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บทสรุปผูบริหาร 
 

จากที่รัฐบาลไดใหความเห็นชอบในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT2000) เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2539 และนโยบาย IT2000 ไดถูกนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย นโยบาย IT2000 ไดกําหนดกรอบกลยุทธภายใตพันธกิจสามประการไดแก 

 การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค 
 การลงทุนในดานการศึกษาที่ดีของพลเมืองและบุคลากรดานสารสนเทศ 
 การพัฒนาสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพ่ือบริการที่ดีข้ึนและสรางรากฐานอุตสาห
กรรม สารสนเทศที่แข็งแกรง 

 
1.  การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค 
              พันธกิจหลักขอนี้ระบุใหมีการตอเช่ือมเครือขายสื่อสารในชนบททั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการสรางงาน และกระจายรายไดสูชนบท เพ่ือเปดโอกาสใหมและสรางความเสมอภาคทางการ
ศึกษาตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และเพื่อสรรคสรางกระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เปดกวางและเสมอภาค 
นอกจากนี้ยังระบุใหทําการปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคมใหสอดคลองกับปรากฏการณทางธุรกิจของโลก 
และสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม  
 

2.  การลงทุนในดานการศึกษาท่ีดีของพลเมืองและบุคลากรดานสารสนเทศ 
       พันธกิจหลักขอนี้ตองการเรงสรางบุคลากรที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับโดยรีบดวน เพื่อ
แกปญหาความขาดแคลน และเพื่อเตรียมรับความตองการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้ยังตองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาและการอบรมทุก
ระดับ  
 

3.  พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพื่อบริการที่ดี  
และสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 

พันธกิจในการลงทุนเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐที่ดี โดยรัฐมีบทบาทที่จะสงเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนตัวอยางแกสังคมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ประเทศใหมีประสิทธิภาพและการใหบริการที่ดีแกประชาชน โดยกําหนดกลยุทธคือ การใชสมรรถนะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีข้ึนและการสรางรากฐานอุตสาหกรรม 
สารสนเทศที่แข็งแกรง  
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เม่ือประเมินผลนโยบาย IT2000 ตามพันธกิจหลักทั้งสามที่กําหนดไวพบวา หนวยงานตาง ๆ ที่รับผิด
ชอบไดดําเนินงานตามแผนจนไดผลไประดับหน่ึง ผูท่ีใหสัมภาษณท้ังในภาครัฐและเอกชนตางใหความเห็นวา 
การใชบริการโทรคมนาคม  โดยเฉพาะในชนบทในระยะ 5 ปที่ผานมาสะดวกขึ้นมาก ผูใชบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดใหความเห็นวาคนไทยมีความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรดีขึ้น และหนวยงานของรัฐ
เร่ิมใหบริการประชาชนดวยคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม การประเมินผลไมสามารถหาขอยุติวาผลลัพธที่
กลาวขางตนนั้นเปนผลจากการใชนโยบาย IT2000 โดยตรง หรือเปนผลที่เกิดจากแผนงานที่ทําตอเนื่องของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ แตเมื่อประเมินระดับความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยโดย
รวม เพื่อหาขอสรุปวา ใน 10 ปขางหนาประเทศไทยมีโอกาสเปนผูนําทางเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียนไดหรือ
ไม นโยบาย IT2000 ไดยกระดับความรูทางเทคโนโลยีของไทยในรอบ 5 ปท่ีผานมาไดหรือไม ผูใหขอคิดเห็น
สวนใหญตอบวาไม ความเห็นจากภาคเอกชนชี้ใหเขาใจวาระดับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ไทยในรอบ 5 ปนอกจากจะไมไดรับการพัฒนา ยังอาจลาหลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางมากในชวงระยะเวลาเดียวกัน  

การประเมินผลยังช้ีใหเห็นวาหลายกลุมเขาใจเจตนาของนโยบาย IT2000 ไมตรงกัน ความสับสนนําไป
สูการไมนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจัง และเปนเหตุให IT2000 ไมสามารถทําหนาที่เปนกลไกเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศตามเจตนารมณของนโยบาย ประเด็นของความสับสนเกิดจากที่หลายกลุม
เขาใจเจตนาของนโยบาย IT2000 แตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

 นโยบาย IT2000 มีเจตนาใหใชเปนกรอบนโยบายอยางกวาง ๆ ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติใน
การพัฒนาศักยภาพดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นโยบาย IT2000 มีเจตนาที่จะยํ้าแผนแมบทของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวของ เชน แผนแมบทของ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ  
 นโยบาย IT2000 มีเจตนาใหใชเปนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ  

 
ความคาดหวัง ความรวมมือกันเพ่ือทํางานตามนโยบาย และการทําแผนปฏิบัติตามกรอบนโยบายจะ

แตกตางกันเมื่อผูปฏิบัติเขาใจเจตนาของนโยบาย IT2000 แตกตางกันดังสรุปเปนประเด็นดังน้ี 
 

1. ใชนโยบาย IT2000 เปนกรอบนโยบายอยางกวาง ๆ  
หลายหนวยงานเขาใจวารัฐบาลตองการใหใช IT2000 เปนเพียงกรอบนโยบายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของแตละกระทรวง ใจความตอนหนึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2539 เขียนไววา 

“สําหรับการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ใหดําเนินการตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ โดยใหคณะกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ
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กิจเพ่ือจัดทําแผนหลักเปนรายสาขา และใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติทําหนาท่ีฝายเลขานุการประสานงานกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนหลัก แลวนําเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติพิจารณาอนุมัติในหลักการ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของยึดถือในการจัดทําแผนปฏิบัติตอไป 
สวนงบประมาณในการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เพ่ือพิจารณาจัดสรรใหตามความจําเปนและเหมาะสม” 

และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541  ไดอนุมัติในหลักการเรื่องการแตงตั้ง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ และ
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ 
ทั้งที่เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน/นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
และทองถิ่น และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT2000) 

มติของคณะรัฐมนตรีที่กลาวขางตน   หลายหนวยงานเขาใจวาเปนมติเพื่อการกําหนดแนว
ทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ จนถึงขณะนี้ มีหนวยงานระดับกระทรวงไดจัด
ทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแลว และมีอีกสวนหนึ่งที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการจัดทํา
แผนดังกลาว และถาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติเปนเพียงเพื่อรวมหลอมแผนทุกกรม
กองเหลานี้เขาดวยกัน นโยบาย IT2000 จะมีความหมายเปนเพียงแคการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของรัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และผลงานจากนโยบาย IT2000 คงจะ
เร่ิมเห็นเปนรูปธรรม ไดเมื่อหนวยงานสวนใหญเริ่มทําแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานไปตามแผนใน
อีกหลายปขางหนา 

 
2. นโยบาย IT2000 เปนการย้ําแผนแมบทของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของ 

จากการสัมภาษณผูท่ีอยูในวงการธุรกิจใหบริการโทรคมนาคม มีนอยรายที่รูเร่ืองนโยบาย 
IT2000 แตสวนใหญรูเร่ืองเกี่ยวกับแผนแมบทโทรคมนาคมของกระทรวงคมนาคม และหลาย ๆ คน
ที่ไดรับรูเกี่ยวกับ IT2000 ก็เขาใจวาพันธกิจที่เกี่ยวกับการสรางโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหง
ชาติที่เสมอภาคนั้น เปนสวนหนึ่งของแผนแมบทโทรคมนาคมของกระทรวงคมนาคม และหลาย ๆ 
เร่ืองที่อยูในแผนแมบทโทรคมนาคมก็เปนการจัดทําขึ้นเพื่อการเตรียมพรอมที่ประเทศไทยจะตอง
ทําตามพันธกรณีที่มีตอขอสัญญาใน Basic Telecommunication Agreement (BTA) โดยเฉพาะ
เร่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคม  

นอกจากนี้หลาย ๆ คนยังไมเขาใจฐานะของนโยบาย IT2000 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงเปนแผนที่มีการเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก 
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และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การที่นโยบาย IT2000 ไดกําหนดพันธกิจหลัก
ขอที่สองเกี่ยวกับลงทุนกับทรัพยากรมนุษยนั้นทําใหหลายกลุมสับสนระหวางบทบาทของแผนฉบับ
ที่ 8 กับนโยบาย IT2000 การที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2539 มีมติใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรจุเนื้อหาและขอเสนอในนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 จะหมาย
ความวาแผน 8 ไดใชนโยบาย IT2000 เปนกรอบในการทําแผนสวนหนึ่ง หรือวานโยบาย IT2000 
เปนองคประกอบสวนหนึ่งของแผน 8 เมื่อเปนเชนนี้ เจตนาของ IT2000 คืออะไร 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาแนวทางการตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงานในระยะเวลาของนโยบาย  IT2000 พบวาไมสอดคลองกับเปาหมายที่แนะนําไวใน
นโยบาย IT2000 หนวยงานตาง ๆ ต้ังงบประมาณพื่อการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โครงการตอเนื่องตามแผน ที่หนวยงานนั้น ๆ เห็นวาจําเปนภายใตภารกิจท่ีรับผิดชอบ มากกวาการ
ต้ังงบประมาณตามเปาหมายที่แนะนําไวในนโยบาย IT2000 จึงทําใหเช่ือวาหนวยงานสวนใหญยัง
ไมเขาใจบทบาทของนโยบาย IT2000 หรือไมใหความสําคัญในนโยบาย IT2000 เทาท่ีควร แมแต
ตัวแทนจากสํานักงบประมาณยังมีความรูสึกวาการทําแผนสารสนเทศของหนวยงานหลายหนวย
งานที่ผานมาเปนการทําเพื่อของบประมาณจัดซ้ืออุปกรณไอที มากกวาเปนการแสดงวิสัยทัศนของ
หนวยงานนั้น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ 

 
3. นโยบาย IT2000 มีเจตนาใหใชเปนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาร
สนเทศระดับชาติ  

ความคาดหมายของภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนสายไอที เปนไปในทิศทางที่นโยบาย 
IT2000 ตองมีบทบาทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ แทนที่จะเนนการพัฒนาทักษะดาน
ไอทีของหนวยงานของรัฐ หรือเพ่ือแพรกระจายไอทีไปสูสังคม   ตัวแทนภาคเอกชนหลายกลุมไดช้ี
จุดออนของนโยบาย IT2000 วายังขาดการกําหนดนโยบายหลักรายสาขา (Sectoral Policies) การ
ไมไดกําหนดนโยบายหลักรายสาขาทําใหยากตอการประสานงานและรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
ตัวอยางที่เห็นชัดคือการพัฒนาไอทีเพ่ือภาคเกษตรกรรม กรมการพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดลงทุนจัดเก็บขอมูลทางภูมิศาสตร (GIS) เกี่ยวกับพ้ืนดินและสภาพของเนื้อดินทั่ว
ประเทศ กรมชลประทานมีขอมูลมากมายเกี่ยวกับแหลงน้ําและระดับน้ําฝนของแตละป และอ่ืน ๆ 
ขอมูลเหลาน้ีนาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรอยางมหาศาล แตขาดโครงการที่จะนําขอมูลเหลานี้
มาประยุกตใชเพื่อการจัดการดานการเกษตร การขาดการทํานโยบายหลักรายสาขาจึงไมสามารถ
ทําใหนโยบาย IT2000 มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศโดยรวมได 
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 การประเมินผลโดยภาพรวมสรุปไดวา ประเทศไทยไดมีการพัฒนาความสามารถในการใชไอที การ
เตรียมพรอมเพ่ือทําตามพันธกรณีกับตางประเทศดานไอที และการขยายการบริการแกประชาชนที่เกี่ยวของกับ
ไอที ตามกรอบนโยบายของ IT2000 ไดผลในระดับหนึ่ง แตยังไมอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ เพราะระดับความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยยังต่ํา ไมโดดเดนแมจะเทียบกับประเทศเพื่อนบานหลาย ๆ ประเทศ หลาย
ฝายใหความเห็นวาบทบาทของ IT2000 นั้นไมชัดเจน มีความเขาใจวาเปนนโยบายที่ทําซํ้าซอนกับแผน/
นโยบายหลักของหนวยงานตาง ๆ  ทางภาคเอกชนแนะนําวานโยบาย IT2000 นาจะเนนเร่ืองการพัฒนาอุตสาห
กรรมสารสนเทศอยางเดนชัด และควรมีการกําหนดกลยุทธหลักรายสาขา (Sectoral Strategy) เชน สาขาการ
เกษตร สาขาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส สาขาซอฟตแวรคอมพิวเตอร สาขาบริการโทรคมนาคม สาขาการแพทย
และสาธารณสุข สาขาการพลังงาน สาขาดานสิ่งแวดลอม สาขาการทองเที่ยว และอื่น ๆ การกําหนดเปน
นโยบายหลักรายสาขาทําใหเกิดความรวมมือกันและการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ ระหวางรัฐกับ
ภาคการศึกษา และระหวางรัฐ ภาคการศึกษา กับภาคเอกชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ผูเชี่ยวชาญเห็นวาในสถานภาพปจจุบัน รัฐบาลตองสงเสริมใหหนวยงานที่รับผิดชอบตอการ
กําหนดนโยบายสารสนเทศแหงชาติมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศใหแข็งแกรง โดยแบง
นโยบายเปนระยะส้ัน 5 ปและระยะปานกลาง 10 ป ในชวงหาปแรกผูเชี่ยวชาญเห็นวาเราควรสงเสริม
การสรางอุปสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเต็มที่ทั่วทุกสังคม ทานเหลานี้เช่ือวาการสรางอุปสงค
ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถในดานภาคบริการและภาคการผลิตที่เก่ียวกับ
ไอที การสรางทักษะเพื่อการใชเทคโนโลยีระดับสูงดวยบริการของภาคเอกชนไทย เปนวิธีหนึ่งที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ เพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่สูงขึ้นไปได  
 ผูเชี่ยวชาญยังไดแนะนําวา เปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระยะปานกลางและ
ระยะยาวควรใหมีผลทําใหประเทศไทยสามารถคิดคนนวัตกรรมของตนเอง  เพ่ือจะไดลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีของตางประเทศ ตัวอยางนวัตกรรมที่ควรสงเสริมใหเกิดภายในประเทศมีต้ังแตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณดานโทรคมนาคม รวมทั้งสินคาบริการระดับสูง การที่
ประเทศจะสามารถคิดคนนวัตกรรมของตนเองไดนั้น จําเปนที่รัฐตองสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
อยางจริงจัง และเรงผลิตบุคลากรในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจังและตอเนื่อง การที่
ประเทศไทยจะบรรลุผลตามที่กลาวนี้   ผูเชี่ยวชาญไดใหขอคิดเห็นวารัฐบาลจําเปนตองปรับปรุงองค
กรที่ รับ ผิดชอบดานการประสานความรวมมือเพื่ อการปฏิบั ติ ให เปนไปตามแผน  (Policy 
Implementation Body) องคกรนี้ตองประกอบดวยบุคลากรที่มีวิสัยทัศนทางไอที สามารถประสาน
ประโยชนระหวางคนหลายกลุม สามารถชักนําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคการ
ศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเปนอยางดี นอกจากนี้ยังอาจตองมีอํานาจในการส่ังการบางพอควร 

บทที่ 1 
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บทนํา 
 
ความเปนมา 
 

จากที่รัฐบาลไดใหความเห็นชอบในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT2000) เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2539 และนโยบาย IT2000 ไดถูกนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย โดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายไปแลว
ระดับหนึ่ง เปนเวลาลวงมาจนเกือบครบ 5 ปนั้น สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติ เห็นควรใหมีการจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในระยะที่ 2 เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพการณที่เปล่ียนแปลงทั้งภายในและตางประเทศ จึงริเร่ิมโครงการจัดทํานโยบายสารสนเทศระยะ 
พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) ขึ้น 

 

           ในการศึกษาเพื่อจัดทํานโยบาย IT2010 และวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ประเทศไทยในอนาคตนั้น มีความจําเปนที่ผูจัดทํานโยบายตองเขาใจพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ผานมาของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการที่เปนผลทั้งทางตรงและทางออมจากนโยบาย IT2000 ที่ผาน
มา สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติจึงไดจัดการประเมินผล IT2000 ขึ้น โดย
ใหแยกและมีความเปนอิสระจากทีมงานศึกษาวิจัย IT2010 แตใหคงไวซึ่งความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาทั้ง
สองสวน โดยใหนําผลจากการวิเคราะหประเมินผลนโยบาย IT2000 มาใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2010 ดวย การประเมินไดกําหนดใหมีประเด็นหลักดังนี้ 

1) ศึกษาความกาวหนาของโครงการตาง ๆ ที่เกิดจากการใชนโยบาย IT2000  และเปรียบเทียบกับ
เปาหมายหลักที่กําหนดไว 

2) ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนผลที่เกิดจากโครงการ/การ
ดําเนินงานตามนโยบาย IT2000 ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง 

