจัดการ Software License สําหรับภาครัฐ (Government License) 
โดยเน<นการใช<งานในระบบงานภาครัฐขนาดใหญ0 และใช<เปPนจํานวนมาก 

๒. มอบหน0วยงานภาครัฐ ท้ังระดับกระทรวง และระดับกรมหรือเทียบเท0า จัดทํา
แผนการ  บูรณาการศูนย�ข<อมูล (Data Center) และแผนการเปลี่ยนผ0านไปสู0 
Government Shared Services ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ
ดําเนินการตามแผนให<แล<วเสร็จภายใน ๒ ปs  

๓. มอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดตัวชี้วัดเรื่องการเปลี่ยน
ผ0านไปสู0 Government Shared Services สําหรับหน0วยงานภาครัฐ ตามข<อ ๒. 

๔. มอบ สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให<หน0วยงาน สําหรับการ
ดําเนินการเปลี่ยนผ0านไปสู0 Government Shared Services 

/๕. มอบหมาย... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๔/๓๑ 

๕. มอบหน0วยงานท่ีเก่ียวข<อง ปรับปรุงเง่ือนไขต0างๆ เช0น กฎ ระเบียบ และ
ข<อบังคับ ให<สนับสนุนหน0วยงานภาครัฐในการใช<บริการลักษณะ Shared 
Services (หากจําเปPน) 

๖. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ในส0วนท่ี “เห็นชอบให<หน0วยงานภาครัฐระงับการสร<างศูนย�ข<อมูลทุก
ประเภท ยกเว<นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการผูกพันตามสัญญาแล<ว ก0อนวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ และให<หน0วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ� ท่ีดิน 
สิ่งก0อสร<าง) เปPนงบดําเนินงานท่ีเพียงพอต0อการเช0าใช<บริการระบบสําหรับ
ปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก0อนท่ีการลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดข้ึน” ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

๗. ให<หน0วยงานภาครัฐสามารถสร<างศูนย�ข<อมูลได< ภายใต<ข<อกําหนดดังนี้ 
๑) โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการผูกพันตามสัญญาแล<ว ก0อนวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒) การสร<างศูนย�ข<อมูลทุกประเภทสําหรับประเภทข<อมูลด<านความม่ันคงของ

ประเทศ ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห0งชาติ (สมช.) กําหนด 
๓) การสร<างศูนย�ข<อมูลหลักสําหรับประเภทข<อมูลสําคัญ ตามท่ีพระราชบัญญัติ 

ข<อมูลข0าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด (ตามมาตรา ๑๔ และ ๑๕) 
โดยต<องเปPนไปตามแผนการบูรณาการศูนย�ข<อมูลท่ีได<รับการเห็นชอบจาก

ปลัดกระทรวง หรือผู<บริหารสูงสุดของหน0วยงาน 
ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 นายชิต เหล�าวัฒนา กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว0า จากการประชุม
คณะกรรมการฯ ท่ีผ0านมาเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานศูนย�ข<อมูลในประเทศ (Data Center: DC) โดยมี
แนวคิดให<รวบรวมความต<องการใช<งาน Data Center ของภาครัฐ เพ่ือกระตุ<นการลงทุนของภาคเอกชน ทําให<
มีโอกาสต0อยอดไปยังธุรกิจคลาวด� (Cloud Computing) และการลงทุนด<าน content จากต0างประเทศ ซ่ึง
เปPนประโยชน�ต0อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศนั้น ฝ3ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได<กล0าวถึงผลการ
สํารวจว0าหน0วยงานภาครัฐได<มีการดําเนินการศูนย�ข<อมูล (Data Center) แล<วเปPนจํานวนมาก แต0ไม0ได<ถูกใช<ให<
เกิดประโยชน� และไม0ได<มาตรฐาน ซ่ึงนอกจากจะก0อให<เกิดการลงทุนท่ีไม0คุ<มค0าแล<ว ยังสร<างความเสียหายได<
โดยมีแผนการดําเนินการให<บริการกลางภาครัฐ (Government Shared Services) และให<บริการศูนย�ข<อมูล
กลางและระบบคลาวด�ภาครัฐ (Government Data Center/Cloud) โดยส0วนตัวมีข<อคิดเห็นว0าการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก Co-Location ไปสู0 Cloud นั้น ในเชิงเทคนิคเปPนเรื่องยากจําเปPนต<องมีบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให<สามารถบริหารจัดการศูนย�คอมพิวเตอร�ขนาดใหญ0และระบบคลาวด�ได<อย0างมี
ประสิทธิภาพและรู<เท0าทัน Cyber Security จึงขอความชัดเจนว0านโยบายมีการปรับเปลี่ยนแล<วหรือไม0  

 พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ แจ<งว0า
นโยบายรัฐบาลยังคงให<ความสําคัญกับเศรษฐกิจ ซ่ึงต<องดําเนินการให<สมบูรณ� แต0ในการดําเนินการต<อง
พิจารณาตามลําดับความสําคัญก0อนหลัง เนื่องจากงบประมาณท่ีมีจํากัด ไม0สามารถนํามาลงทุนเพ่ือดําเนินการ
พร<อมกันได<ท้ังหมด รัฐบาลจึงได<จัดทําแผนผังความเชื่อมโยงแม0น้ํา ๕ สาย ในการขับเคลื่อน/ปฏิรูป/บริหาร ๖ ด<าน  

/โดยข<อย้ํา... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๕/๓๑ 

โดยขอย้ําความต<องการของรัฐบาลในส0วนของ DC คือ การบูรณาการการดําเนินงานของส0วนราชการ เพ่ือให< 
๑) ภาครัฐสามารถใช<งานข<อมูลท่ีจําเปPนได<อย0างรวดเร็ว และถูกต<องตรงกัน ๒) อํานวยความสะดวกให<แก0ภาค
ประชาชน สอดคล<องกับ พรบ. การอํานวยคามสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
และ พรบ. ข<อมูลข0าวสาร National Single Window เพ่ือเปPนการชักชวนภาคเอกชนในระดับนานาชาติ ให<
เข<ามาใช<ประโยชน� ลงทุน พัฒนาการเรียนรู< การศึกษาตลอดช0วงชีวิต ให<ครอบคลุมผู<ด<อยโอกาส คนพิการ 
ครอบคลุมทุกกลุ0ม ซ่ึงการดําเนินการดังกล0าว จะต<องเร0งดําเนินการจัดทําแผนฯ ให<สมบูรณ�ก0อน โดยคํานึงถึง
ความซํ้าซ<อน การสํารองข<อมูล (Back up) และจําเปPนต<องกําหนดเจ<าภาพหลัก และเจ<าภาพรอง เพ่ือให<เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต0อไป 

 นายชิต เหล�าวัฒนา กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ต้ังข<อสังเกตว0า หากการดําเนินการ
ของภาครัฐสามารถลดความซํ้าซ<อนได< จะทําให<เกิดประสิทธิภาพดังท่ีประธานกรรมการได<กล0าวข<างต<น แต0ใน
การสร<างผู<ประกอบการรายใหม0 ภาครัฐควรให<ภาคเอกชนเปPนผู<ดําเนินการลงทุนในส0วนของข<อมูลท่ัวไปเพ่ือให<
เกิดการทํา Big Data หรือ Data Mining ให<ภาคเอกชนสามารถแข0งขันกับต0างประเทศได< ซ่ึงหากภาครัฐ
ดําเนินการลงทุนท้ังหมดสิ่งท่ีกล0าวมาก็จะไม0เกิดข้ึน 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ชี้แจงว0า 
สิ่งท่ีภาครัฐดําเนินการเปPนเพียงการจัดสรรเทคโนโลยีเฉพาะเท0าท่ีจําเปPน ในส0วนท่ีเหลือจะเปPนการลงทุนโดย
ภาคเอกชน และขอเสนอประธานกรรมการเพ่ิมเติมว0า เรื่องดิจิทัลเปPนเรื่องใหญ0ระดับประเทศ ซ่ึงประเทศไทย
มีผู<เชี่ยวชาญจํานวนมาก แต0ไม0เคยดําเนินการหรือไม0สามารถดําเนินการได< จึงเห็นควรเสนอให<มีท่ีปรึกษาจาก
ต0างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ เพ่ือให<คําปรึกษา และให<คําแนะนํา
เปPนทางเลือกท่ี ๒ (Second Opinion) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 นายสุพันธ, มงคลสุธี กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอว0าศูนย�ข<อมูล (Data Center) 
เปPนเรื่องท่ีสําคัญมาก การให<ภาคเอกชนทําเปPนเรื่องดี แต0การดําเนินการควรมีภาคเอกชนดําเนินการอย0างน<อย 
๒ ราย เพ่ือบูรณาการการทํางานร0วมกัน เพราะหากมีรายเดียวเม่ือเกิดป�ญหา การพัฒนาจะทําได<ช<า และควร
จะมีกรอบการพัฒนา การปรับปรุง การบํารุงรักษา และการจัดทําระบบสํารองด<วย  

 นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0า กรณีท่ีเสนอให<
เชิญผู<เชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาดําเนินการในเรื่องนี้ เกรงว0าท<ายท่ีสุดประเทศไทยจะไม0สามารถหลุดพ<นจาก
ความช0วยเหลือของต0างประเทศได< 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ, รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ชี้แจง
เพ่ิมเติมว0า หลายสิ่งประเทศไทยไม0เคยดําเนินการมาก0อน และการเสนอให<มีท่ีปรึกษาจากต0างประเทศนั้น 
ไม0ได<เสนอให<ต0างประเทศเข<ามาลงทุน แต0เพ่ือเปPนท่ีปรึกษาให<คําแนะนําเปPนทางเลือกท่ี ๒ (Second 
Opinion) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ขอให<คิดในเชิงบวก เพราะประเทศท่ีเจริญแล<ว มักมีการจ<าง
ผู<เชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาให<คําปรึกษาแนะนําในระยะเริ่มต<นเช0นกัน ในขณะเดียวกันโดยส0วนตัวแล<วเห็น
ว0าภาครัฐยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการโครงการขนาดใหญ0 แม<แต0ในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็ตาม จึงเสนอให<มีการเรียนรู<วิธีการของประเทศท่ีประสบความสําเร็จเหล0านั้น 

 
/นายสุพันธ�... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๖/๓๑ 

 นายสุพันธ, มงคลสุธี กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอข<อคิดเห็นว0าประเทศไทย
จําเปPนต<องหานักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญจากต0างประเทศมาช0วยในการศึกษาข<อมูล ให<คําปรึกษา และ
คําแนะนําในหลายๆ เรื่อง โดยได<ยกตัวอย0างหน0วยงานในต0างประเทศหลายหน0วยงาน รวมท้ังหน0วยงาน
รัฐวิสาหกิจของต0างประเทศเองมีการจ<างผู<บริหารระดับสูงท่ีเกษียณจากภาคเอกชนขนาดใหญ0มาเปPนท่ีปรึกษา 
ซ่ึงโดยส0วนตัวแล<วมองว0าเปPนสิ่งจําเปPนท่ีจะต<องมีท่ีปรึกษาให<คําแนะนําเปPนทางเลือกท่ี ๒ (Second Opinion) 
จากต0างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในลักษณะพันธมิตร เพ่ือให<คําปรึกษา แนะนํา ให<สามารถดําเนินการได<ด<วย
รอบรู< และรวดเร็ว  
  นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เสนอข<อคิดเห็นว0า ควรจะรับ
คําแนะนําของนายสมคิดฯ มาดําเนินการ โดยอาจมีท่ีปรึกษาจากหลากหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร� 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ3น ท่ีมีความสามารถ มาช0วยดําเนินการ โดยให< สรอ. รับไปพิจารณาดําเนินการต0อไป 
  พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวสรุปนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการลงทุนว0า รัฐบาลมีแผนลดการใช<จ0ายงบประมาณการลงทุนในอนาคต และให<ภาคเอกชนเปPน
ผู<ลงทุนและเดินหน<าไปพร<อมกับรัฐบาล โดยรัฐบาลจะอํานวยความสะดวกด<านกฎหมาย และการร0วมทุนต0างๆ 
เนื่องจากรัฐบาลไม0สามารถพัฒนาหรือดําเนินการได<เองท้ังหมด จึงต<องเตรียมการต้ังแต0วันนี้ว0าสิ่งใด            
ท่ีภาคเอกชนสามารถทําได< หรือไม0ได< โดยต<องรักษาผลประโยชน�ของประเทศเปPนสําคัญ โดยส0วนตัวแล<วคิดว0า
คนไทยเก0ง แต0ในทางปฏิบัติท่ีผ0านมาประเทศไทยใช<งบประมาณหมดไปกับการประชุม สัมมนา จํานวนมาก 
รวมท้ังการดําเนินการโครงการนําร0องหลายโครงการแต0ไม0เห็นผลสําเร็จ ดังนั้น การลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ควรศึกษา เรียนรู< แลกเปลี่ยน จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ และพิจารณาว0าอะไรสามารถ
นํามาดําเนินการในประเทศไทยได< ท้ังนี้ ได<ยกตัวอย0างกรณีการจัดการศึกษา ให<ไปศึกษาและเรียนรู<จาก
ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในแต0ละระดับ เช0น ประเทศสิงค�โปร� มีชื่อเสียงด<านการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ประเทศเกาหลีและญ่ีปุ3นมีชื่อเสียงทางด<านระดับอาชีวะศึกษา และประเทศฟBนแลนด�มี
ชื่อเสียงทางด<านระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณานํามาปรับใช<ให<สอดคล<องกับบริบท วัฒนธรรมของประเทศไทย  

มติท่ีประชุม    
๑) เห็นชอบให<เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติการประชุมคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส0วนท่ี “เห็นชอบให<หน0วยงานภาครัฐระงับการ
สร<างศูนย�ข<อมูลทุกประเภท ยกเว<นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการผูกพันตามสัญญาแล<ว 
ก0อนวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให<หน0วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ� 
ท่ีดิน สิ่งก0อสร<าง) เปPนงบดําเนินงานท่ีเพียงพอต0อการเช0าใช<บริการระบบสําหรับ
ปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก0อนท่ีการลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดข้ึน” ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

๒) มอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) พิจารณาศึกษา
ความเปPนไปได< และความเหมาะสมเพ่ือนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาศูนย�ข<อมูลและบริการกลางภาครัฐในรายละเอียดต0อไป 