3) สังเคราะหผลที่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งแนะนํามาตรการปรับปรุงเพ่ือใหนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของชาติฉบับใหมที่จะจัดทําข้ึนมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากขึ้น 
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องคประกอบของคณะวิจัย 
 คณะวิจัยเพื่อประเมินผลนโยบาย IT2000 ประกอบดวยนักวิจัยและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. นายมนู อรดีดลเชษฐ   หัวหนาคณะวิจัย 
2. อาจารยศรีนวล  นลินทิพยวงศ  นักวิจัย 
3. อาจารยสมนึก  สินธุปวน   นักวิจัย 
4. ดร.กษิติธร  ภูภราดัย   ผูประสานงาน 
 

 
แนวทางการศึกษา 
 การศึกษาจัดทําโดยคณะวิจัยที่กลาวขางตน และจะทําดวยการศึกษาจากเอกสารและรายงานตาง ๆ จากการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการศึกษาจะแบงเปนโครงการยอยดังน้ี 
 
1. ศึกษาสถานภาพของโครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายใตกรอบนโยบาย IT2000 

กรอบของการศึกษาจะประกอบดวยโครงการที่อยูภายใตพันธกิจทั้งสามประการไดแก 
 การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศระดับชาติ เพื่อจุดพลังความสามารถของมนุษยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การลงทุนพัฒนาคุณภาพพลเมือง ไดแก การสรางพลเมืองที่อานออกเขียนได และการสรางฐาน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะเพียงพอทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การลงทุนเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐท่ีดี 

 
2. ประเมินสถานภาพ/ความกาวหนาของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไวใน 

IT2000 พรอมบทวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหโครงการ/การดําเนินงานตาง ๆ  บรรลุหรือไมบรรลุ
เปาหมายที่ต้ังไว 

การศึกษาจะทําโดยการสัมภาษณ/สอบถามความเห็นจากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของวาโครง
การที่ไดเกิดขึ้นแลวกอใหเกิดการพัฒนาในภาพรวมอยางไร และโครงการที่ควรจะเกิด แตยังไมเกิด จะมีผล
ดีหรือผลเสียตอสังคมโดยรวมอยางไร กิจกรรมที่คณะวิจัยไดทําเพื่อการประเมินผลพอสรุปไดดังนี้ 

1) วันที่ 7 ธันวาคม 2543 มีการแลกเปลี่ยนความคิดอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย IT2000 ระหวาง
สมาชิกของสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย  

2) วันที่ 17 มกราคม 2544 มีการแลกเปลี่ยนความคิดอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย IT2000 ระหวาง
สมาชิกของสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย 
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3) ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2544 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญสายไอทีของรัฐและเอกชน
เกี่ยวกับ IT2000 

4) วันที่ 1 มีนาคม 2544 ระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ระหวางกลุมผู
พัฒนาซอฟตแวร 

5) วันที่ 20 มีนาคม 2544 สมาชิกสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทยประชุมสรุปผลของ IT2000 
6) วันที่ 27 มีนาคม 2544 ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับนโยบาย IT2000 ในกลุมธุรกิจเอกชน 
7) วันที่ 10 เมษายน 2544 ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับนโยบาย IT2000 ระหวางตัวแทนของหนวยงาน

ภาครัฐ 
 
3. สังเคราะหผลที่เกิดข้ึนจากโครงการตาง ๆ 

ขอมูลที่ไดในขอ 1 และ 2 จะถูกนํามาสังเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางขอเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) 
ตอคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 
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บทที่ 2 
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย IT2000 และขอสรุปความเห็นเบ้ืองตน 

 
เจตนาของนโยบาย IT2000 
 เม่ือป พ.ศ. 2538 รัฐบาลโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติไดรางนโยบาย IT2000 ฉบับ
แรกของประเทศขึ้นโดยหวังที่จะใชเปนกรอบและแนวทางเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยที่ใน
บทนําของนโยบาย IT2000 ไดกลาวไววา 
 “เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรางชีวิตท่ีดีขึ้นอยางไมตองสงสัย แตเราตองเขาใจวาเทคโนโลยีเปน
เพียงเครื่องมือที่สรางฝนใหเปนจริงเทาน้ัน เพียงการลงทุนทางดานเทคโนโลยียอมไมอาจทําใหเราบรรลุวัตถุ
ประสงค ดังนั้น เราจึงตองตระหนักดังนี้ 

หนึ่ง    เราตองตระหนักถึงความเปนไปไดและภาระที่จําตองปฏิบัติ 
สอง   เราตองนิยามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน และ 
สาม   เราตางตองมีเจตนารมณที่มุงมั่น ตองมีความมานะพยายามที่ฝาฟนไปสูเปาหมายโดยพรอม

เพรียงกัน 
ในการนี้ รัฐบาลมีพันธกิจท่ีตองปฏิบัติหลายประการ อยางนอยที่สุดก็คือภาระท่ีไดแก 
 การสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ 
 การลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษย 
 การปรับปรุงบทบาท กระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการของรัฐ” 

 
การกําหนดพันธกิจท่ีรัฐบาลตองทําตามที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวารัฐมีเจตนาท่ีตองการเนนการสราง

ชีวิตของคนไทยใหดีข้ึนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น IT2000 จึงถูกออกแบบใหบังเกิดผลในการกระจาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Diffusion) ไปใหท่ัวถึงในสังคมไทย  แตไมไดเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry Development) มากนักดังจะเห็นจากทิศทางและกลยุทธที่ถูก
กําหนดไวในนโยบาย IT2000 ซ่ึงระบุไวตอนหนึ่งดังนี ้
 

1. การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค 
ทิศทางของกลยุทธ: 

 ตอเช่ือมเครือขายสื่อสารในภาคชนบททั่วประเทศ เพ่ือสนองนโยบายหลักของรัฐบาล
ในการสรางงาน และกระจายรายไดสูชนบท  เพื่อเปดโอกาสใหมและสรางความเสมอ
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ภาคทางการศึกษาตลอดจนการพัฒนาบุคลากร      และเพื่อสรรคสรางกระบวนการ
ส่ือสารสาธารณะที่เปดกวางและเสมอภาค 
 ปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคมใหสอดคลองกับปรากฏการณทางธุรกิจของโลก 
และสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม 

 
2. การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย 

ทิศทางของกลยุทธ: 
 เรงสรางบุคลากรที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับโดยรีบดวน เพ่ือแก
ปญหาความขาดแคลนที่เขาขั้นวิกฤติในปจจุบัน และเพ่ือเตรียมรับความตองการของ
ตลาดที่จะทับเทาทวีคูณในอนาคต 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาและการอบรม
ทุกระดับ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจักตองไมถูกจํากัดอยูเพียงในสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเทานั้น แตจะตองนําไปใชทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย 

 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพื่อบริการที่ดีข้ีน และสรางรากฐาน

อุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 
ทิศทางของกลยุทธ: 

 ใชสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มรูปแบบในหนวยงานของรัฐทุกแหงเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในดานงานบริการแกประชาชน     อันจักทําใหภาครัฐกลายเปน
ตัวอยางอันดีของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และจักทําใหสงผลไป
สูประสิทธิภาพในการปกครองของรัฐอีกดวย 
 สรางรากฐานที่ดีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ สาขา ทั้ง
ฮารดแวร ซอฟตแวร สารสนเทศ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนากลุมบริษัทขนาดกลางและเล็กใหกระจายไปยังทองถิ่นทั่วประเทศ 

 
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม 
 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะกลุมสมาชิกของสมาคมธุรกิจ
คอมพิวเตอรไทย (ATCI) ไดขอสรุปวา นโยบายไอทีของชาตินาจะเนนไปในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาร
สนเทศควบคูกับการเนนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายสารสนเทศไปสูสังคม (IT Diffusion) ทาน
เหลานี้โตแยงวาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูสังคมจะทําไดผลก็ตอเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีความแข็ง
แกรงแลว การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพันธกิจที่ตองทํารวมกันระหวางหลาย ๆ หนวยงาน 
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เชน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย 
และอื่น ๆ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารเทศเปนอุตสาหกรรมใหมที่ภาคเอกชนยังไมสามารถ
พัฒนาใหมีความแข็งแกรงที่จะแขงขันกับตางประเทศไดโดยลําพัง จําเปนที่รัฐตองเขามารับหนาท่ีเพ่ือกําหนด
ทิศทางของการพัฒนาที่มีความเดนชัด เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของตน
เพ่ือมุงสูเปาหมายเดียวกันได 
 งานวิ จัยของคุณ เกษมณี  อัษฎามงคล  ในเรื่อง “Technology Foresight as a Policy Tool for IT 
Industry in the 21st Century: Case Study of Thailand” ซ่ึงเปนงานสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาเอกได
ยืนยันวาในประเทศที่กําลังพัฒนานั้น การพัฒนาอุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนที่รัฐบาลตองกําหนด
ทิศทางการพัฒนาที่เดนชัดเพ่ือใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ    และระหวางรัฐกับ
เอกชนดวย การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําโดยเอกชนเพียงลําพังนั้นจะไมบังเกิดผล เน่ือง
จากขาดปจจัยหลาย ๆ ดาน ต้ังแตปจจัยเร่ืองของโครงสรางพ้ืนฐาน เร่ืองทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะและคุณภาพ
ที่จําเปน เร่ืองเงินทุน เร่ืองการถายทอดเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ปจจัยแตละเร่ืองมีปญหาที่ตองแกไข โดยเฉพาะ
เร่ืองของโครงสรางพื้นฐานและเรื่องของทรัพยากรมนุษยในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหาเหลานี้ตอง
แกไขโดยรัฐ และตองแกไขดวยความรวมมือจากหนวยงานหลายหนวยงาน 
 ผูใหสัมภาษณบางกลุม  ไดใหความเห็นวารัฐบาลไดดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศแลว       
ตัวอยางเชน การใหสิทธิประโยชนดานภาษีแกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวร และซอฟตแวร โครงการเขต
อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Park) ที่ริเร่ิมดวยเจตนาสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยเฉพาะ      รวมทั้ง
การพยายามที่จะปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมดวย ส่ิงเหลานี้ไดแสดงเจตนาของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมอุตสาห
กรรมสารสนเทศในระดับหนึ่ง แตภาคเอกชนโดยเฉพาะสมาชิกกลุมหนึ่งของสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทยใหขอ
สังเกตวารัฐบาลไมมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศที่ชัดเจน และโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร
สนเทศหลาย ๆ โครงการ ไมไดเกิดขึ้นจากวิสัยทัศนของรัฐบาลโดยตรง แตเกิดขึ้นจากความกดดันจากองคกร
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดรวมตกลงเปนพันธกรณี โดยเฉพาะโครงการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม  รัฐบาล
ตองมี Political Will จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศได  ดังจะเห็นจากตัวอยางของอุตสาห
กรรมอิเล็กทรอกนิกสและฮารดแวรของคอมพิวเตอรที่เปนอุตสาหกรรมของการขายแรงงานมากวา 30 ป และมี
แนวโนมที่นักลงทุนตางชาติจะยายฐานการผลิตไปในประเทศที่มีคาแรงงานต่ํากวาไทยในเร็ว ๆ นี้ และประเทศ
ไทยก็ยังไมไดพัฒนาทักษะในดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและฮารดแวรจนถึงขั้นที่มีนวัตกรรมของตนเอง หลาย 
ๆ คนมองเห็นวาการที่ประเทศไทยถูกบริษัทวิจัยของตางประเทศประเมิน ใหมีศักยภาพดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยูในระดับที่ 47 จากจํานวนประเทศที่ถูกประเมินทั้งส้ิน 47 ประเทศ นั้นเปนผลจากการที่ประเทศไทย
ไมไดเนนนโยบายดานพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจังในอดีต 
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 ความเห็นจากผูเช่ียวชาญจึงสรุปไดวานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยจําเปนตองเนนเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถา
อุตสาหกรรมสวนนี้ออนแอ การกระจายเทคโนโลยีไปสูสังคมสวนอื่นของประเทศก็จะเกิดผลไดยาก และจะตอง
พ่ึงความชวยเหลือจากตางประเทศเปนระยะยาวนาน ทําใหประเทศขาดความเปนอิสระในการพัฒนา จนถึงขั้น
ที่ประเทศไทยจะขาดศักยภาพในการแขงขันกับนานา ประเทศได 
 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศที่กําหนดใน IT2000 
 ถึงแมวานโยบาย IT2000 จะมีการระบุพันธกิจไววารัฐบาลตองมีบทบาทในการสรางฐานอุตสาหกรรม 
สารสนเทศที่แข็งแกรงก็ตาม แตนโยบาย IT2000 ไดกลาวถึงภารกิจเบื้องตนเพียงหนึ่งขอ และไดกลาวอยาง
หลวม ๆ ดังนี้ 
 “สรางแรงจูงใจและบรรยากาศความรวมมือที่ดีระหวางภาคเอกชนและภาครัฐในทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานการตลาด การคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน เพื่อใหภาคเอกชนมี
สวนรวมในการพัฒนาการผลิตและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มที”่ 
 ภารกิจเบื้องตนขอนี้ไดถูกขยายความเปนเปาหมาย 5 ขอดังนี ้

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยแผนลงทุนที่
เพียงพอและตอเนื่อง ไมวาจะเปนวิทยาการดานฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขายสารสนเทศ ส่ือรูปแบบ
ตาง ๆ จนถึงกระบวนการผลิตและใหบริการ การประยุกตใชในดานตาง ๆ อาทิ การแพทย การศึกษา 
การคาและการผลิต เปนตน 

2. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยมาตรการดานภาษีและการเงิน แหลงเงินทุน การจัดจางบริษัททั้งใหญ
และเล็กในโครงการตาง ๆ ของรัฐ (Outsourcing) เพ่ือใหภาคเอกชนมีบทบาทและสวนรวมอยางเดนชัด 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดาน สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนสรางโครง
สรางพ้ืนฐานสารสนเทศ การผลิตอุปกรณใหบริการสารสนเทศ การสรางสื่อรูปแบบตาง ๆ การวิจัยและ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การฝกอบรมและสรางบุคลากรที่จําเปน รวมท้ังสงเสริมใหภาคเอกชน
ลงทุนในการจัดหาและประยุกตใชเทคโนโลยีอยางกวางขวางควบคูไปดวย 

3. สรางความมั่นใจวาการพัฒนาและการอบรมซอฟตแวรโครงการใหญ ๆ ไดลงไปสนับสนุนอุตสาหกรรม
บริการสารสนเทศระดับทองถิ่นทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาซอฟตแวรเปนไปดวยความโปรงใส 
และมีคุณภาพ ทุกหนวยงานของรัฐควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. ใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (NITC) ทําการศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือติดตามแนวโนม
ของตลาดทองถิ่นและตลาดโลก ไมวาเปนตลาดฮารดแวรหรือซอฟตแวร และมีเปาหมายเพื่อการเสนอ
แนะกลยุทธและมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศภายใน
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ประเทศ อาทิ การคนควา วิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน การปกปองทรัพยสินทาง
ปญญา การสรางตลาดและการสรางงานในระดับทองถิ่น 

5. สรางความแข็งแกรงแกองคกรของรัฐ อาทิ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติให
เปนแหลงขอมูลและวิชาความรู เพ่ือสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนดวยการใหคําแนะนํา และการแลก
เปล่ียนความรูและประสบการณภายในกลุมผูผลิต ผูใช หรือระหวางผูใชและผูผลิต 

 
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศที่ระบุไวใน IT2000 สรุปเปนประเด็นหลัก ๆ คือ 
 สงเสริมการวิจัย พัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยี 
 สนับสนุนใหมีการจัดจางเอกชนทําโครงการสารสนเทศของรัฐ (Outsource) 
 สงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ 
 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศระดับทองถิ่นทั่วประเทศ 
 ให NITC เสนอแนะกลยุทธและมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาห
กรรมสารสนเทศภายในประเทศ 
 สรางความแข็งแกรงแกองคการของรัฐใหเปนแหลงขอมูลและวิชาความรูเพ่ือสนับภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 

 