๓) ให<กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
และหน0วยงานท่ีเก่ียวข<อง เพ่ือให<ความร0วมมือในการกําหนดมาตรการในการบูรณา
การศูนย�ข<อมูลบริการภาครัฐ โดยให<นําข<อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต0อไป  

/๔.๔ โครงการ... 
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๔.๔  โครงการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมพิจารณาโครงการ โดยช0วงแรกขอให<รับชม Infographics นําเสนอ
ภาพรวมการดําเนินงานเรื่อง โครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมีระยะเวลาประมาณ ๕ นาที จากนั้นรายงานให<ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว0า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได<นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด<วยแล<ว สําหรับการดําเนินในกิจกรรมแรกเปPนการยกระดับ
โครงข0ายอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยต<องการให<มี Internet broadband 
เข<าถึงทุกหมู0บ<าน ป�จจุบันมีท้ังหมดประมาณ ๗๕,๐๐๐ หมู0บ<าน และมีประมาณ ๔๕,๐๐๐ หมู0บ<านท่ีมีโครงข0าย
เปPน Fiber optic เรียบร<อยแล<ว ท่ีเหลืออีกประมาณ ๓๐,๐๐๐ หมู0บ<านยังเข<าไม0เข<าถึง ซ่ึงเดิมเพ่ือความรวดเร็ว
ในการดําเนินการกระทรวงฯได<วางแผนจะใช<ในลักษณะเปPน Fix Wireless broadband คือการใช<คลื่นความถ่ี
ในการส0งสัญญาณเข<าไปในหมู0บ<านท่ีเปPนพ้ืนท่ีห0างไกลและเข<าไปไม0ถึง แต0เม่ือพิจารณาในด<านศักยภาพของการ
ใช<งานแล<วพบว0าการลงทุนแบบ Fiber optic ในระยะยาวแล<วจะมีเสถียรภาพมากกว0า แม<ว0าจะมีค0าใช<จ0ายใน
เรื่องของการบํารุงรักษาท่ีสูงกว0าแต0เม่ือพิจารณาถึงความมีเสถียรภาพของการใช<งานของประชาชนในทุก
หมู0บ<านแล<ว กระทรวงฯ จึงได<ปรับเปลี่ยนมาดําเนินการเปPนลักษณะ Fiber optic แทน เว<นแต0ประมาณร<อย
ละ ๗ ของจํานวนหมู0บ<าน ซ่ึงโครงข0ายเข<าไปไม0ถึงจึงต<องใช<เทคโนโลยีอ่ืน คือ เทคโนโลยีดาวเทียม ซ่ึงเปPน
อุปสรรคทางด<านกายภาพท่ีเปPนภูเขาหรือพ้ืนท่ีชายขอบ เพราะฉะนั้นจึงต<องใช<เทคโนโลยีอ่ืนในการดําเนินการ 
อย0างไรก็ตามในการยกระดับอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงท่ีเข<าถึงในทุกหมู0บ<านนี้ ในเชิงนโยบายแล<วกระทรวงได<
ตระหนักว0าในการดําเนินการภาคเอกชนไม0มีการลงทุนไปยังพ้ืนท่ีห0างไกลตรงนี้อยู0แล<ว และเปPนโอกาสดีท่ี
กระทรวงฯ จะทําให<ครอบคลุมขยายไปท่ัวประเทศให<เพ่ิมมากข้ึน  
   การดําเนินการในกิจกรรมท่ี ๑ การขยายโครงข0ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงให<
ครอบคลุมท่ัวประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล<านบาท 
สําหรับการลงทุนในกิจกรรมนี้จะทําให<เกิดการจ<างงานในพ้ืนท่ีอย0างน<อย ๑,๗๐๐ ล<านบาท มีการจัดซ้ือวัสดุ
ภายในประเทศประมาณ ๔,๐๐๐ ล<านบาท อุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายในประเทศมีการเจริญเติบโตข้ึน     
มีการสนับสนุนสินค<าท<องถ่ินผ0านทางระบบออนไลน� เพ่ิมความสะดวกและเก้ือหนุนให<เกิดการสร<างรายได<ของ
ครัวเรือน ท้ังภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท<องถ่ิน ระยะเวลาในการดําเนินการจะแล<วเสร็จประมาณไตรมาส ๒ 
ของปsงบประมาณ ๒๕๖๐  
   การดําเนินการในกิจกรรมท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข0ายอินเทอร�เน็ต
ระหว0างประเทศสู0การเปPน ASEAN Digital Hub จะเปPนการขยายโครงการภายในประเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข0ายภายในประเทศโดยการขยายแบนด�วิดท�ของหน0วยงานภาครัฐท่ีมีอยู0เดิมให<รองรับการให<บริการ
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน สามารถติดต0อกับต0างประเทศได< เพ่ือยกระดับประเทศไทยให<เปPนศูนย�กลางในภูมิ
ภาพอาเซียน ซ่ึงจะทําให<ค0าบริการอินเทอร�เน็ตภายในประเทศถูกลง ดึงดูดให<ผู<ให<บริการจากต0างประเทศมาลงทุน
ในประเทศไทยเนื่องจากค0าใช<จ0ายในการเชื่อมต0อวงจรของต0างประเทศถูกลง และลดความซํ้าซ<อนในการลงทุน  