ความเห็นจากเอกชนบางกลุมสรุปไดวา ถึงแม IT2000 จะไดกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาห
กรรมสารสนเทศ ประกอบดวยมาตรการกระตุนอุปสงค (Demand) ภายในประเทศดวยโครงการของรัฐ และ
ขณะเดียวกัน ไดกําหนดใหมีการพัฒนาทักษะดานไอที  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาของเอกชน  แตทิศทางของ
กลยุทธนั้นไมชัดเจน และเปนการเขียนเปาหมายอยางลอย ๆ เพราะไมไดลงรายละเอียดถึงระดับกลยุทธราย
สาขา ทําใหมองไมเห็นวาหนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบในการทําใหพันธกิจนี้ลุลวงผลได เมื่อการวางแผนอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  (NITC) และมี ศูนย เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ จึงทําใหเขาใจวาหนวย
งานที่จะทําหนาที่ Implement นโยบายโดยตรงก็คือ NECTEC หนวยงานเดียว ซ่ึงไมนาจะเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเปนงานที่ตองรวมมือกันระหวางหลาย ๆ หนวยงาน และตองมี
สายทางที่เช่ือมกับภาคเอกชนในหลาย ๆ ดาน จึงทําใหมองเห็นวานโยบาย IT2000 ไมไดใหความสนใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศอยางจริงจัง แตเนนไปในดานการกระจายเทคโนโลยีสารสนเทศสูชนบทเพื่อ
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันมากกวา 
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ปญหาทางปฏิบัติ 
 การสัมภาษณจากภาคเอกชนและหลายหนวยงาน พบวามีคนกลุมหนึ่งมองวานโยบาย IT2000   ควร
จะลงลึกถึงระดับกลยุทธรายสาขา (Sectoral Strategy)      เน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือและรวมปฏิบัติระหวางหนวยงานหลาย ๆ หนวย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีการ
ประสานงานอยางใกลชิดกับภาคเอกชน การไมไดกําหนดกลยุทธรายสาขาเปนเหตุใหหนวยงานตาง ๆ ไมไดให
ความสนใจตอนโยบาย IT2000 เทาท่ีควร ทําให IT2000 ดูเสมือนวาไมไดเปนนโยบายของชาติที่ทุกคนที่เกี่ยว
ของตองใหความสนใจและรวมมือกันปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมาย หลายคนใหความเห็นวานโยบาย IT2000 
ขาดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เปนเหตุใหเอกชนสวนใหญไมไดใหความสนใจ ผลการสํารวจจากกลุม
สมาชิกของสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้พบวาผูที่ไมเคยรับรูเกี่ยวกับ IT2000 มีถึงรอยละ 40 คาด
วาเอกชนที่ไมเกี่ยวของกับสายเทคโนโลยีที่ไมรูเร่ืองเกี่ยวกับ IT2000 นาจะมากกวานี ้
 ในจํานวนสามพันธกิจที่กําหนดไวใน IT2000 พันธกิจสรางโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอ
ภาคเปนเพียงพันธกิจเดียวที่ถูกมองดูวามี Sectoral Policy มารองรับที่ชัดเจน กลาวถือกระทรวงคมนาคมไดจัด
ทําแผนแมบทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และนโยบายทางดวนสารสนเทศ แตแผนแมบทและนโยบายทาง
ดวนสารสนเทศที่กลาวเปนโครงการภายใตการริเริ่มของกระทรวงคมนาคมเองอันเปนผลจากขอตกลงใน Basic 
Telecommunication Agreement (BTA) หาไดเกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากนโยบาย IT2000 โดยเฉพาะ อยางไรก็
ตามแผนแมบทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไดกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนจนทําใหเกิดการปฏิบัติ
โดยหนวยงานที่รับผิดชอบและบังเกิดผลดานพัฒนาการบริการโทรคมนาคมกระจายไปทั่วประเทศตามรายงาน
ประเมินผลที่จะนําเสนอในหัวเรื่องตอไป 
 สําหรับพันธกิจท่ีวาดวยการลงทุนกับทรัพยากรมนุษยนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 8 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสวนที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
เฉพาะหมวดที่วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

1) รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํา และโครงสรางพ้ืนฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
จําเปน 

2) รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิง
พิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ท้ังนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
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3) ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความ
สามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

4) ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทํา
ได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตน
เองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5) รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

6) ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คา
สัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทร
คมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลด
อัตราบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม 

7) รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจัย 
การพัฒนาและการใช รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับนี้เมื่อถูกนําไปปฏิบัติยอมจะบรรลุผลในดานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตรงตามทิศทางของกลยุทธของนโยบาย IT2000 แตพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนผลที่เกิดจากวิสัยทัศนเพื่อตองการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และเปนการหวังผลใน
ระยะปานกลางและระยะยาว จึงไมสามารถสนองตอบตามนโยบายของ IT2000 ที่ระบุวา “เรงสรางบุคลากรที่มี
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับโดยรีบดวน เพื่อแกปญหาความขาดแคลนที่เขาขั้นวิกฤติในปจจุบัน 
และเพื่อเตรียมรับความตองการของตลาดที่จะทับเทาทวีคูณในอนาคต” 

ผูที่ใหสัมภาษณบางทานใหความเห็นวา นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาตินาจะเนนการแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมีทักษะทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สารสนเทศ โดยเฉพาะสรางการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเพื่อการแกปญหาการขาดบุคลากรไอทีในระยะสั้น
อยางจริงจัง  จากการสัมภาษณในกลุมผูประกอบการภาคเอกชนพบวาถึงแมจะมีถึงรอยละ 65   ที่พบวาบัณทิต
ที่เรียนจบสายวิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิทยาการคอมพิวเตอรมีระดับความรูไอทีท่ีดีขึ้นกวาเดิม แตนัก
คอมพิวเตอรไทยโดยรวมยังมีศักยภาพในการทําโครงการคอมพิวเตอรที่ใชความรูระดับพ้ืนฐานและระดับปาน
กลาง เรายังมีปญหาในการทําโครงการคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ใชทักษะขั้นสูง และวิศวกรคอมพิวเตอรไทยยัง
มีสวนนอยที่มีคุณภาพระดับที่จะรับทําโครงการจากกลุมประเทศที่เจริญแลว ถึงแมซอฟตแวรปารคจะเร่ิมทํา
โครงการพัฒนาฝมือนักซอฟตแวรระดับสูง โดยขอความรวมมือจากบริษัทขามชาติ แตก็ยังทําในวงแคบ การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานไอทีโดยรวมยังไมไดทํากันอยางมีแผนและอยางเปนระบบ จึงเปนเหตุใหการพัฒนา
อุตสหกรรมสารสนเทศที่ผานมาไมไดผลเทาที่ควร 

พันธกิจท่ีหลายฝายเห็นวาไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ ไดแกพันธกิจที่วาดวยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพ่ือบริการที่ดีขึ้น  และสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็ง
แกรง ปญหาประการแรกพบวาหนวยงานของรัฐไมไดใหความสําคัญตอนโยบาย IT2000 เทาท่ีควร สังเกตได
จากการจัดทํางบประมาณประจําปในรอบ 5 ปท่ีผานมา    สัดสวนของการใชจายดานไอทีไมไดสอดคลองกับ
เปาหมายตาง ๆ ที่กําหนดไวในนโยบาย IT2000 หนวยงานของรัฐสวนหนึ่งยังไมไดจัดทําแผนไอทีของตนเอง    
ที่เปนปญหาหลักคือ  การขาดความรวมมือและการประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการใชสาร
สนเทศรวมกัน   การขาดความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทําใหหลายฝายเห็นวาการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายตามที่ถูกกําหนดไวในนโยบาย IT2000 นี้จะเกิดขึ้นยากมาก กิจกรรมหลายอยางที่หลาย ๆ หนวยงาน
ไดดําเนินไปในสวนที่เกี่ยวกับโครงการสารสนเทศของตนนั้นถูกมองวาเปนโครงการที่ทําขึ้นจากภารกิจประจํา 
และจากความจําเปนเฉพาะหนา และไมไดเปนไปตามกรอบของนโยบาย IT2000  
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บทที่ 3 
บทสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
 
 บทสรุปตอไปนี้เปนการสรุปเนื้อหาจากการศึกษาและคนควาของนักวิจัย   รวมทั้งการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับงานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละพันธกิจที่กําหนดไวในนโยบาย IT2000 ซ่ึงมีราย
ละเอียดปรากฏอยูในบทที่ 4-6 
 
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติท่ีเสมอภาค 
                 พันธกิจหลักขอน้ีระบุใหมีการตอเช่ือมเครือขายสื่อสารในชนบททั่วประเทศ เพ่ือสนองนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการสรางงาน และกระจายรายไดสูชนบท เพ่ือเปดโอกาสใหมและสรางความเสมอภาคทางการ
ศึกษาตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือสรรคสรางกระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เปดกวางและเสมอภาค 
นอกจากนี้ยังระบุใหทําการปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคมใหสอดคลองกับปรากฏการณทางธุรกิจของโลก 
และสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ จึงไดเสนอแนะใหมีการดําเนินนโยบายหลัก ๆ ดังนี้ 

 จัดทําโครงการ 5 ป พัฒนาและขยายการสื่อสารในชนบทไทย 
 โครงการหลักทางดานการสื่อสารทั้งปวงของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชนอันพึง
บังเกิดตอชาวชนบทดวย 
 จัดตั้งองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคม 
 ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1.    จัดทําโครงการ 5 ป พัฒนาและขยายการสื่อสารในชนบทไทย 
                องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดดําเนินโครงการขยายโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทเพื่อตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  7 พ.ศ. 2535-2539 มีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาสังคมชนบทใหเจริญกาวหนา โดยมุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครอบคลุมทุก
ตําบลที่ยังไมมีการใหบริการโทรศัพท รวมท้ังการใหบริการตามสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยวและเสนทางหลวง
สายหลักและเปดใหบริการไดต้ังแต 1 ต.ค.2538 เปนตนมา โครงการนี้สามารถตอบสนองนโยบาย IT2000 ที่
กําหนดใหพัฒนาและขยายการสื่อสารในชนบทไทยเปนอยางดี โครงการหลัก ๆ ขององคการโทรศัพท ฯ สรุปได
ดังนี ้
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1.1 โครงการขยายบริการโทรศัพททางไกลชนบทเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 เลขหมายใหครอบคลุม 
พ้ืนที่ที่ยังไมมีบริการโทรศัพทประมาณ 3,500 ตําบล    และแหลงทองเที่ยว รวมทั้งสถานที่สําคัญ
ริมทางหลวงสายหลักอีกประมาณ 1,000 แหง โดยใชระบบวิทยุเช่ือมโยงไปยังชุมสายที่มีอยู แบง
เปนระบบ TDMA ประมาณ 4,003 สถานี และระบบดาวเทียมประมาณ 500  สถานี วงเงินลงทุน 
9,000 ลานบาท เริ่มดําเนินการเมื่อประมาณกลางป 2535 จนถึงกันยายน 2539 

1.2 โครงการขยายเลขหมายเพิ่มเติมในพ้ืนที่ท่ีใหบริการเดิมอยูจํานวน 16,000 เลขหมาย และพื้นท่ีให
บริการใหมซ่ึงอยูในรัศมีการใหบริการโครงขายเดิมจํานวน  9,000 เลขหมาย แบงเปนโทรศัพท
สาธารณะแบบหยอดเหรียญ 23,200 เลขหมาย และโทรศัพทแบบมีผูดูแล 1,800 เลขหมาย 

1.3 โครงการขยายการบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครอบคลุมทั่วทุกหมูบานภายในป 
2541 และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนบทตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายใหบริการโทรศัพท
สาธารณะทางไกลครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน 43,000 หมูบาน   ตามสถานที่สําคัญ   สถานที่
ราชการ แหลงทองเที่ยว และเสนทางสายหลักประมาณ 2,000 แหง โดยเฉลี่ยหมูบานละประมาณ  
3 เลขหมาย รวมทั้งส้ิน  135,000 เลขหมาย 

1.4 การสนองตอบความตองการสงขาวสารขอมูลของธุรกิจใหญนอยและองคกรตางๆในชนบททั่ว
ประเทศ ดวยสมรรถนะการบริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมตํ่ากวา 64,000 บิตตอวินาที (64 kbps) 
มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายใหสามารถรองรับหมายเลขและบริการที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มความมั่นคงของโครงขายในเสนทางหลัก องคการโทรศัพทฯไดปรับปรุงและ
ขย าย ระบ บ สื่ อ สัญ ญ าณ โด ย ใช อุ ป ก รณ  Optic Fibre Cable แล ะ  Microwave ระบ บ 
SDH(Synchronous Digital Hierarchy) ปจจุบันสามารถใชการบริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมตํ่า
กวา 64,000 บิต ตอ วินาที (64 kbps) 

 
2.    โครงการหลักทางดานการสื่อสารทั้งปวงของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชนอันพึงบังเกิด

ตอชาวชนบท 
นโยบายขอนี้ระบุวาโครงการขยายโทรศัพทไมตํ่ากวาหกลานเลขหมายในแผน 8  จะตองจัดสรรสวนที่

เหมาะสม เพื่อสนองความตองการของชาวชนบทที่อยูหางไกล โครงการรวมงานและรวมลงทุนขององคการ
โทรศัพทฯกับเอกชนที่ขยายการบริการโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวงและ 1.5 ลานเลขหมายใน
เขตภูมิภาคสามารถสนองตอบนโยบายขอนี้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายบริการโทรศัพทเพ่ือขจัด
ความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541 เปนสวนที่องคการโทรศัพท ฯ ดําเนินการเองจํานวน 800,000 เลข
หมาย แบงเปนเขตนครหลวงจํานวน 200,000 เลขหมายและในเขตภูมิภาค จํานวน 600,000 เลขหมาย 
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 นอกจากนี้ องคการโทรศัพทฯยังไดดําเนินการตามแผนงานการใหบริการโทรศัพททางไกลดวย
เทคโนโลยี IP และใหบริการ Remote Access สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตในสวนภูมิภาค โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหบริการ IP Telephony  เชนบริการโทรศัพททางไกลในราคาประหยัด (Y-tel 1234) และใหบริการ Remote 
Access สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตใหสามารถเชื่อมตอเขาระบบอินเตอรเน็ตในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 
โดยองคการโทรศัพท ฯไดเร่ิมดําเนินโครงการจัดตั้งโครงขาย IP Network มาตั้งแตตนป  2542   ในระยะแรก
โครงขายหลักจะใชสัญญาณความเร็วสูงหรือวงจรเชา (Leased Circuit) ติดตั้งในชุมชนหลักทั่วประเทศจํานวน 
24 แหง มีศูนยควบคุมและบริหารโครงขายที่กรุงเทพฯ ควบคุมการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆ 24 ช่ัวโมง  
 
3.    จัดต้ังองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคม 

นโยบายขอนี้เสนอใหมีคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมอิสระผานการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการ
ชุดนี้ จักตองไดรับมอบหมายใหรางระเบียบขอบังคับและกําหนดราคาคาบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคมให
เหมาะสมทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของสังคมโดยรวม 

      เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม     พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช) และกําหนดให กทช มีอํานาจและหนาท่ีในมาตรา 51 จํานวน 21 หัวขอ โดยขอยกมาเปนตัวอยางเปน
บางหัวขอดังตอไปนี ้

(1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่ใหสอดคลองกับบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหง
ชาต ิ

(2) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
(3) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
(4) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรมนาคม 
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการ

อนุญาต รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
คณะกรรมการสรรหากรรมการ กทช ที่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจ

การวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมไดเริ่มกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได
รับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ กทช และไดเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหมีมติเลือกจํานวน 7 คน
เพื่อเปนกรรมการ กทช เมื่อเดือนมกราคม 2544 เปนที่เรียบรอยแลว คาดวาคณะกรรมการ กทช ชุดแรกจะ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดภายในป พ.ศ. 2544  
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4.   ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบผานรางพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และไดสงใหวุฒิสภาเพื่อการพิจารณาตอไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูกตราขึ้นใหเปนไป
ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     เพ่ือใหมีการคุมครองผูบริโภคในดานการใชบริการโทร
คมนาคม และเพื่อกําหนดหลักการใหมีการอนุญาต ซ่ึงจะมีผลทําใหยกเลิกกฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการยกเลิกการผูกขาดการใหบริการโทรคมนาคมโดยรัฐ อันจะนําไปสูการ
เปดตลาดบริการโทรคมนาคมที่มีการแขงขันโดยเสร ี

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบใหมีการรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับคือ 
 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 78 (เกี่ยวกับการจัดโครงสรางพื้นฐานสาร
สนเทศใหทั่วถึง และเทาเทียมกัน) 

 
กฎหมายทั้ง 6 ฉบับอยูในระหวางการรางและบางฉบับอยูในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา และ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแกกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายลําดับรองของรัฐธรรม
นูญมาตรา 78 ตามลําดับ 
 
 การประเมินผลนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไวในพันธกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาคพอสรุปไดดังที่ปรากฏในตารางที่ 4.1 
  
ตารางที่  3.1  การสรางโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค 
นโยบาย/เปาหมาย การดําเนินการ หมายเหตุ 
1. จัดทําโครงการ 5 ป พัฒนาและขยายการ

สื่อสารในชนบทไทย 
1.1 ติดตั้งคูสายโทรศัพท ไมนอยกวา 12,000 

ตําบลและหมูบานหางไกล โดยลงทุน
ประมาณปละ 6,000 ลานบาทตอป เปน

 
 
ไดดําเนินการแลว  
 
 

 
 
องคการโทรศัพท ฯ ไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 เพื่อพัฒนา
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เวลา 5 ป เพื่อใหบริการ โดยถวนทั่ว
ประเทศในป 2543 

1.2 เพื่อใหทุกหมูบานที่มีขนาดเกิน 20 ครัว
เรือนมีโทรศัพทสาธารณะ 1 ตู และ
กําหนดใหอัตราการมีโทรศัพทสาธารณะ
ใชในชนบทตอประชากรตองสูงกวา 
2:1000 

1.3 สนองตอบความตองการสงขาวสารขอมูล
ของธุรกิจใหญนอยและองคกรตาง ๆ ใน
ชนบททั่วประเทศ ดวยสมรรถนะการ
บริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมต่ํากวา 
64,000 บิตตอวินาที (64 kbps) 

 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 

สังคมชนบทใหเจริญกาวหนา 
 
ณ สิ้นป 2543 พบวามีโทรศัพท
สาธารณะที่ใหบริการโดย ทศท ตอ
ประชากร 2.1:1000 
 
 
เปนโครงการเดิมขององคการ
โทรศัพทฯ ประกอบดวย 
1. โครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง 
2. โครงขายเคเบิลใตน้ํา 
3. ระบบสื่อสารเพื่อการบริการ

ธุรกิจผานดาวเทียม 
4. ระบบสื่อสารภายในประเทศ

ดวยดาวเทียม 
2. โครงการหลักทางดานการสื่อสารทั้งปวง

ของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชน
อันพึงบังเกิดตอชาวชนบท 

2.1 โครงการขยายโทรศัพทไมต่ํากวา 6 ลาน
เลขหมายในแผน 8 จะตองจัดสรรสวนที่
เหมาะสมเพื่อสนองความตองการของชาว
ชนบทที่อยูหางไกล 

 
 
 
2.2 โครงการตาง ๆ เพื่อชาวชนบทที่จะเกิด 

ควรตอบสนองตอความตองการจริงของ
ประชาชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนมี
โอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็นดวย 

 
 
 
ดําเนินการแลวบางสวน 
 
 
 
 
 
 
อยูในระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
ไดติดตั้ง 1.5 ลานเลขหมาย  รวม
กับ 6 แสนเลขหมายในเขตภูมิภาค 
แตไมสามารถดําเนินการครบโครง
การตามเปาหมายอันเนื่องจาก
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
ไดเร่ิมทําโครงการบริการโทรศัพท
ทางไกลดวยเทคโนโลยี IP และให
บริการ Remote access เพื่อการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตในอัตราเดียว
กันทั่วประเทศ เปนแผนงานใหม
ขององคการโทรศัพทฯ เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขันดวย
เทคโนโลยีใหมในอนาคต 

3. จัดตั้งองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแล   
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การสื่อสารโทรคมนาคม 
3.1 ใหมีคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

อิสระซ่ึงจัดขึ้นโดยผานการปฏิรูปกฎหมาย 
คณะกรรมการชุดนี้จักตองไดรับมอบ
หมายใหรางระเบียบขอบังคับ และกําหนด
ราคาคาบริการดานการสื่อสารโทร
คมนาคมใหเหมาะสมทันความเปลี่ยน
แปลงทางเทคโนโลยี และความตองการ
ของสังคมโดยรวม  

 
3.2  สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสารสนเทศ
ของประเทศ และสนับสนุนใหเกิดการแขงขัน
เทาที่จําเปนและอยางเปนธรรม  

 
อยูในระหวางการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังไมไดดําเนินการ 

 
ไดประกาศใช พรบ องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจ
การโทรคมนาคม คณะกรรมการ
สรรหา  ไดทําการสรรหาคัดเลือก
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการ กทช จํานวน 14 ทาน 
และไดเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิ
สภาเรียบรอยแลว 
อยูในระหวางรอการจัดตั้ง กทช 
และรอการพิจารณา พรบ การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

4. ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคม
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4.1 สรางกฎระเบียบทางโทรคมนาคมที่ยืด
หยุนสามารถปรับตัวเขากับการปรับตัวเขา
กับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี และเขากับบรรยากาศของโลก
ท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน 

4.2 สรางมาตรการทางกฎหมายที่เอ้ือตอการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสาธารณชน
ท้ังปวง ตัวอยางเชน กฎหมายวาดวยการ
เปนเจาของขอมูลขาวสาร หรือแมกระทั่ง
กฎหมายวาดวยการลดการทํางานดวย
กระดาษของภาครัฐ 

 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
อยูในระหวางการดําเนินการ 

 
 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมไดผานการเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎร และอยูใน
ระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา 
 
กฎหมายที่ไดรางเสร็จแลว และ
อยูในระหวางการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
1. กฎหมายธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (รวมกฎหมาย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. กฎหมายลําดับรอบของรัฐ
ธรรมนูญมาตรา 78 

กฎหมายที่ยังอยูในข้ันตอนการ
พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
ยกราง 
1. กฎหมายการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล 
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2. กฎหมายอาชญากรรมทาง    
คอมพิวเตอร 

3. กฎหมายการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

 
  
การลงทุนในดานการศึกษาท่ีดีของพลเมืองและบุคลากรดานสารสนเทศ 
      เปาหมายของกลยุทธขอนี้คือตองการเรงสรางบุคลากรที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับโดยรีบ
ดวน เพ่ือแกปญหาความขาดแคลน และเพื่อเตรียมรับความตองการของตลาดในอนาคต นอกจากนั้นยัง
ตองการพัฒนาเพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาและการอบรมทุกระดับ 
เพ่ือบรรลุผลตามกลยุทธที่กลาวขางตน จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนกับทรัพยากรมนุษยไวดังน้ี 

 ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสารสนเทศโรงเรียน”  
 สถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” (National Interactive Multimedia 

Institute) เพื่อความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตและการพัฒนาบทเรียนเพ่ือการ
ศึกษา  
 เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในทุกระดับ  

 
1.   ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสารสนเทศโรงเรียน” 
                ภายใตนโยบายขอนี้ ไดมีการเนนการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
ของรัฐบาล โดยกําหนดเปนเปาหมายดังนี ้

 ใหมีการจัดสรรเครื่องพีซีแกนักเรียนชั้นประถม  1 เครื่องตอนักเรียน 80 คน 
 ใหมีการจัดสรรเครื่องพีซีแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  1 เครื่องตอนักเรียน 40 คน 

นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะใหรัฐจัดสรรงบประมาณปละไมนอยกวา 1,000 ลานบาท เพ่ือระบบ IT และใหมี
การตอเช่ือมโรงเรียนเขากับระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษาดวย 
 จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ณ ส้ินป 2541 โรงเรียนชั้น
ประถมมีเครื่องพีซี 1 เครื่องตอนักเรียน 84 คน ในขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมมีเคร่ืองพีซี 1 เครื่องตอนักเรียน 53 
คน ซึ่งใกลเคียงกับเปาหมายพอสมควร แตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณ 1,000 ลาน
บาทเพ่ือระบบ IT เพ่ือการศึกษา 

สําหรับการดําเนินการเพื่อใหมีการเชื่อมตอโรงเรียนเขากับระบบอินเทอรเน็ตนั้น ไดดําเนินไปอยางไดผล 
พอสรุปไดดังนี ้

 มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงไดตอเขากับเครือขายไทยสาร 
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 ณ  ส้ินป  2543 มี โรงเรียนกวา  2,000 แหงได เขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงการ 
SchoolNet 
 โครงการเครือขายเพ่ือการศึกษาหลายโครงการ เชน โครงการ Uninet ของทบวงมหาวิทยาลัย  
 โครงการ KULU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 โครงการการเรียนรูแบบออนไลนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(สวทช) (NOLP)   
 โครงการการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน)  
 โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล และอ่ืน ๆ 

 
2.   สถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” (National Interactive Multimedia Institute) 

เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตและการพัฒนาบทเรียนเพื่อการศึกษา  
           นโยบายขอนี้มีเปาหมายเพื่อใหมีสถาบันที่จะดูแลการพัฒนา การออกแบบ จัดหาและเผยแพร
เทคโนโลยีส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธ ตลอดจนดูแลการแจกจายบทเรียนและชุดส่ือประสม CAI/CAL หรือดูแล
การจัดซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือนํามาใชหรือปรับแตงใหเหมาะสมแกการใชงานตอไป 
              รัฐไดพยายามตั้งสถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธ และติดตอขอความรวมมือและชวยเหลือทาง
เทคนิคจากตางประเทศ  แตเนื่องจากขาดงบประมาณจึงทําใหโครงการตั้งสถาบันส่ือประสมไมประสบความ
สําเร็จ อยางไรก็ตามไดมีความพยายามจากภาคการศึกษาและเอกชนในการที่จะพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนดวยงบประมาณของตนเอง แตเปนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสื่อประสมอยางไมเปนระบบ และยังไม
มีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและการใชเทคนิค  
 อยางไรก็ตาม ไดมีโครงการพัฒนา วิจัย และเผยแพรการใช Multimedia เพื่อการเรียนการสอนจาก
หนวยงานอีกหลายแหง ตัวอยาง เชน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีโครงการยอย อาทิ 

• โครงการผลิต CAI ที่ดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• โครงการคัดเลือก CAI สําเร็จรูปสําหรับระดับประถมศึกษาตอนตนที่ดําเนินการโดยศูนย

เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน  
 
3.    เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในทุกระดับ  
              นโยบายขอนี้มีเจตนาที่จะเรงทําใหเกิดผลในสิ่งตอไปนี ้

• เรงผลิตวิศวกรและเจาหนาที่เทคนิคทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พัฒนาหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอน 
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• ระดมและรักษาคณาจารย ตลอดจนจัดจางอาจารยจากตางประเทศ 
• สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 
 รัฐไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ซ่ึงทําให
เกิดการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และใหมี
การพัฒนาความรูแกครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

การประเมินผลนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไวในพันธกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย
พอสรุปไดดังที่ปรากฏในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่  3.2  การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย 

นโยบาย/เปาหมาย การดําเนินการ หมายเหตุ 
1. ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสาร

สนเทศโรงเรียน” 
1.1 จัดสรรเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในโรง

เรียนรัฐบาลทุกแหงอยางทั่วถึงโดยใหมี
อยางนอย 1 เครื่องตอนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา 80 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา 
40 คน 

 
 
 
 
 
1.2 จัดสรรงบประมาณประจําปอยางตอเนื่อง

เปนจํานวนปละไมนอยกวา 1,000 ลาน
บาทเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จํา
เปน 

1.3 ตอเชื่อมมหาวิทยาลัยทุกแหง วิทยาลัยทุก
แหง และในดําดับตอไป โรงเรียนทุกแหง
เขากับไทยสาร/อินเทอรเน็ต 

 
 

 
 
ไดดําเนินการใกลเคียงเปา
หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมสามารถดําเนินการได 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหง
ชาติประมาณวา ณ สิ้นป 2541 โรง
เรียนประถมศึกษามีเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 
84 คน และนักเรียนระดับมัธยมมี
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
ตอนักเรียน 53 คน 
     อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็น
ปญหาที่ตองแกไขเกี่ยวกับคุณภาพ
ของครู และสื่อการสอนตาง ๆ 
รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบ
ประมาณเนื่องจากปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ 
 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรง
เรียนสวนใหญไดตอเขากับระบบอิน
เทอรเน็ตทั้งระบบไทยสารและระบบ
อินเทอรเน็ตเอกชน แตปญหาอยูท่ี
ยังมีเนื้อหาสาระที่เปนภาษาไทย
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นอยมาก 

2. สถาปนา “สถาบันสื่อประสมแบบปฏิ
สัมพันธแหงชาติ” เพื่อความสะดวกในการ
พัฒนาซอฟตแวรประยุกตและการพัฒนา
บทเรียนเพื่อการศึกษา 

2.1 ใหสถาบันนี้เปนองคกรกลางที่จะดูแลการ
พัฒนา การออกแบบ จัดหา และเผยแพร
เทคโนโลยีสื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ 
ตลอดจนดูแลการแจกจายบทเรียนและชุด
สื่อประสม หรือดูแลการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อ
นํามาใชหรือปรับแตงใหเหมาะสมแกการ
ใชงานตอไป 

2.2 ใหมีงบประมาณประจําปอยางนอย 400 
ลานบาท ในข้ันเริ่มตนของการพัฒนา
เทคโนโลยีและพัฒนาตัวบทเรียน เนื้อหา
สาระที่นําเสนอควรมีพื้นฐานอยูบนภูมิ
ปญญาพื้นบาน 

2.3 ใหบทเรียนเหลานี้กระจายไปอยางถวนทั่ว
ในทุกสวนเสี้ยวของสังคม ไมวาจะเปนการ
ศึกษาในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน 

2.4 ใชประโยชนใหไดมากท่ีสุดจากโรงเรียน 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ที่
เพียบพรอมดวยเครื่องมือและตั้งอยูใน
แหลงชุมชน โดยการจัดการศึกษาหรืออบ
รมทางไกลในเวลาเย็น หรือในวันหยุดสุด
สัปดาหในสถานที่เหลานี้ 

 
 
 
 
ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
 
 
ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
อยูในระหวางดําเนินการ 

 
 
 
 
มีความพยายามจากภาคการศึกษา
และเอกชนในการพัฒนาสื่อประสม
เพื่อการศึกษา แตทําในรูปแบบที่ไม
เปนระบบ 
 
 
 
รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบ
ประมาณใหเพื่อโครงการนี้ 
 
 
 
มหาวิทยาลัยและเอกชนหลายแหง
ไดเร่ิมทํากิจกรรมในแนวนี้ แตทํา
อยางไมเปนระบบ 
มหาวิทยาลัยหลายแหงไดเร่ิมทํา
โครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง  
สวทชก็ไดเร่ิมโครงการการเรียนรู
แบบออนไลน (NSTDA Online 
Learning Project, NOLP) 

3. เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางจริงจังในทุกระดับ 

3.1 เรงผลิตวิศวกรและเจาหนาที่เทคนิคทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกําลังจะขาด
แคลนในปริมาณมหาศาลในอนาคตอัน
ใกล โดยบุคลากรทางดานโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอรจะตองเพิ่มข้ึนอยางนอย

 
 
อยูในระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสวน
ใหญยังไมสามารถเพิ่มจํานวนนัก
ศึกษาไดมากตามเปาหมาย เนื่อง
จากขาดงบประมาณ 
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สองเทาภายใน 5 ป 
3.2 พัฒนาหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการ

สอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 
 
3.3 ดําเนินมาตรการระดมและรักษา

คณาจารยในสาขาขาดแคลน ตลอดจน
จัดจางอาจารยจากตางประเทศ เพื่ออุด
ชองโหวของความขาดแคลนบุคลากร ซ่ึง
หมายรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยใบอนุญาตประกอบอาชีพของคน
ตางชาติใหครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดจางดวย 

3.4 สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
ยังอยูในระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
ยังไมสามารถดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
อยูในระหวางการดําเนินการ 

 
การพัฒนาหลักสูตรเปนไปคอนขาง
ชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนใหญ
ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ความรูใหมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ
ใหแกอาจารย 
โรงเรียนรัฐบาลยังมีปญหาบรรจุครู
สอนวิชาคอมพิวเตอร ปญหาการขอ
ใบอนุญาตทํางานใหแกครูและ
อาจารยตางชาติยังไมไดถูกแกไข 
 
 
 
 
รอผลจากการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 
 
ภารกิจดานการลงทุนเพ่ือการบริหารและบริการภาครัฐท่ีดี (Good Governance) 

ภาระกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่กําหนดไวในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT2000) คือ ภารกิจ
ในการลงทุนเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐที่ดี (Good Governance) โดยรัฐมีบทบาทที่จะสงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนตัวอยางแกสังคมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารประเทศใหมีประสิทธิภาพและการใหบริการที่ดีแกประชาชน โดยกําหนดกลยุทธคือ การใชสมรรถนะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐเพ่ือบริการที่ดีขึ้นและการสรางรากฐานอุตสาหกรรม 
สารสนเทศที่แข็งแกรง และมีนโยบายเพื่อใหกลยุทธดังกลาวประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ (Nation-wide 
Government Informatization Program) 
 การใหจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบประมาณ
ประจําป และจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเนื่อง 
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 สนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคธุรกิจใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับ
รัฐบาล 

 
1.    การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ  

ผลการดําเนินงานตามนโยบาย IT2000 สรุปไดคือ มีการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรัฐไดลงทุนดานสารสนเทศภาครัฐในชวง 5 ปตามแผน เปนวงเงิน 
14,892 ลานบาท เฉล่ียปละ 2,978 ลานบาท หรือโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 1.26 ของคาใชจายในการจัดจาง
บุคลากรในแตละป ซ่ึงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 2  (ไมรวมงบพัฒนาบุคลากร) ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยประสบกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จึงทําใหงบประมาณของรัฐมีไมเพียงพอที่จะจัดสรรมาลง
ทุนในดานสารสนเทศภาครัฐดังกลาว ทั้งนี้ไมรวมถึงงบประมาณลงทุนที่ภาครัฐใชจากเงินสวนอื่น ๆ   ไดแก เงิน
รายไดนอกงบประมาณ เงินกูจากธนาคารโลก และเงินอุดหนุนจากตางประเทศ   ซ่ึงไมสามารถหาตัวเลขยืนยัน
ได   