/รวมถึง... 
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รวมถึงลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาการเชื่อมต0อกับต0างประเทศ เนื่องจากโครงข0ายโทรคมนาคมเปPนเรื่องท่ี
เก่ียวข<องกับความม่ันคงปลอดภัย ดังนั้นประเทศไทยควรจะมีโครงข0ายท่ีเชื่อมต0อโดยหน0วยงานของรัฐด<วยตัวเอง 
ขณะเดียวกัน การส0งเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจในภาคส0วนต0าง ๆ ท่ัวประเทศจะ
สามารถดําเนินการได<สะดวกมากยิ่งข้ึน และนําไปสู0การพัฒนาเขตเศรษฐกิจต0าง ๆ ภายในประเทศ และให<เกิด
การกระตุ<นด<านการลงทุนจากต0างประเทศ ให<เข<ามาในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงจะเปPนการเพ่ิม GDP 
ภายในประเทศมากยิ่งข้ึน สําหรับการดําเนินการนั้น จะแบ0งพ้ืนท่ีของการดําเนินการระหว0าง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปPนการร0วมมือกันของท้ังสองหน0วยงานมี
การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู0ร0วมกัน ท้ังในเรื่องของเสาสัญญาณและโครงข0ายในแต0ละพ้ืนท่ีร0วมกัน รวมท้ังการ
ร0วมมือกับภาคเอกชนท่ีมีโครงข0ายโครงสร<างพ้ืนฐานต0าง ๆ จะทําให<เกิดการใช<ประโยชน�ร0วมกันได<มากข้ึน 
ขณะเดียวกันการนําเทคโนโลยีเคเบิลใยแก<วนําแสงก็จะทําให<ทุกหมู0บ<านมีอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงได<ครอบคลุม
ท้ังในเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุข การขายสินค<าของประชาชน การท0องเท่ียว รวมท้ังข<อมูลในเรื่องของ
เกษตรกรจะสนับสนุนให<ประชาชนในทุกระดับสามารถเข<าถึงข<อมูลได< 

    ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ศาสตราจารย, สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ แจ<งให<ท่ีประชุม
ทราบว0า จากข<อมูลการสํารวจล0าสุดของสถาบัน IEEE พบว0า ปsนี้เปPนปsแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการ
เพ่ิมของ Broadband หรือสายสื่อสารท่ีเชื่อมต0อตามบ<านลดลงถึงร<อยละ ๖๐ ซ่ึงสอดคล<องกับอัตราการใช<
โทรศัพท�บ<านท่ีลดลงเช0นเดียวกัน และสุดท<ายภายใน ๕ ปs จะไม0มีการใช<งานเนื่องจากเทคโนโลยี 4G LTE 
Advance ในป�จจุบันมีความเร็วเพียงพอสามารถรองรับการให<บริการแบบไร<สายได< และการลงทุนจะถูกกว0า
การเดินสายสื่อสารมาก หากสํานักงาน กสทช. สามารถจัดสรรช0วงคลื่นความถ่ี (Bandwidth) ท่ีเหมาะสมมา
สนับสนุนเพ่ิมเติมอีกประมาณ 100-200 MHz จะทําให<ภาคเอกชนสามารถลงทุน 4G ได<ครอบคลุมท่ัวประเทศ และ
สามารถลดค0าใช<จ0ายในการลงทุนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ไปยังหมู0บ<านลงได< ท้ังนี้ ทก. ควร
พิจารณาแผนการดําเนินงานให<ครอบคลุม เนื่องจากการท่ีมีโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ไปถึง
หมู0บ<านไม0ได<หมายความว0าจะสามารถใช<งานได<เลย จําเปPนต<องลงทุนต0ออีกจํานวนมาก และสุดท<ายอาจจะต<อง
ใช< Wireless ในการกระจายอินเทอร�เน็ตโครงข0ายใยแก<วนําแสงไปยังหมู0บ<านอีกด<วย จึงขอให<พิจารณาให<
ครบถ<วน เพ่ือให<การลงทุนน<อยลง โดยบริษัทเอกชนมีความสามารถในการลงทุน LTE-Advance ตามคุณสมบัติ
ของ ITU อาจจะยินดีร0วมลงทุนดังกล0าว ท้ังนี้ ต<องได<รับการจัดสรรช0วงคลื่นความถ่ี (Bandwidth) ท่ีเหมาะสมจาก
สํานักงาน กสทช. 
   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการ กล0าวชี้แจงเพ่ิมเติมว0า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได<พิจารณาในประเด็นสําคัญ
คือการมีส0วนร0วมของภาคเอกชนด<วยแล<ว ท้ังนี้จะรับข<อสังเกตไปประกอบการพิจารณา และขอให<ทาง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได<อธิบายว0าเม่ือไปถึงหมู0บ<านแล<วเอกชนจะมีส0วนร0วมในการดําเนินการอย0างไร  
   พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน, รักษาการ กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ชี้แจงว0า ได<มีการพิจารณาการเชื่อมต0อท้ัง ๒ รูปแบบแล<ว ท้ังในส0วนของโครงข0ายใย
แก<วนําแสง (Fiber Optic) และโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) ซ่ึงท้ังสองแบบมีข<อดีข<อเสียแตกต0างกัน  