เม่ือไดพิจารณางบประมาณการลงทุนดานสารสนเทศภาครัฐของแตละกระทรวงที่ไดรับ ปรากฏวา
สวนใหญไมสอดคลองเปนอัตราสวนกับคาใชจายทางดานบุคลากรของแตละกระทรวง    และรัฐมิไดกันงบ
ประมาณไมตํ่ากวา 200 ลานบาทตอป  ที่ไดกําหนดเปนเปาหมายไว เพื่อพัฒนาซอฟตแวรประยุกตอยางงายที่
จําเปน ในสวนเปาหมายในการจัดใหมีตูอิเล็กทรอนิกสเพื่อบริการสาธารณะในทุกจุดท่ีสามารถจะจัดสรรได เพ่ือ
ชวยใหประชาชนทุกระดับช้ันสังคมไดประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเทาเทียมกันนั้น หนวยงานภาครัฐ
ไดเร่ิมมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผานอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพัฒนา
ระบบประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ซ่ึงผูประกันตนสามารถรับเงินประโยชนทดแทนผานธนาคารและตู 
ATM ของสํานักงานประกันสังคม การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของหนวยงานตาง ๆ  เชน  website 
“www.khonthai.com“ ของกรมการปกครอง ที่ใหบริการตรวจสอบรายการขอมูลสวนบุคคลของตนเอง และการ
ใหยื่นแบบและชําระภาษีอากรของกรมสรรพากร  (เร่ิมวันที่ 1 พฤษภาคม 2544)  นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการ     
ขอมูลผูใชไฟฟาตลอด 24 ช่ัวโมงของการไฟฟานครหลวง 

 
3. การใหจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบประมาณ 
     ประจําปและจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเนื่อง  

รัฐไดเห็นชอบในหลักการใหจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง โดยเริ่มต้ังแตปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2543  และเห็นชอบใหแตงตั้งหัวหนาผูบริหารสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) 
ประจํากระทรวง/กรม เพื่อมีหนาที่ รับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบท ฯ อีกทั้งนํานโยบายที่เกี่ยวของกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติไปดําเนินการปฏิบัติในกระทรวง ซ่ึงเนคเทคไดดําเนินการจัดทําแนวทางการจัด
ทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวงและคูมือการจัดทําแผนฯ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผน
แมบทฯ สําหรับหนวยงานของรัฐในทิศทางเดียวกัน ในปจจุบัน หนวยงานระดับกระทรวงสวนใหญมีการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงดังกลาวแลว โดยมีเพียงรอยละ 20 เทาน้ันที่ยังอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดทําแผนดังกลาว ดังน้ัน รัฐยังมิไดดําเนินการรวมหลอมแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวง
เขาเปนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ สวนเปาหมายในการสนับสนุนใหคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ (NITC) ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเนื่อง นั้น เนคเทคในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในหลายเรื่อง อาทิ การ
วิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ การวิจัยเชิงสํารวจความรู ทัศนคติ 
และการยอมรับของประชาชนตอเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศ
ไทย มาตรการเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชน การ
กําหนดแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ กลยุทธและแผนการดําเนินงาน หรือไอทีเพ่ือ
การปฏิรูปภาครัฐ แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียในประเทศไทย   แนวทางการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสาร
สนเทศ   การสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  เครือขายโรงเรียนและเว็บไซตสําหรับเด็ก และการ
พัฒนาเนื้อหาความรูสําหรับเครือขายเพื่อโรงเรียน เปนตน 

 
3.   สนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ  

รัฐไดมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดําเนินการผาน
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ  หนวยงานที่สําคัญ ไดแก  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ซ่ึงไดใหการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน  เปนเงินกูดอกเบี้ยต่ําและเงินให
เปลา ในชวง 5 ปที่ผานมา สวทช. ไดใหการสนับสนุนเปน วงเงิน 51 ลานบาท  นอกจากนี้ เนคเทคซึ่งเปนหนวย
งานสงเสริมและสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ไดสนับสนุนการวิจัย ทั้งในลักษณะไตรภาคี  
สนับสนุนภาครัฐ   และดําเนินการวิจัยเอง (In-house)    ในชวง 5 ปไดใหการสนับสนุนการวิจัยงานไตรภาคี 
จํานวน 33 โครงการ เปนวงเงิน 64 ลานบาท  สนับสนุนภาครัฐ จํานวน 21 โครงการ เปนวงเงิน 81  ลานบาท  
และดําเนินการวิจัยเอง จํานวน 64 โครงการ วงเงิน  70 ลานบาท หรือโดยเฉลี่ยปละ  43 ลานบาท  รวมทั้งไดมี
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจซอฟตแวร สวนเปาหมายในการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยมาตรการดานภาษีและการเงิน 
แหลงเงินทุน การจัดจางบริษัททั้งใหญและเล็กในโครงการตาง ๆ ของรัฐ (Outsourcing) นั้น โดยมติคณะรัฐ
มนตรีและคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดเปดใหบริการสงเสริมกิจการซอฟตแวร ในป 2540 และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในป 2543 ซ่ึงไดอนุมัติการลงทุนในกิจการซอฟตแวร  ทั้งส้ิน 100 ราย  มีมูลคาการลง
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ทุน 722 ลานบาท และกอใหเกิดการจางงานคนไทย 2,435  คน แตในสวนของการจัดจางบริษัทในโครงการตาง 
ๆ ของรัฐยังมิไดมีการดําเนินการแตอยางใด  สวนเปาหมายในการพัฒนาและการอบรมซอฟตแวรโครงการใหญ 
ๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศระดับทองถิ่นทั่วประเทศ รัฐไดดําเนินโครงการจางบัณฑิตพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับหนวยราชการเพื่อรองรับปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000   และโครงการเตรียม
ทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสหัสวรรษใหม ซึ่งเปนโครงการภายใตมาตรการเพิ่มการใช
จายภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ (แผนมิยาซาวา)  งบประมาณ 300 ลานบาท  มีผูผานการอบรมรวม 10,684 
คน  ผลิตโปรแกรมขนาดกลางใหหนวยราชการจํานวน 148 ระบบ (279 โปรแกรม) โปรแกรมขนาดเล็ก 541 
ระบบ (4,607 โปรแกรม)   

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรภายใตโครงการปรับโครงสรางทางสังคม 
(เงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย) ที่ใหการฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอร ใชเงินลงทุน 205 ลานบาท  ซึ่งได
กระจายโครงการฝกอบรมทางคอมพิวเตอรดังกลาวไปทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีผูเขารับการอบรมตาม
เปาหมาย  10,000 คน  มีผูผานการอบรมรอยละ  83.99  สําหรับเปาหมายในการสรางความแข็งแกรงแกองค
กรของรัฐ  (เนคเทค) ใหเปนแหลงขอมูลและวิชาความรู เพื่อสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนความรูและประสบ
การณ   น้ัน   เนคเทค ไดดําเนินการตาง ๆ    เพื่อสนับสนุนแหลงความรูและสรางความแข็งแกรงใหแกอุตสาห
กรรมสารสนเทศ ดังนี้คือ จัดทําโครงการเผยแพรและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดตั้งศูนยบริการ
อินเทอรเน็ตประเทศไทย (ปจจุบันคือบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด) เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตเชิง
พาณิชยรายแรกของประเทศไทย การจัดตั้ง บริษัท เทรดสยาม จํากัด เพ่ือใหบริการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอ
มูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange: EDI) การจัดตั้งเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Information Network: GINet) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดใชในการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลดวย
ความเร็วสูง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรขึ้นในประเทศไทย โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐเพื่อจัดทํา
นโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิ
ภาพ รวมถึงไดจัดตั้งสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพ่ือใหบริการเครือขายสารสนเทศภาค
รัฐและสนับสนุนการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมายใหเปนระบบและมีความสอดคลองกับกฎหมายอื่นเพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงไดแก กฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  กฎหมายวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
กฎหมายวาดวยการชําระเงินและโอนเงินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และกฎหมายโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศตาม
บทบัญญัติในมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้น เนคเทค ยังจัดทําโครงการเครือ
ขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)  การจัดตั้งศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Thailand 
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Electronic Commerce Resource Center : ECRC)  เพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมเผยแพรขอมูลและสรางความ
พรอมในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนประโยชน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชนบท โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดตั้งศูนย
ประสานและดําเนินการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000  รวมทั้งไดจัดทํากรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยและจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทร
คมนาคม  และสารสนเทศ  (Strategic Master Plan on Electronic, Computer, Telecommunication and 
Information Technology: ECTI) เพ่ือผลักดันใหมีการวิจัยและพัฒนาอยางมีทิศทางและการนําเอาผลการวิจัย
และพัฒนาไปสูกระบวนการซึ่งจะนําไปสูการผลิตและการใชประโยชนของเทคโนโลยีอยางจริงจัง 

  
4.   สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคธุรกิจใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับ     

รัฐบาลหรือในการติดตอกับกลุมพวกของตน หรือในการติดตอกับชุมชนอ่ืน ๆ ในโลก  
นโยบายนี้ รัฐไดดําเนินการบรรลุเปาหมาย เนื่องจากไดมีการจัดต้ัง บริษัท เทรดสยาม จํากัด 

เพ่ือใหบริการ EDI ในการคาระหวางประเทศ ซ่ึงในปจจุบัน บริษัท เทรดสยาม จํากัด ไดใหบริการ  
EDI เพ่ือพิธีการศุลกากรทั้งสินคาขาเขาและสินคาขาออก   EDI เพ่ือการสงขอมูลบัญชีรายการสินคา
สําหรับเรือ (MANIFEST) กับการทาเรือแหงประเทศไทย  EDI เพ่ือการขอใบอนุญาตโควตาส่ิงทอกับ
กรมการคาตางประเทศ  EDI เพ่ือชําระคาบริการ (Electronic Payment System) โดยมีโครงการชําระ
คาภาษีอากรและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไปยังกรมศุลกากรเปนโครงการนํารอง ในสวนของเปาหมายใน
การจัดต้ังระบบสารสนเทศของภาครัฐ ถือวาประสบความสําเร็จ โดยรัฐไดจัดต้ัง สบทร. เพ่ือเปน
หนวยงานกลางในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายสารสนเทศใหแกภาครัฐ ตลอดจน
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารระบบราชการ  รวม
ถึงหนวยงานภาครัฐไดมีการพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและใหบริการแก
ประชาชนอยางกวางขวางมากขึ้น อาทิ ระบบการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตร
ดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา ระบบประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร และระบบขายตั๋วและสํารองที่นั่งรถไฟ  นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังได
การพัฒนาโฮมเพจของตนเองขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลและบริการขององคกรแกสาธารณชน 

การประเมินผลนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไวในพันธกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพ่ือบริการที่ดีขึ้น และสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง พอสรุปไดดังที่ 
ปรากฏในตารางที่ 3.3 

 
 

ตารางที่  3.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพื่อบริการท่ีดีข้ึน และสรางราก
ฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 
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นโยบาย/เปาหมาย การดําเนินการ หมายเหตุ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐครอบคลุม

ท่ัวประเทศ 
1.1 เพื่อใหรัฐลงทุนไมนอยกวารอยละ 3 ของ

คาใชจายในการจัดจางบุคลากรในแตละ
ป   มาเปนการลงทุนทางดานสารสนเทศ
ภาครัฐ ในการนี้รอยละ 2 จาก 3 ท่ีไดมา
จักตองนํามาใชเพื่อการจัดซ้ือเครื่องไม
โครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอเช่ือม
ระบบ ตลอดถึงซอฟตแวรและฐานขอมูล 
สวนอีกรอยละ 1 จักตองนํามาใชเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีและนํามาใชในการบํารุง
รักษาฐานขอมูล  

1.2 การจัดสรรงบประมาณที่ไดมา จะตองให
สอดคลองเปนอัตราสวนกับคาใชจายทาง
ดานบุคลากร ในแตละกรมกองที่เคยเปน
มาในแตละป การลงทุนในสวนนี้เปนสวน
เสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชาติตาง ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีอาจจะ
เห็นชอบอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 

1.3 กันงบประมาณไมต่ํากวา 200 ลานบาท
ตอปเพื่อพัฒนาซอฟตแวรประยุกตอยาง
งายที่จําเปน เชน ซอฟตแวรงานบัญชี 
งานบริหารบุคลากรและงบประมาณ 
ซอฟตแวรสําหรับคนขอมูลสาธารณะจาก
ฐานขอมูลภาครัฐ การแลกเปลี่ยนขาว
สารผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การออก
ประกาศของทางราชการ การประเมิน
และชําระภาษีผานระบบออนไลน 
ซอฟตแวรเพื่องานตอทะเบียนหรือการให
บริการสาธารณะอยางอ่ืน ๆ 

1.4 จัดใหมีตูอิเล็กทรอนิกสเพื่อบริการ
สาธารณะในทุกจุดที่สามารถจะจัดสรรได 

 
 
ไมสามารถดําเนินการใหตาม
เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมสามารถดําเนินการตามเปา
หมาย 
 
 
 
 
 
ไมไดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยูในระหวางดําเนินการ 

 
 
รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบ
ประมาณใหตามเปาหมาย ภายใน
ระยะ 5 ป งบครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของภาครัฐมีมูลคาโดยเฉลี่ยเพียง 
1.22 ของงบคาจางเงินเดือนเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
หลายหนวยงานใหเหตุผลวาสํานัก
งบประมาณมักจะตัดงบประมาณที่
เกี่ยวกับโครงการสารสนเทศ เปน
เหตุใหไมสามารถจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อทําโครงการสาร
สนเทศตามเปาหมายได 
 
สํานักงบประมาณมิไดกันงบ
ประมาณสวนนี้ แตละหนวยงาน
ตาง ๆ ยังคงทําตามแผนงานของตน
เองตามที่รับผิดชอบ ภายใตงบ
ประมาณที่สํานักงบประมาณไดจัด
สรรใหภายใตงบปกติ 
 
 
 
 
 
หลาย ๆ หนวยงานไดจัดทําระบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อบริการสาธารณะ



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเมินผล IT2000  Page 35 กทสช 
  

ยกตัวอยาง เชน ใชประโยชนจากตูเอที
เอ็มของธนาคารที่มีอยูท่ัวประเทศโดย
การตอพวงเขากับงานบริการของทางราช
การ มาตรการเชนนี้จะชวยใหประชาชน
ทุกระดับช้ันสังคมไดประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเทาเทียมกัน 

ประโยชนมานานแลว 

2. นโยบายใหจัดทําแผนเทคโนโลยีสาร
สนเทศเปนสวนประกอบสําคัญใน
การพิจารณางบประมาณ ประจําป
และจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบาย
อยางตอเน่ือง 

2.1 สนับสนุนให NITC ดําเนินการวิจัยเชิง
นโยบายเพื่อใหไดทิศทางพรอมดวยแนว
ทางการตัดสินใจเพื่อชวยการวางแผนของ
หนวยงานของรัฐ และเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสาร
สนเทศตอสังคม พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
การปองกันหรือเพื่อลดทอนหรือเพื่อ
กําจัดผลกระทบอันไมพึงปรารถนา 

2.2 ใหไดแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
โดยสํานักงบประมาณกับ NITC จัดทําข้ึน 
แนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเปนมาตรฐาน
สําหรับหนวยงานของรัฐทุกแหงที่จะตอง
จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศในแผน
เสนอของบประมาณประจําปของตน 

2.3 เพื่อรวมหลอมแผนทุกกรมกองเขาดวยกัน
เปนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติซ่ึงจะใหรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ของแตละหนวยงาน 

 

 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
ยังไมไดดําเนินการ 
 

 
 
 
 
เปนภาระกิจท่ีสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสาร
สนเทศแหงชาติ และ NECTEC ได
รวมกันทําอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกระทรวง/ทบวง ซึ่งเปนแผน 3 
ป และปรับทุกปตามความเหมาะ
สม 
 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกระทรวง/ทบวงยังทําไมเสร็จ
ทุกกระทรวง  
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3. สนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแก
การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและ

พัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีสาร
สนเทศดวยแผนการลงทุนที่เพียงพอและ
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนวิทยากร ดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร   เครือขายสาร
สนเทศ สื่อรูปแบบตาง ๆ จนถึงกระบวน
การผลิตและใหบริการ การประยุกตใชใน
ดานตาง ๆ อาทิ การแพทย การศึกษา การ
คาและการผลิต เปนตน 

3.2 สนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยมาตรการ
ดานภาษีและการเงิน แหลงเงินทุน การจัด
จางบริษัททั้งใหญและเล็กในโครงการตาง 
ๆ ของรัฐ (Outsourcing) เพื่อใหภาคเอก
ชนมีบทบาทและสวนรวมอยางเดนชัด ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดาน 
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลง
ทุนสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ การ
ผลิตอุปกรณใหบริการสารสนเทศ การ
สรางสื่อรูปแบบตาง ๆ  การวิจัยและ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การฝกอบ
รมและสรางบุคลากรที่จําเปน รวมท้ังสง
เสริมใหภาคเอกชนลงทุนในการจัดหาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอยางกวางขวาง
ควบคูไปดวย 

3.3 เพื่อสรางความมั่นใจวา การพัฒนาและ 
การอบรมซอฟตแวรโครงการใหญ ๆ ไดลง
ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการสาร
สนเทศระดับทองถิ่นทั่วประเทศ ทําใหการ
พัฒนาซอฟตแวรเปนไปดวยความโปรงใส
และมีคุณภาพ ท้ังนี้ทุกหนวยงานของรัฐ
ควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.4 เพื่อใชขอมูลจากการศึกษาวิจัยของคณะ

 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลวในบางเรื่อง 
เชนมาตรการดานภาษีและการ
เงิน แตการ Outsource ยังไม
ไดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดดําเนินโครงการไปบางโครง
การ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวอยางหนวยงานที่ทําหนาที่นี้ได
แกสํานักงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) และ
ศูนยตาง ๆ ภายใตสวทช 
 
 
 
 
 
BOI และกระทรวงการคลังได
สนับสนุนดานภาษีหลายรายการ 
แตการ Outsource งานของรัฐยัง
ไมไดดําเนินการเนื่องจากขาดหนวย
งานดูแลดานการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการสนับสนุนการอบรมทักษะดาน
ซอฟตแวรระดับทองถิ่น แตการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวรท่ีนอกเหนือจากการแก
ปญหาป 2000 ยังไมเกิดขึ้น  
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กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
ในการหาแนวโนมของตลาดทองถิ่นและ
ตลาดโลก ไมวาจะเปนตลาดฮารดแวร
หรือซอฟตแวร และเปาหมาย เพื่อการ
เสนอแนะกลยุทธและมาตรการที่เหมาะ
สมในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรร
มสารสนเทศภายในประเทศ 

3.5 สรางความแข็งแกรงแกองคกรของรัฐ อาทิ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ ใหเปนแหลงขอมูล
และวิชาความรู เพื่อสนับสนุนและการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภาย
ในกลุมผูผลิต ผูใช หรือระหวางผูใชและผู
ผลิต 

ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 

ตัวอยางของหนวยงานที่ไดดําเนิน
การคือสํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติ แตยังไมไดครอบคลุมกรอบ
ของเทคโนโลยีท่ีกวางขวางเพียงพอ
และขาดสาระที่หลากหลาย 
 
 
ปจจุบัน NECTEC ไดเปนแหลงขอ
มูลและวิชาความรู เพื่อสนับสนุน
และการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณภายในกลุมผูผลิต ผู
ใช หรือระหวางผูใชและผูผลิตใน
ระดับหนึ่ง แตยังไมแพรหลายเทาที่
ควร 
 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสใน
การ     ติดตอกับรัฐบาลหรือในการติดตอ
กับกลุมพวกของตน หรือในการติดตอกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ ในโลก 

4.1 เพื่อปูทางใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การคา และอุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ี
อยางเต็มรูปแบบดวยวิธีการเรงระบบการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) ใน
ระบบการคาสากล อํานวยความสะดวก
ในการจัดตั้งมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอ
มูลอิเล็กทรอนิกส สนับสนุนการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวในงานที่สําคัญ
ตาง ๆ เชน งานบริหารราชการแผนดิน 
งานอุตสาหกรรม การเงิน การคาและการ
ขนสง 

4.2 เพื่อพิจารณาจัดตั้งระบบสารสนเทศแหง
รัฐ (GINet) โดยมุงเปาหมายท่ีการบริหาร

 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดดําเนินการแลว 

 
 
 
 
 
รัฐบาลไดจัดตั้งบริษัท เทรดสยาม
จํากัด เพื่อดําเนินการใหบริการ EDI 
เพื่อการคาระหวางประเทศแลว ถือ
ไดวาเปนโครงการนํารองเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
โครงการนี้อยูภายใตความรับผิด
ชอบของสํานักบริการเทคโนโลยีสาร
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ประเทศอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมตองลง
ทุนในราคาแพงและมุงเปาหมายที่การ
ตระหนักรูถึงโอกาสที่รัฐสามารถจัดสรร
บริการสาธารณะแกประชาชนและภาค
ธุรกิจดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

สนเทศภาครัฐ (สบทร) 
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บทที่ 4 
การประเมินผลพันธกิจการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 

แหงชาติท่ีเสมอภาค 
 

 กลยุทธของพันธกิจขอนี้คือตองการทําการตอเชื่อมเครือขายสื่อสารในภาคชนบททั่วประเทศ เพ่ือสนอง
นโยบายหลักของรัฐบาลในการสรางงานและกระจายรายไดสูชนบท เพื่อเปดโอกาสใหมและสรางความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือสรางสรรคสรางกระบวนการสื่อสารสาธารณะที่เปด
กวางและเสมอภาค นอกจากนี้ยังตองการปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคมใหสอดคลองกับปรากฏการณทาง
ธุรกิจของโลกและสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม   เพ่ือบรรลุผลตามกลยุทธที่กลาวขางตน จึงไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาคไวดังน้ี 

 จัดทําโครงการ 5 ป พัฒนาและขยายการสื่อสารในชนบท 
 โครงการหลักทางดานการสื่อสารทั้งปวงของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชนอันพึงบังเกิดตอ
ชาวชนบทดวย 
 จัดตั้งองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคม 
 ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1. การจัดทําโครงการ 5 ป พัฒนาและการขยายการสื่อสารในชนบทไทย 
 

เปาหมายที่ 1     ติดตั้งสายโทรศัพท  ไมนอยกวา 12,000 ตําบลและหมูบานหางไกล โดยลงทุนประมาณปละ 
6,000 ลานบาทตอป  เปนเวลา  5 ป เพ่ือใหบริการ โดยถวนทั่วประเทศในป 2543 

 

ผลการดําเนินงาน 
1) ผลการดําเนินงานในป  2539  

i) โครงการขยายโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 
เปนโครงการที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  7 พ.ศ. 2535-2539 มีเปาหมายที่จะพัฒนาสังคมชนบทให
เจริญกาวหนา โดยมุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครอบคลุมทุกตําบลที่ยังไมมีการให
บริการโทรศัพท รวมทั้งการใหบริการตามสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยวและเสนทางหลวงสายหลัก     และเปด
ใหบริการไดต้ังแต 1 ต.ค. 2538 เปนตนมา 
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องคการโทรศัพท ฯไดขยายบริการโทรศัพททางไกลชนบทเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 20,000 เลข
หมายใหครอบคลุมพ้ืนที่ท่ียังไมมีบริการโทรศัพทประมาณ 3,500 ตําบล และแหลงทองเที่ยว รวมทั้ง
สถานที่สําคัญริมทางหลวงสายหลักอีกประมาณ 1,000 แหง โดยใชระบบวิทยุเชื่อมโยงไปยังชุมสายที่มี
อยู แบงเปนระบบ TDMA ประมาณ 4,003 สถานี และระบบดาวเทียมประมาณ 500  สถานี วงเงินลง
ทุน 9,000 ลานบาท เร่ิมดําเนินการเมื่อประมาณกลางป 2535 จนถึงกันยายน 2539 สรุปความกาวหนา
ของงานไดดังนี้ 

• อุปกรณระบบ TDMA: ดําเนินการติดตั้งอุปกรณตางๆ แลวเสร็จและเปดใหบริการแลว
จํานวน  3,417 แหง สวนที่เหลืออีก 586 แหง ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม  2540 

• อุปกรณระบบดาวเทียม: องคการโทรศัพท ฯ ไดลงนามสัญญาสถานีลูกขายโครงการ
โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทกับบริษัท อคิวเมนทจํากัด ไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ
ตางๆ แลวเสร็จทุกแหงจํานวน  500 แหง รวม 1,000 เลขหมายและเปดใหบริการแลว 

• เครื่องโทรศัพทปลายทางธรรมดาชนิดกดปุมจํานวน 4,500 เครื่อง และโทรศัพทสาธารณะ
ชนิดหยอดเหรียญและกดปุมจํานวน 20,000 เครื่อง: ไดดําเนินการจัดหาและจัดสงเพื่อนํา
ไปใชงานแลวจํานวนสองชนิด 

• ตูโทรศัพทสาธารณะจํานวน  20,000 ตู: ไดดําเนินการจัดหาแลว โดยลงนามสัญญากับ
บริษัท เคฟารอีสเทรดดิ้ง จํากัด เมื่อ  12 มิถุนายน 2538 

 
ii)  โครงการขยายโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 (สวนเพิ่มเติม) 

จากการดําเนินโครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 ดังกลาวขางตนยังคง
เหลืองบประมาณ 2,620 ลานบาท ซ่ึงคณะกรรมการบริหารขององคการโทรศัพท ฯ มีมติใหขยายเลขหมายเพิ่ม
เติมในพ้ืนที่ที่ใหบริการเดิมอยูจํานวน 16,000 เลขหมาย และพื้นที่ใหบริการใหมซ่ึงอยูในรัศมีการใหบริการโครง
ขายเดิมจํานวน  9,000 เลขหมาย แบงเปนโทรศัพทสาธารณะแบบหยอดเหรียญ 23,200 เลขหมาย และ
โทรศัพทแบบมีผูดูแล 1,800 เลขหมาย ใชงบประมาณสวนที่เหลือตามที่กลาวขางตน ซ่ึงส้ินสุด 30 กันยายน 
2539 มีผลการดําเนินการโดยสรุป คือ 

 งานอุปกรณ TDMA: องคการโทรศัพท ฯ ไดลงนามในสัญญา Rural Telephone Service 
(RTS)เม่ือวันที่  31 กรกฎาคม 2538  
 เครื่องโทรศัพทแบบกดปุม(DTMF)จํานวน 3,000 เครื่อง: ดําเนินการตรวจรับแลวเสร็จ 
 การจัดการตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 23,200 ตู: ไดดําเนินการจัดหาแลว โดยลงนาม
สัญญากับบริษัท โนโต เอเชีย จํากัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 และไดดําเนินการสงมอบ
แลว จํานวน 1,200 ตู 
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 การจัดหาตูโทรศัพทสาธารณะแบบหยอดเหรียญ จํานวน 23,200 ตู ไดดําเนินการจัดหา
แลว โดยลงนามสัญญากับบริษัท ฟวเจอร ไฮเทค จํากัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2539 
 การสํารวจพื้นที่ท้ังหมด  59 จังหวัด  ดําเนินการสํารวจพื้นที่แลวเสร็จจํานวน 31 จังหวัด 

 
ตารางที่ 4.1   สรุปโครงการที่ทําในป 2539 
 

โครงการ เปาหมาย              สงมอบ ณ 30 ก.ย. 2539 
 (เลขหมาย) จํานวนเลขหมาย คิดเปนรอยละ 

1.โครงการโทรศัพททางไกลชนบท พ.ศ.2535-2539    
    1.1 ระบบ TDMA 4,003  แหง 3,417 แหง 85.36 

 20,015  เลขหมาย 17,085 เลขหมาย 85.36 
   1.2 ระบบดาวเทียม 500  แหง 500 แหง 100.00 

 1,000  เลขหมาย 1,000 เลขหมาย 100.00 
2.โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท    
   พ.ศ. 2535-2539(สวนเพิ่มเติม)*    
   2.1 ขยายระบบ TDMA เดิม(4,003 แหง) 16,012 เลขหมาย - - 
   2.1 เพิ่มระบบ  TDMA ในสถานที่แหงใหม 1,800  แหง - - 

 9,000 เลขหมาย - - 
 

สาเหตุที่ดําเนินการลาชากวาเปาหมาย เนื่องจากบริษัทรวมสัญญาไดลดจํานวนพนักงานลงเพื่อ
ไปเรงดําเนินงานติดตั้งอุปกรณ  TDMA ในสวนของแผนงานโครงการเดิมใหแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา
ประกอบกับมีปญหาจากภัยธรรมชาติแทรกซอน 

นอกเหนือจากโครงการดังกลาวแลวองคการโทรศัพท ฯ  ยังไดมีโครงการขยายการบริการ โทรศัพท
อีก 3 โครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่   8  พ.ศ. 2540-2544 คือ 

• โครงการขยายบริการโทรศัพทเพื่อขจัดความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ.2539-2541 
• โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน พ.ศ.2539-2541 
• โครงการโทรศัพทพ้ืนฐานใชนอกสถานที่ระบบ PCT พ.ศ.2539-2541 

 
iii)  การใชงบประมาณประจําป 2539 

ป 2539 มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิน 40,698.222 ลานบาท ประกอบดวยงบทําการประจําป  
23,743.605 ลานบาท งบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ 7,964 ลานบาท และงบลงทุนที่ทําโครงการ 8,990.617 
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ลานบาท สําหรับงบการทําการประจําปมีการเบิกจายไปแลว 20,785.465 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.54 ของ
งบที่ไดรับอนุมัติ สวนงบลงทุนมีการเบิกจายไปแลว ณ ส้ินป 2539 จํานวน 6,808.276 ลานบาท เปนงบการลง
ทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 4,833.200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.69 ของยอดงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และ
งบประมาณที่ทําเปนโครงการ 1,975.076 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.97 ของยอดงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
รวมการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 27,593.741 ลานบาท คิดเปน รอยละ  67.80 ของยอดงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติทั้งส้ิน 

 
ตารางที่ 4.2  สรุปการใชงบประมาณป 2539   

หนวย: ลานบาท 
 งบอนุมัติ ปงบประมาณ 

2539 
การเบิกจาย รอยละของงบ 

ประมาณ 
1.งบทําการประจําป  23,743.605 20,785.465 87.54 
2.งบการลงทุน 16,954.617 6,808.276 40.16 
   งบลงทุนเพื่อดําเนินงานปกติ 7,964.000 4,833.200 60.69 
   งบลงทุนที่ทําโครงการ 8,990.617 1,975.076 21.97 
    *โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทศท. พ.ศ.2527-2535 
868.123 224.973 25.91 

    *โครงการขยายโทรศัพทเรงดวน 
(พ.ศ.2532-2535) 

1,367.218 282.246 20.64 

   *โครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
เฉพาะ(TELEPORT)      แหลมฉบัง
และมาบตาพุต 

407.813 140.779 34.52 

*โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกล
ชนบท ของ   ทศท.(พ.ศ. 2535-
2539) 

6,347.463 1,327.078 20.91 

รวม 40,698.222 27,593.741 67.80 
 
2) ผลการดําเนินงานในป  2540   

i) โครงการขยายโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 2535-2539 
การดําเนินงานตามโครงการขยายโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทที่ทําตอเนื่อง 

สามารถสรุปเนื้องานไดดังนี้ 
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• ติดตั้งอุปกรณระบบ TDMA ติดตั้งแลวเสร็จ  จํานวน 4,003 สถานี และเปดใหบริการครบ
ทั้งหมด โทรศัพทสาธารณะจํานวน 13,893 ตูรวม 17,896 เลขหมาย 

• งานติดตั้งอุปกรณระบบดาวเทียม ติดตั้งแลวเสร็จครบ 500 สถานี จํานวน  1,000 หมาย
เลข และเปดใหบริการครบทั้งหมดแลว  

การดําเนินงานเสร็จสมบูรณ ตามเปาหมายโครงการ 
 

ii) โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 (สวนเพ่ิมเติม) 
เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท   พ.ศ. 2535-2539 เดิม 

โดยใชงบประมาณที่เหลือจํานวนหนึ่ง ขยายหมายเลขเพิ่มเติมในพื้นท่ีที่ใหบริการเดิมจํานวน 16,000 เลขหมาย
และขยายพื้นที่ใหบริการใหมบริเวณใกลเคียงซึ่งอยูในรัศมีการใชบริการโครงขายเดิมจํานวน 9,000 เลขหมาย 
รวมจํานวนหมายเลขทั้งส้ิน 25,000 เลขหมาย ณ 30 กันยายน 2540 มีผลการดําเนินงานสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3   สรุปโครงการที่ทําในป 2540 
 

งาน เปาหมาย   
 ประจําป 2540 

ผลการดําเนินงาน  
ณ 30 ก.ย. 2540 

สถานภาพ                      
ณ 30 ก.ย. 2540 

1. อุปกรณ ตู TDMA 1,470 สถาน ี 1,470 สถาน ี
2. ตูโทรศัพทสาธารณะ 31,832 ตู 31,832 ตู 
3. เครื่องโทรศัพทสาธารณะ 31,832 สถานี 31,832 สถาน ี

 - ติดตั้ง card ในสวนของงานติดตั้ง
อุปกรณเดิมจํานวน 4,182 เลขหมาย
และในสวนที่สรางสถานีใหมแลวเสร็จ 

4. เครื่องโทรศัพทธรรมดา พรอม 
private meter 

1,470 สถาน ี -  - เปดใหบริการโทรศัพทแบบมีผูดูแล
จํานวน 823 เลขหมาย 

 
iii) โครงการโทรศัพททางไกลสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน พ.ศ.2539-2541 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายการบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครอบคลุมทั่ว
ทุกหมูบานภายในป 2541 และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนบทตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมาย
ใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน 43,000 หมูบาน  ตามสถานที่
สําคัญ  สถานที่ราชการ แหลงทองเที่ยว และเสนทางสายหลักประมาณ 2,000 แหง โดยเฉลี่ยหมูบาน
ละประมาณ  3 เลขหมาย รวมทั้งส้ิน  135,000 เลขหมาย ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี ้

 
 

ตารางที่ 4.4   ผลการดําเนินงานในป  2540  
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เปาหมายประจําป 2540 ผลการดําเนินงาน 
ณ 30 กันยายน 2540 