/โดยโครงข0าย... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๒๙/๓๑ 

โดย โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) มีข<อดีคือจะมีศักยภาพสูงกว0า ทนต0อสภาพดินฟ�าอากาศ ภาคเอกชน
สามารถมาเชื่อมต0อ และให<บริการไปถึงลูกค<าได<โดยตรง แต0มีข<อเสียคือระยะเวลาการดําเนินงานจะช<ากว0า
เนื่องจากต<องใช<ระยะเวลาในการติดต้ัง สําหรับแบบโครงข0ายไร<สาย (Wi-Fi Network) มีข<อดีคือสามารถติดต้ัง
ได<รวดเร็ว แต0ข<อเสียคือศักยภาพในป�จจุบันอาจจะยังไม0เทียบเท0าโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) และ
ต<องคิดรูปแบบเพ่ิมเติมว0าจะให<เอกชนเข<ามาร0วมดําเนินการได<อย0างไรบ<าง สําหรับการมีส0วนร0วมของ
ภาคเอกชน หมายความว0าเอกชนรายนั้นต<องมีคลื่นความถ่ีรองรับ เพ่ือให<สามารถขยายแถบคลื่นความถ่ี 
(Bandwidth) ไปยังหมู0บ<านท่ียังเข<าไม0ถึงได< ซ่ึงเอกชนส0วนใหญ0ยังไม0ลงทุนเนื่องจากเหตุผลความคุ<มค0าด<าน
การตลาด ซ่ึงวัตถุประสงค�หลักของโครงการคือเพ่ือให<เกิดความเท0าเทียมในการเข<าถึงอินเทอร�เน็ตในระดับ
หมู0บ<าน สําหรับป�จจัยความสําเร็จของโครงการจะมีหน0วยงานท่ีเก่ียวข<อง ๒ หน0วยงาน คือ การไฟฟ�าฝ3ายผลิต
แห0งประเทศไทย (กฟผ.) และ สํานักงาน กสทช. เนื่องจากกระบวนการพาดสายสื่อสารเพ่ือขยายโครงข0าย
โทรคมนาคมจะต<องได<รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กสทช. และ กฟผ. โดยมีค0าใช<จ0ายในการดําเนินการ จึง
ขอเสนอให<คณะกรรมการฯ พิจารณาของดเว<นค0าใช<จ0ายในส0วนนี้ เนื่องจากเปPนเรื่องของโครงสร<างพ้ืนฐานของประเทศ 
   นายชิต เหล�าวัฒนา กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ทราบว0าในเบ้ืองต<น บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ได<รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  กสทช. ให<ปรับปรุงการใช<งานคลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz ดังนั้น
จึงอาจจะสามารถดําเนินการได<ท้ังสองรูปแบบ เนื่องจากการเดินโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ท่ีมีอยู0
เปPนการเชื่อมต0อถึงผู<ใช<ปลายทาง (Last mile) ได< และใช<งานคลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz เปPนแบบ Open 
Wi-Fi ซ่ึงอาจจะทําให<งบประมาณถูกลงด<วย และสามารถขับเคลื่อน digital farmer ให<เกิดข้ึนได<โดยเร็ว 
เนื่องจากมีคลื่นความถ่ีย0าน 2300 MHz อยู0แล<ว คาดว0าจะสามารถเห็นผลงานอย0างเปPนรูปธรรมได<ภายใน ๑-๒ เดือน 

   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มอบหมายให<
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวข<องให<ครอบคลุมเพ่ือให<เกิดผลเปPน
รูปธรรม ท้ังในเรื่องข<อกฎหมาย พ.ร.บ. การให<เอกชนร0วมลงทุนในกิจการของรัฐ และประเด็นสําคัญคือเรื่อง
ของความม่ังคงปลอดภัย รวมถึงการแก<ไขป�ญหากรณีท่ีไม0สามารถใช<งานระบบได< สําหรับรูปแบบวิธีดําเนินการ
จะเลือกวิธีการใดให<ไปศึกษาให<ครบถ<วนในข้ันดําเนินงาน แล<วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต0อไป  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรายละเอียดการดําเนินการโครงการยกระดับโครงสร<างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ โดยให<รับข<อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานผล
ความก<าวหน<าในการดําเนินการให<นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปPนระยะต0อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  แผนงานโครงการนําร�องการบูรณาการนําสายส่ือสารลงดินพ้ืนท่ีโครงการ 
ถนนพหลโยธิน 

  นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรรมการและเลขานุการ แจ<งให<ท่ีประชุมทราบว0าฝ3ายเลขานุการฯ ได<รับการประสานงานจาก สํานักงาน 
กสทช. เพ่ือขอนําเสนอแผนงานโครงการนําร0องการบูรณาการนําสายสื่อสารลงดินพ้ืนท่ีโครงการถนน
พหลโยธิน เข<าสู0ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ โดยจะเสนอเก่ียวกับการนําร0องการนําสายสื่อสารลงดินในระยะทาง 
๒๐ กิโลเมตร ในช0วงถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย�ชัยสมรภูมิถึงถนนลาดพร<าว โดยขออนุญาตท่ีประชุมให<ทาง
สํานักงาน กสทช. ได<นําเสนอในรายละเอียด 

/พลอากาศเอก... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๓๐/๓๑ 

  พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ กรรมการ  รายงานให<ท่ีประชุมทราบว0า โครงการนําร0องการบูร
ณาการนําสายสื่อสารลงดินพ้ืนท่ีโครงการถนนพหลโยธิน เปPนการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมท่ีผ0านมา 
โดยขอให< รองเลขาธิการสํานักงาน กสทช. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร นําเสนอต0อคณะกรรมการฯ  
  นายก�อกิจ ด�านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ รายงานให<ท่ีประชุมทราบว0า เม่ือวันศุกร�ท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
สํานักงาน กสทช. ได<ประสานงานร0วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทย การไฟฟ�านครหลวง และ
ผู<แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือหารือเรื่องการนําสายไฟสื่อสารลงไปในท0อของการไฟฟ�า
นครหลวง ซ่ึงในพ้ืนท่ีนี้การไฟฟ�านครหลวงยังมีท0อคงเหลืออยู0 โดยทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยจะเปPน
ผู<ลงทุนท้ังหมด งบประมาณในการดําเนินการรวม ๓๐๐ ล<านบาท ภายในระยะเวลา ๙ เดือน พ้ืนท่ีดําเนินการ
ระยะทางท้ังสิ้น ๒๐ กิโลเมตร ประกอบด<วยบริเวณถนนพหลโยธิน จากอนุสาวรีย�ชัยสมรภูมิ ถึงถนนลาดพร<าว 
ถนนประดิพัทธ� จากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพระราม ๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จากบริษัท การบินไทย จํากัด ถึง
ซอยเฉยพ0วง และซอยเฉยพ0วง และซอยแยกถนนพหลโยธิน คือ ซอยพหลโยธิน ๗ และ ๘ ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล0าว เปPนการใช<ทรัพยากรร0วมกันทําให<กรุงเทพมหานครเปPนเมืองมหานครแห0งอาเซียนท่ีสวยงามและเปPน
โครงการนําร0องท่ีนําไปสู0การเริ่มท่ีจะให<มีการใช<ทรัพยากรร0วมกัน 

    ท่ีประชุมได<พิจารณา และให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   นายโกศล เพ็ชร,สุวรรณ, กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ กล0าวว0า เปPนโครงการท่ีดีมาก
เห็นสมควรให<การสนับสนุนและขยายผลสู0พ้ืนท่ีอ่ืนต0อไป ท้ังนี้ยังมีข<อกังวลเรื่องของสายโทรศัพท�ว0าจะสามารถ
นําลงใต<ดินได<ครบถ<วนหรือไม0  
   นายก�อกิจ ด�านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ชี้แจงเพ่ิมเติมว0าการดําเนินการดังกล0าวเปPนโครงการนํา
ร0องเนื่องจากต<องใช<เงินงบประมาณค0อนข<างมาก และเคยได<มีการหารือร0วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีท0ออยู0จํานวนหลายหม่ืนกิโลเมตร แต0ทราบว0าท0อบางช0วงมีการแตกหัก
ไม0สามารถร<อยสายได< จึงขอให<ทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยมีหนังสือแจ<งเรื่องเข<ามาเพ่ือจะขอ
ดําเนินการคู0ขนานว0าแผนงานควรจะทําอย0างไร โดยจะนําท้ัง ๓ ส0วน มาพิจารณาร0วมกันและสํารวจเส<นทางของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และการไฟฟ�านครหลวงซ่ึงถ<าส0วนใดพร<อม
ก็จะดําเนินการไปก0อน ในระหว0างท่ีรอการจัดทําแผนและผลการจ<างท่ีปรึกษาท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยู0ระหว0างดําเนินการ ซ่ึงเปPนโอกาสท่ีเหมาะสมท่ีจะผลักดันให<เกิดข้ึนนําร0องในพ้ืนท่ีดังกล0าวได<ก0อน  
    พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นด<วยใน
การดําเนินการดังกล0าว แต0ยังมีข<อกังวลเรื่องงบประมาณท่ีจะดําเนินการ รวมถึงได<มีการหารือร0วมกับหน0วยงาน
ต0างๆ ท่ีเก่ียวข<อง เช0น การไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) การประปา แล<วหรือไม0ว0ามีความพร<อมและยินดีร0วมดําเนินการ
ดังกล0าว ท้ังนี้ ให<มีการประสานร0วมกันว0ามีหน0วยงานใดได<มีการวางแผนดําเนินการในเรื่องนี้บ<างแล<ว เพ่ือลด
ความซํ้าซ<อนในการดําเนินการ เช0น กรุงเทพมหานคร เปPนต<น 
   นายก�อกิจ ด�านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน, และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  กล0าวชี้แจงเพ่ิมเติมว0า ได<มีการหารือกับ กฟน. แล<วยินยอมให<ใช<
ท0อของการไฟฟ�าซ่ึงมีอยู0เดิมโดยไม0ต<องลงทุนเพ่ิม หรือการขุดใหม0เพ่ิมเติม สําหรับในส0วนของสายสื่อสาร
ผู<ประกอบการจะเปลี่ยนเปPนโครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ท้ังหมด และจะไม0มีสายโทรศัพท�บนเสาแล<ว 
ซ่ึงเม่ือดําเนินการแล<วเสร็จจะไม0มีเสาไฟฟ�าแล<ว  