สถานภาพ 
ณ 30 กันยายน 2540 

1.ติดตั้งอุปกรณบริการโทรศัพท  -ดําเนินการติดตั้งไดจํานวน  ไดติดตั้งอุปกรณดาวเทียม 
สาธารณะระดับหมูบาน  6,246 แหง  จํานวน 8,949 หมูบาน 
2.ติดตั้งอุปกรณบริการโทรศัพท  -ดําเนินการติดตั้งไดจํานวน   ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน  
ทางไกลตามสถานที่สําคัญ 170 แหง 5,259 หมูบานและเปดใหบริการ 
สถานที่ราชการ แหลงทองเที่ยว   แลวจํานวน 2,983 หมูบาน 
และเสนทางหลวงหลัก   

 
iv) การใชงบประมาณประจําป  2540 
วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในป 2540 รวมทั้งส้ิน 67,763.681 ลานบาท ประกอบดวยงบทําการ 

26,711.719 ลานบาท งบลงทุน 41,051.962 ลานบาท แยกเปนงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ 12,068.284 
ลานบาท งบลงทุนที่ทําโครงการ  28,983.678 ลานบาท สําหรับงบทําการมีการเบิกจายไปแลว ณ ส้ินป 2540 
จํานวน 21,334 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.87 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ สวนงบลงทุนมีการเบิกจายไป
แลว 15,641.221 ลานบาท เปนงบลงทุนเพื่อดําเนินงานปกติ 9,093.009 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.35 ของงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบลงทุนที่ทําเปนโครงการ 6,521.212 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 22.50 ของงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ   รวมมีการเบิกจายงบประมาณไปทั้งส้ิน  39,948.221 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.53 ของงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่ 4.5   สรุปการใชงบประมาณป 2540          
หนวย:  ลานบาท 

รายการ วงเงินที่ใหเบิกจายได การเบิกจาย ณ 30 
กันยายน 2540 

รอยละของวงเงิน 
ท่ีเบิกจายได 

งบทําการประจําป 26,711.719 21,334.000 79.87 
การจายเงินลงทุน 41,051.962 15,614.221 38.04 
1.งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 12,068.284 9,093.009 75.35 
2.งบลงทุนที่ทําโครงการ 28,983.678 6,521.212 22.50 
2.1 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 3,743.966 2,047.025 54.68 

พ.ศ. 2535-2539    
2.2 โครงการขยายโครงขายของ 5,415.000 3.521 0.07 

องคการโทรศัพท พ.ศ. 2538-2541    
2.3 โครงการยกระดับคุณภาพการใหบริการ 1,420.000 15.037 1.06 

พ.ศ. 2538-2540     
2.4 โครงการเปลี่ยนระบบอนาลอคเปนดิจิตอล 5,168.000 829.690 16.05 
2.5 โครงการขยายบริการโทรศัพทเพื่อขจัด 5,648.000 2,036.520 36.06 

  ความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541    
2.6 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 7,166.000 914.091 12.76 

    ระดับหมูบาน พ.ศ. 2539-2541    
2.7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ - - - 

องคการโทรศัพท ฯ พ.ศ. 2527-2535    
2.8 โครงการขยายบริการโทรศัพทเรงดวนของ 422.721 675.328 159.76 

องคการโทรศัพท ฯ พ.ศ. 2532-2535    
2.9 โครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคม    

ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ(Teleport) - - - 
2.10 โครงการขยายขายเช่ือมโยงระหวาง    

องคการโทรศัพท ฯ กับการสื่อสารฯ - - - 
รวมงบลงทนุที่ทําเปนโครงการ    
รวมงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติและ    
งบลงทุนที่ทําเปนโครงการเปรียบเทียบ    
กับกรอบการลงทุน1/+2/    
รวมคาใชจายในการดําเนินการของงบลงทุน    

รวมท้ังสิ้น 67,763.681 36,948.221 54.53 
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3)  ผลการดําเนินงานในป 2541 

i)  โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539  (สวนเพ่ิมเติม) 
โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 โดยขยายหมายเลขเพิ่มในพื้นที่ให

บริการเดิมจํานวน 4,003 แหง จากแหงละ 5 เลขหมายเปน 9 เลขหมาย รวม 16,012 เลขหมายและติดตั้งสถานี
ลูกขายใหมซึ่งอยูในรัศมีการใหบริการใหบริการโครงขายเดิมจํานวน 1800 แหงๆละ 5 หมายเลข รวม 9,000 เลข
หมาย ซ่ึงเมื่อส้ินสุด ณ 30 กันยายน 2541 มีผลการดําเนินงานสรุปดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6   สรุปโครงการที่ทําในป 2541 
 

  ผลการดําเนินงาน 
โครงการ เปาหมาย ตั้งแตเปดใหบริการถึง 30 ก.ย. 2541 

  ติดตั้งอุปกรณ เปดใหบริการ 
โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท    
พ.ศ. 2535-2539 (สวนเพิ่มเติม)    
แบงออกเปน 2 สวนดังน้ี    
PART A    
 -ขยายเลขหมายการเพิ่มในพื้นท่ี 4,003 แหง 4,003 แหง 1,322 แหง 
ใหบริการเดิม 16,012 เลขหมาย 16,012 เลขหมาย 5,452 เลขหมาย 
PART B    
 -ติดตั้งสถานีลูกขายใหม 1,800 แหง 1,844 แหง 1,231 แหง 
ในรัศมีโครงขายเดิม 9,000 เลขหมาย 9,220 เลขหมาย 1,319 เลขหมาย 
 

ii)  โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน พ.ศ.2539-2541 
เพ่ือใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครอบคลุมทุกหมูบานทั่วบานทั่วประเทศที่ยังไม

มีบริการโทรศัพท โดยติดตั้งเลขหมาย 43,000  หมูบาน ตามสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว และเสนทางหลวง
สายหลักประมาณ 2,000 แหง รวมทั้งส้ิน 45,000 แหง มีผลการดําเนินงานสรุปไดดังตารางที่ 4.7  

 
iii) การใชวงเงินงบประมาณประจําป  2541 

วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจายไดในป 2541 เปนจํานวน 14,700 ลานบาท   แยกเปน
วงเงินที่ไดจายเดิม 12,000 ลานบาท และไดรับจัดสรรเงินเบิกจายเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีก 2,700 ลานบาท ซึ่งองคการโทรศัพท ฯ ไดจัดสรรแบงวงเงินงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจายจํานวน 14,700 ลานบาทนี้ ตามกรอบการลงทุนแยกเปนงบลงทุนเพ่ือการ
ดําเนินงานปกติจํานวน 6,724.80 ลานบาทและงบลงทุนท่ีทําเปนโครงการ 7,975.20 ลานบาท ในปงบประมาณ 
2541 ไดมีการเบิกจายเงินลงทุนไปแลวทั้งสิ้นเปนจํานวน 14,697.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของวงเงิน
ที่ใหเบิกจายได (ตารางที่ 4.8) 

 
ตารางที่ 4.7  สรุปโครงการโทรศัพททางไกลที่ทําในป 2541 
 

โครงการ เปาหมายรวม ผลการดําเนินงาน 
  ตั้งแตเปดใหบริการถึง 30 ก.ย. 2541 

โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน   
มีอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานแบงไดดังน้ี   
 -อุปกรณวิทยุระบบ TDMA  15,045 แหง  -งานระบบ TDMA สวน Repeat Order 

  ดําเนินการติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ 6,589 แหง 
  เปดใหบริการแลว 4,954 แหง 

 -อุปกรณวิทยุระบบดาวเทียม  8,949 แหง  -งานระบบดาวเทียม ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ 
  แลวเสร็จและเปดใหบริการแลว 8,819 แหง 

 -อุปกรณระบบ TDMA/CDMA และ WLL 15,621 แหง  -ระบบ TDMA/CDMA และ WLL 
   อยูระหวางดําเนินการจัดหา 
 -อุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่  470 MHz  1,000 แหง  -งานโทรศัพทเคลื่อนที่ 470 MHz ขณะนี้ดําเนินการ 
   ติดตั้งและเปดใหบริการแลว  700 แหง 
 -สวนที่เหลือ  4,385 แหง  -งานขายสายเคเบิ้ลจากชุมสายใกลเคียง 4,385 

แหง 
ใหบริการดานขายสายจากชุมสายโทรศัพท  เปดใหบริการแลว 1,675 แหง 
ใกลเคียง   
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ตารางที่ 4.8   สรุปการใชงบประมาณป 2541                
    หนวย:  ลานบาท 

รายการ วงเงินที่ใหเบิกจายได การเบิกจาย รอยละของวงเงิน 
  ณ กันยายน 2541 ท่ีเบิกจายได 

การจายเงินลงทุน 14,700.000 14,697.900 99.99 
1.งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 6,724.800 7,483.800 111.29 
2.งบลงทุนที่ทําโครงการ 7,975.200 7,214.100 90.46 
2.1 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 1,256.600 1,180.000 93.90 

พ.ศ. 2535-2539    
2.2โครงการขยายโครงขายของ    

องคการโทรศัพท พ.ศ. 2538-2541    
2.3 โครงการยกระดับคุณภาพการใหบริการ 244.700 319.000 130.36 

พ.ศ. 2538-2540     
2.4 โครงการเปลี่ยนระบบอนาลอคเปนดิจิตอล 1,057.000 790.700 74.81 
2.5 โครงการขยายบริการโทรศัพทเพื่อขจัด 4,424.700 3,171.100 71.67 

  ความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541    
2.6 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 992.200 1,336.900 134.74 

    ระดับหมูบาน พ.ศ. 2539-2541    
2.7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ  51.600  

องคการโทรศัพท พ.ศ. 2527-2535    
2.8 โครงการขยายบริการโทรศัพทเรงดวนของ  360.300  

องคการโทรศัพท พ.ศ. 2532-2535    
2.9 โครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  2.200  

ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ(Teleport)    
2.10 โครงการขยายขายเช่ือมโยงระหวาง  2.300  

องคการโทรศัพทกับการสื่อสารฯ    
รวมงบลงทุนที่ทําเปนโครงการ    
รวมงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติและ    
งบลงทุนที่ทําเปนโครงการเปรียบเทียบ    
กับกรอบการลงทุน1/+2/    
รวมคาใชจายในการดําเนินการของงบลงทุนที่ทํา    
เปนโครงการที่ดําเนินการจากงบทําการประจําป    

รวมท้ังสิ้น    
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4) ผลการดําเนินงานในป  2542 

i)  โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 (สวนเพิ่มเติม) 
โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535-2539 สวนเพิ่มเติม ไดดําเนินงานตอเนื่อง

สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9   สรุปโครงการที่ทําในป 2542 
 

โครงการ เปาหมายรวม ผลการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมโครงการ 
 ท้ังโครงการ ถึง 30 ก.ย. 2542 
  ติดตั้งอุปกรณ เปดใหบริการ 

- โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท    
พ.ศ. 2535-2539 (สวนเพิ่มเติม)    
แบงเปน 2 สวน ดังน้ี    
PART A ขยายเลขหมายในพื้นที ่ 4,003 แหง 4,003 แหง 4,003 แหง 
บริการเดิม 16,012 เลขหมาย 16,012 เลขหมาย 11,516 เลขหมาย 
PART B ติดตั้งสถานีลูกขายใหม 1,800 แหง 1,800 แหง 1,800 แหง 
ในรัศมีโครงขายเดิม 9,000 เลขหมาย 9,000 เลขหมาย 5,273 เลขหมาย 
ติดตั้งอุปกรณใหมใชสถานีเดิม 44 แหง 44 แหง 44 แหง 

 
ii) โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน พ.ศ. 2539 –2541 

เพื่อใหบริการโทรศัพททางไกลชนบทครอบคลุมทุกหมูบานทั่วประเทศ ที่ยังไมมีบริการโทรศัพท 
โดยติดตั้งเลขหมายจํานวน 43,000 หมูบาน ตามสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว และเสนทางสายหลักประมาณ 
2,000 แหง รวมทั้งส้ิน 45,000 แหง ผลการดําเนินงาน ณ 30  กันยายน 2542 สรุปไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเมินผล IT2000  Page 50 กทสช 
  

ตารางที่ 4.10   สรุปโครงการโทรศัพททางไกลที่ทําในป 2542 
 

โครงการ เปาหมายรวม ผลการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมโครงการ 
 ท้ังโครงการ ถึง 30 ก.ย. 2542 
  ติดตั้งอุปกรณ เปดใหบริการ 

โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท    
ระดับหมูบาน กําหนดอุปกรณท่ีใชติดตั้ง    
ใหบริการไว 5 ประเภท    
 -อุปกรณระบบ TDMA 15,045 แหง 14,803 แหง 13,728 แหง 
 -(ขยายโครงขายเดิม)    
 -อุปกรณระบบดาวเทียม 8,906 แหง 8,906 แหง 8,906 แหง 
 -อุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ 470 MHz 1,000 แหง 1,000 แหง 1,000 แหง 
 -บริการดวยเครือขายสายจากชุมสาย
โทรศัพทใกลเคียง 

4,428 แหง 4,428 แหง 4,428 แหง 

 -อุปกรณระบบ TDMA/CDMA และ 
WLL 

15,621 แหง - - 

สวนที่ 1 เปลี่ยนมาใชโครงขายเดิมของ 5,771 แหง อยูในระหวางดําเนินการ - 
โทรศัพทเคลื่อนที่ 470 MHz และ    
โครงขายระบบ TDMA เดิม    
สวนที่ 2 5,040 แหง อยูในระหวางดําเนินการ - 
สวนที่ 3 4,810 แหง อยูในระหวางดําเนินการ - 

 
iii) การใชวงเงินงบประมาณป 2542 

วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจายลงทุนไดในป  2542 เปนจํานวนเงิน  17,039.20 ลานบาท องคการ  
โทรศัพทฯ  ไดประมาณการจัดสรรเปนการภายในแบงกรอบการลงทุนแยกเปน งบประมาณเพื่อการดําเนินงานปกติจํานวน 
6,699.09 ลานบาท และงบการลงทุนที่ทําเปนโครงการจํานวน 10,340.11 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดรับอนุมัติงบทําการประจําป
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของงบลงทุนที่ทําเปนโครงการอีกจํานวน 253.99 ลานบาท ในปงบประมาณ  2542 ไดมีการ
เบิกจายเงินลงทุนไปแลวทั้งสิ้นเปนจํานวน 17,037.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของวงเงินที่ใหเบิกจายได โดยแยกเปนงบ
ลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติเบิกจายไป 5,772.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.16 ของวงเงินที่ใหเบิกจายได และงบลงทุนที่ทํา
เปนโครงการเบิกจายไป 11,264.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.94 ของเงินที่ใหเบิกจายได ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.11   สรุปการใชงบประมาณของป 2542               
  หนวย:   ลานบาท 

รายการ วงเงินที่ใหเบิกจายได การเบิกจาย รอยละของวงเงิน 
 (กรอบการลงทุน) ป 2542 ท่ีใหเบิกจายได 

1.งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 6,699.085 5,772.168 86.16 
2.งบลงทุนที่ทําโครงการ    
2.1 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 615.400 645.600 104.91 

พ.ศ. 2535-2539    
2.2โครงการขยายโครงขายของ -   

องคการโทรศัพท พ.ศ. 2538-2541    
2.3 โครงการยกระดับคุณภาพการใหบริการ 407.333 306.667 75.29 

พ.ศ. 2538-2540 ( Rehabilitation)    
2.4 โครงการเปลี่ยนระบบอนาลอคเปนดิจิตอล 1,599.311 1,793.966 112.17 
2.5 โครงการขยายบริการโทรศัพทเพื่อขจัด 5,993.255 6,301.652 105.15 

  ความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541    
2.6 โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 1,536.000 1,986.562 129.33 

    ระดับหมูบาน พ.ศ. 2539-2541    
2.7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 17.200 46.074 267.87 

องคการโทรศัพท ฯ พ.ศ. 2527-2535    
2.8 โครงการขยายบริการโทรศัพทเรงดวนของ 140.700 169.650 120.58 

องคการโทรศัพท ฯ พ.ศ. 2532-2535    
2.9 โครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคม 30.000 14.816 49.39 

ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ(Teleport)    
2.10 โครงการขยายขายเช่ือมโยงระหวาง 0.915   

องคการโทรศัพท ฯ กับการสื่อสารฯ    
รวมงบลงทุนที่ทําเปนโครงการ 10,340.114 11,264.987 108.94 
รวมงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติและ 17,039.199 17,037.155 99.99 
งบลงทุนที่ทําเปนโครงการเปรียบเทียบ    
กับกรอบการลงทุน1/+2/    
รวมคาใชจายในการดําเนินการของงบลงทุนที่ทํา    
เปนโครงการที่ดําเนินการจากงบทําการประจําป 253.993 551.089 216.97 

รวมท้ังสิ้น 17,293.192 17,588.244 101.71 
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5)  สรุปผล 
เปาหมายที่ 1  ติดตั้งคูสายโทรศัพท  ไมนอยกวา 12,000 ตําบลและหมูบานหางไกล โดยลงทุน