/ศาสตราจารย�... 



(ร�าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด�านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      หน�า   ๓๑/๓๑ 

   ศาสตราจารย, สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให<ข<อสังเกตว0าการนํา
โครงข0ายใยแก<วนําแสง (Fiber Optic) ลงท0อสายไฟฟ�า ของ กฟน. ในทางเทคนิคจะสามารถดําเนินการได<หรือไม0 
เนื่องจากโครงข0ายใยแก<วนําแสงเปPนฉนวน รวมถึงการจะนําสายโทรศัพท�ลงท0อพร<อมกับสายไฟฟ�าแรงสูงจะ
สามารถดําเนินการลงท0อเดียวกันหรือไม0  

  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ กล0าวเพ่ิมเติมว0า บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ควรวางแผนให<ชัดเจนว0าจะมีวิธีดําเนินการอย0างไรกับสายโทรศัพท�ท่ีติดต้ังตามเสาไฟฟ�า 
เม่ือนําสายสื่อสารลงดินและไม0มีเสาไฟฟ�าแล<ว ซ่ึงจะต<องสร<างความมันใจว0าประชาชนสามารถใช<งานโทรศัพท�
พ้ืนฐานได<อย0างเปPนปกติ  

  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ ขอให<
ทางสมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยพิจารณาให<ครบถ<วน เนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีการนําสายไฟฟ�าลงดินแล<วแต0ใน
ส0วนของสายโทรศัพท�หรือสายเคเบิลต0างๆ ยังคงมีอยู0 และแจ<งให<ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว0าป�จจุบันในพ้ืนท่ี
บริเวณถนนพิษณุโลกและถนนนครสวรรค�ได<มีการนําสายสื่อสารลงดินด<วยแล<ว 

  ศาสตราจารย, สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ กล0าวเพ่ิมเติมว0า ท่ีผ0าน
มากระผมได<รับมอบหมายให<เปPนประธานคณะทํางานกําหนดแผนการนําสายสื่อสารและสายไฟฟ�าลงร<อยท0อ
ใต<ดินในกรุงเทพมหานคร แต0ช0วงระยะเวลาอาจจะยังไม0เหมาะสมจึงทําให<ยากในการได<รับความร0วมมือจาก
หน0วยงานต0างๆ และพิจารณาแล<วเห็นว0าใช<เงินงบประมาณจํานวนมากและยังไม0ใช0เรื่องเร0งด0วนท่ีสุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงยังมิได<ดําเนินการอย0างเต็มท่ี 
   พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล0าวว0าให<
หารือร0วมกับหน0วยงานท่ีเก่ียวข<องให<ได<ข<อยุติแล<วสรุปเปPนข<อเสนอแนะร0วมกัน ซ่ึงประเด็นใดยังไม0ใช0เรื่อง
เร0งด0วนอาจจะบรรจุอยู0ในแผนระยะต0อไป โดยขอให<พิจารณาให<รอบคอบในการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบข<อมูลตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให<สํานักงาน กสทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปหารือร0วมกับหน0วยงานท่ี
เก่ียวข<องให<ได<ข<อยุติ พร<อมรับข<อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต0อไป 

 

 ๕.๔  กําหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
   กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘    

มติท่ีประชุม ยังไม0ได<กําหนดวันประชุม ท้ังนี้ ฝ3ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 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 