ประมาณปละ 6,000 ลานบาทตอป  เปนเวลา  5 ป เพื่อใหบริการ โดยถวนทั่วประเทศในป 2543 นั้นองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยไดดําเนินการเกือบครบถวน 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูใชโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งเปนนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผลปรากฏวา ในสวนผูใชโทรศัพทตามบาน  ในดานการบริการ เมื่อสัญญาณ
โทรศัพทเกิดขัดของ  และไดทําการแจงผูที่เกี่ยวของไมไดรับการบริการที่ดีจากพนักงาน และเจาหนาท่ีๆ ที่เกี่ยว
ของในการรับแจงเหตุโทรศัพทเสียหาย  ไมสามารถดําเนินการไดทันที อนึ่งการสอบถามหมายเลขโทรศัพท มี
ความลาชา ตองถือสายรอนาน  ดานคาบริการ บางครั้งในขณะที่โทรศัพทขัดของไมสามารถใชงานได  ในชวง
เวลานั้นยังตองเสียคาโทรศัพทตามปกติท้ังๆ ที่ไมสามารถจะใชบริการโทรศัพทได คาบริการโทรศัพททางไกล
คอนขางที่จะแพงมาก   แตดีขึ้นซ่ึงในปจจุบันมีการบริการแบบใหมคือการกดหมายเลข 1234 ซ่ึงทําใหประหยัด
ขึ้น   
 ในสวนตูโทรศัพทสาธารณะมีจํานวนมากขึ้นทั้งในเมืองและในชนบท   แตไมสามารถใชการไดมีเปน
จํานวนมาก ไมมีการซอมแซมแกไข หรือทําการตรวจซอมเปนประจํา  ทําใหจํานวนโทรศัพทที่ดีมีเพิ่มขึ้นพอๆกับ
โทรศัพทที่เสียเพิ่มมากขึ้น  การแจงโทรศัพทที่เสีย เจาหนาท่ีดําเนินการลาชามาก 
 ขอเสนอแนะคือ ทางองคการโทรศัพทควรมีการใหบริการที่ดีข้ึน  เพื่อจะไดเพิ่มคุณภาพการใหบริการ  
และควรคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการใหมาก โดยเฉพาะในเรื่องของราคาในสวนของโทรศัพททางไกลที่
คอนขางที่จะแพงมาก 
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เปาหมายที่  2    เพ่ือใหทุกหมูบานที่มีขนาดเกิน 20 ครัวเรือนมีโทรศัพทสาธารณะ 1 ตูและกําหนดใหอัตรา  
การมีโทรศัพทสาธารณะใชในชนบทตอประชากรตองสูงกวา 2:1000 

 

ผลการดําเนินการ 
 

ตารางที่ 4.12   สถานภาพการใหบริการโทรศัพท   ส้ินสุด ณ เดือน มกราคม 2544 
หนวย : หมายเลข 

 

พื้นที่  จํานวน จํานวนเลขหมายที่เหลือ จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวนเลขหมาย จํานวนเลขหมาย จํานวนเลขหมาย จํานวน 

บริการ จํานวน เลขหมาย สํารอง กําลัง วาง ระบบ ระบบ ระบบ ที่มีตอประชากร ที่มีผูเชา โทรศัพทสาธารณะ พนักงาน 
 เลขหมายที่มี ที่มีผูเชา  ดําเนิน

การ 
 470 NMT 900 NMT 900 GSM 100 คน ตอประชากร 

100 คน  
ตอประชากร 

100 คน 
(คน) 

โครงขาย ทศท.นครหลวง 1,826,782 1,452,940 6,310 5,967 361,565 7,199 145,496 802,987 22.52 17.91 0.55 14767 
โครงขาย ทศท.ภูมิภาค 1,776,644 1,499,827 24,573 18,356 233,888 12,707 301,372 443,671 3.32 2.8 0.21 9560 
รวม 3,603,426 2,952,767 30,883 24,323 595,453 19,906 446,868 1,246,658 5.84 4.79 0.25 24327 
โครงการรวมการทางหลวง 2,600,000 1,575,547       32.05 19.42 0.25  
โครงการรวมการภูมิภาค 1,500,000 1,183,848       2.8 2.21 0.001  
รวม 4,100,000 2,759,395       6.65 4.48 0.05  
รวมทั้งหมด 7,703,426 5,712,162 30,883 24,323 595,453 19,906 446,868 1,246,658 12.49 9.26 0.31 24327 

 

 
ตารางที่ 4.13    สถานภาพการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ (ทศท)  ส้ินสุด ณ เดือน มกราคม 2544 

หนวย : หมายเลข 
 

 จํานวนโทรศัพทสาธารณะ(ทศท.) 

พี้นที่ 
บริการ 

โทรศัพทสาธารณะ 
แบบธรรมดา 

โทรศัพทสาธารณะ 
แบบใชบัตร 

Pin phone โทรศัพทสาธารณะ 
ทางไกลชนบท 

รวม 
โทรศัพทสาธารณะ 

  TOT Card เอกชน    

โครงขาย ทศท.นครหลวง 32,611 6,195 5,872 25 218 44,921 
โครงขาย ทศท.ภูมิภาค 31,345 9,751 14,587 2,539 53,107 111,329 

รวม 63,956 15,946 20,459 2,564 53,325 156,250 
โครงการรวมการทางหลวง 20,000     20,000 
โครงการรวมการทางหลวง 12,364     12,364 

รวม 32,364     32,364 
รวมทั้งหมด 96,320 15,946 20,459 2,564 53,325 188,614 

 
 
สรุป 

เปาหมายที่  2  เพ่ือใหทุกหมูบานที่มีขนาดเกิน 20 ครัวเรือนมีโทรศัพทสาธารณะ 1 ตูและกําหนดให
อัตราการมีโทรศัพทสาธารณะใชในชนบทตอประชากรตองสูงกวา 2:1000 
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 องคการโทรศัพท ฯ ไดดําเนินการอยางครบถวนแลว  โดยในสวนโครงขาย ทศท.ภูมิภาคมีอัตราการใช
โทรศัพทสาธารณะตอประชากร  2.1:1000 และในสวนของโครงการรวมการงานภูมิภาค 0.01:1000 ดังสรุปผล
ไวในตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14    สรุปจํานวนโทรศัพทสาธารณะที่ใหบริการโดย ทศท 

หนวย : หมายเลข 
 

พ้ืนท่ี  จํานวนโทร ศัพทสาธารณะ จํานวนเลข
หมาย 

จํานวนเลข
หมาย 

จํานวนเลข
หมาย 

จํานวนเลขหมาย 

บริการ จํานวน โทรศัพท
สาธารณะ 

รวม ท่ีมีตอประชากร ท่ีมีผูเชา โทรศัพท
สาธารณะ 

โทรศัพท
สาธารณะ 

 เลขหมายที่มี ทางไกลชนบท โทรศัพท
สาธารณะ 

100 คน ตอประชากร 
100 คน 

ตอประชากร 
100 คน 

ตอประชากร 
100 คน 

โครงขาย ทศท.นครหลวง 1,826,782 218 44,921 22.52 17.91 0.55 5.5 
โครงขาย ทศท.ภูมิภาค 1,776,644 53,107 111,329 3.32 2.8 0.21 2.1 

รวม 3,603,426 53,325 156,250 5.84 4.79 0.25 2.5 
โครงการรวมการงานทางหลวง 2,600,000  20,000 32.05 19.42 0.25 2.5 
โครงการรวมการงานภูมิภาค 1,500,000  12,364 2.8 2.21 0.001 0.01 

รวม 4,100,000  32,364 6.65 4.48 0.05 0.5 
รวมท้ังหมด 7,703,426 53,325 188,614 12.49 9.26 0.31 3.1 

 
   

 
เปาหมายที่  3    สนองตอบความตองการสงขาวสารขอมูลของธุรกิจใหญนอยและองคกรตางๆ ในชนบท      

ทั่วประเทศ ดวยสมรรถนะการบริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมตํ่ากวา 64,000 บิตตอวินาที    
(64 kbps) 

 

ผลการดําเนินงาน 
1)  โครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางรถไฟ (Fibre Optic Cable Transmission System) 

เปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคการโทรศัพท ฯ การรถไฟแหงประเทศไทย และบริษัท คอม-
ลิงค จํากัด มีกําหนด 20 ป โดยบริษัท เปนผูติดตั้งเคเบิลใยแกวขนานไปกับเสนทางหลักของการรถไฟ จํานวน 4 
เสนทาง คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต และสายตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ
การสื่อสารและสํารองไวใชกรณีฉุกเฉิน โดยเปดใหบริการเมื่อวันท่ี  17 กุมภาพันธ 2535 ปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินงานในปที่ 6 มีโครงขายใหบริการทั้งส้ิน 42,870 วงจร แบงเปนวงจรทางไกล 40,890 วงจร และวงจรภาย
ในทองถิ่น 1,980 วงจร 

ผลการดําเนินงานป 2539 วงจรที่ใชงานปจจุบันจํานวน 36,940 วงจร 
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ผลการดําเนินงานป 2540 วงจรที่ใชงานปจจุบันจํานวน 40,510 วงจร 
ผลการดําเนินงานป 2541 มีโครงขายใหบริการทั้งส้ิน 42,870 วงจร แบงเปนวงจรทางไกล 

40,890 วงจร และวงจรภายในทองถ่ิน 1,980 วงจร 
 
2)  โครงขายเคเบิลใตน้ํา (Submarine Optical Fibre Cable Project ) 

เปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคการโทรศัพท ฯ กับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเค
ช่ันส  จํากัด  มีกําหนด 20 ป โดยบริษัท เปนผูสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําเชื่ยมโยงระหวางภาคตะวันออก 
(จังหวัดชลบุรี) กับชายฝงทะเลภาคใต(จังหวัดนราธิวาส) จํานวน 15,360 วงจร เปดใหบริการเมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2536  ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานในปที่  5 มีจํานวนวงจรใชงาน  11,795 วงจร และไดมีการแก
ไขเพ่ิมเติมสัญญาเมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2539 ใหบริษัทดําเนินการสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําจากชายฝง
ทะเลตะวันตกเชื่อมโยงภาคใตฝงทะเลตะวันออกกับชายฝงทะเลตะวันตกเขาดวยกันจํานวน  15,120 วงจร   

ผลการดําเนินงานป 2539 เร่ิมดําเนินวางโครงขาย 
ผลการดําเนินงานป 2540 บริษัท ไดโอนสิทธิและหนาที่ใหกับบริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเล

คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด เปนผูดําเนินการขยายโครงขาย ซ่ึงบริษัท ได
สรางและสงมอบใหองคการโทรศัพท ฯ เรียบรอย 

ผลการดําเนินงานป 2541    มีโครงขายเคเบิลใตน้ําจากชายฝงทะเลตะวันตกเชื่อมโยงภาคใตฝง
ทะเลตะวันออกกับชายฝงทะเลตะวันตกเขาดวยกันจํานวน  15,120 
วงจร 

 
3) ระบบส่ือสารเพื่อการบริการธุรกิจผานดาวเทียม(Integrated Satellite Business Network: 

ISBN) 
องคการโทรศัพท ฯ ไดทําสัญญากับบริษัท อคิวเมนท  จํากัด มีกําหนด 15 ป เพ่ือใหบริการติดตอ

ส่ือสารแกธุรกิจเอกชนตางๆ เชน ธนาคารที่อยูในภูมิภาค ซ่ึงการสื่อสารระบบนี้สามารถสื่อสารไดท้ังขอมูลและ
โทรศัพท ระหวางสํานักงานใหญหรือศูนยกลางขอมูลของผูใชแตละราย  ไปยังสาขาตางๆหรือสํานักงานของตน
ในเขตหางไกลออกไป โดยทําการติดตั้งขายการสื่อสารจากสํานักงานใหญของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร ไปยัง
ศูนยโทรคมนาคมดาวเทียม ถนนงามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจะถายทอดสัญญาณดาวเทียมลูกขาย (PES: 
Personal Earth Station) ที่ติดต้ังอยูตามสาขาหรือสํานักงานของผูใชที่ตองการจะเชื่อมใชเครือขายดวย บริษัท 
ไดเปดใหบริการเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2543  

ผลการดําเนินงานป 2539 มีผูใชบริการจํานวน  914 ราย 
ผลการดําเนินงานป 2540 มีผูใชบริการจํานวน 1,002 ราย 
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ผลการดําเนินงานป 2541 มีผูใชบริการจํานวน  956 ราย 
 
4)  ระบบส่ือสารภายในประเทศดวยดาวเทียม (Domestic Satellite Transmission System) 

 ระบบส่ือสารภายในประเทศดวยดาวเทียม สรางขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเปน
เสนทางสําหรับสํารองการติดตอส่ือสารกรณีฉุกเฉินขององคการโทรศัพท ฯ ซ่ึงบริษัท อคิวเมนท  จํากัด เปนผูได
รับอนุญาตใหดําเนินการมีกําหนด 15 ป เปดใหบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534  

ผลการดําเนินงานป 2539 มีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดนิ 10 สถานี 
ผลการดําเนินงานป 2540 จํานวนวงจรใชงาน 1,080 วงจร 

  และมีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 10 สถานี 
ผลการดําเนินงานป 2541      มีจํานวนวงจรใชงาน 1,080 วงจร 

 และมีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 10 สถานี 
 
5)  โครงการขยายโครงขายขององคการโทรศัพท พ.ศ. 2538-2541 

เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายใหสามารถรองรับหมายเลขและบริการที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพ่ือเปนการเพิ่มความมั่นคงของโครงขายในเสนทางหลัก องคการโทรศัพท ฯ ไดปรับปรุงและ
ขยายระบบสื่อสัญญาณโดยใชอุปกรณ  Optic Fibre Cable และ Microwave ระบบ SDH (Synchronous 
Digital Hierarchy) มาแทนสื่อสัญญาณระบบ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ที่ใชอยูในปจจุบัน 
โดยแบงเนื้องานออกเปน 6 โซน ใชเงินลงทุน 9,000 ลานบาท 

โครงการนี้ยังอยูในระหวางดําเนินการ 
 

6) โครงการขยายโครงขายองคการโทรศัพทฯ  พ .ศ .2538-2541 (Transmission Network 
Expansion  Project) 
เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายขององคการโทรศัพทฯ ใหสามารถรองรับ

เลขหมายและบริการที่เพ่ิมขึ้นและเพิ่มความม่ันคงของโครงขายในเสนทางสายหลัก ซึ่งองคการโทรศัพทฯได
พิ จารณ าปรับป รุงและขยายระบบสื่ อ สัญญ าณ โดยใช  Optic Fibre Cable และ  Microwave ระบบ 
SDH(Synchronous Digital Hierarchy) เขามาใชแทนระบบสื่อสัญญาณระบบ PDH (Plesiochronous Digital 
Hierarchy) ที่ใชอยูปจจุบันโดยมีขอบเขตของงานติดตั้ง New transit เพื่อการติดตั้งอุปกรณเคร่ืองชุมสายตอ
ผานทางไกลใหมพรอมระบบ CCS NO.7 โดยแบงชุมสาย Transit ในเขตนครหลวง 4 แหงภูมิภาค 9 แหงและ 
Tandem  ในเขตนครหลวง 4 แหง ระยะเวลาดําเนินงาน  4 ป ต้ังแต พ.ศ. 2538-2541 ผลการดําเนินงานสรุปได
ดังนี ้  
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ตารางที่ 4.15   สรุปการดําเนินการขยายโครงขาย 
 

รายการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
 ประจําป 2540 ณ 30 กันยายน 2540 

1. ติดตั้งอุปกรณเครื่องชุมสาย 6 ชุมสาย  -ดําเนินการแลวเสร็จ 
    ตอผานทางไกลพรอมระบบ   จํานวน 10 ชุมสาย 
    CCS  No.7   
2.ติดตั้งอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ 7 ชุมสาย  -อยูระหวางการจัดหาผูรวมสัญญา 
   Optic Fibre เช่ือมโยงชุมสาย   
   ในเขตนครหลวง   
3.ติดตั้งอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ 4 เสนทาง  -อยูระหวางการจัดหาผูรวมสัญญา 
  SDH Optic Fibre Cable   
4.ติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณ 2 เสนทาง  -อยูระหวางการจัดหาผูรวมสัญญา 
  SDH Radio Microwave   

 
i)  ผลการดําเนินงานป  2541 

เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขาย องคการโทรศัพทฯ ใหสามารถรองรับหมายเลขและ
บริการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการเพิ่มความมั่นคงของโครงขายในเสนทางหลักโดยการปรับปรุงและขยายระบบสื่อ
สัญญาณ โดยใช Optic Fibre และ Microwave ระบบ SDH แตในการประชุมคณะกรรมการองคการโทรศัพทฯ 
ครั้งที่ 20/2541 วันที่ 21 ตุลาคม 2541 มีมติยกเลิกกรประกวดราคาทั้ง 6 โซน แลวเปลี่ยนวิธีการจัดหาใหม 
                 

ii)  ผลการดําเนินงานป  2542 
องคการโทรศัพท ฯ ไดจัดทําโครงการขยายโครงขายขององคการโทรศัพท ฯ (Transmission 

Network Expansion:TNEP) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายใหสามารถรองรับเลขหมายและ
บริการใหมที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเปนการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยใหกาวสูมาตรฐานสากล อันจะเปน
ประโยชนแกประชาชนและผูใชบริการตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ผลการดําเนินงานขณะ
นี้อยูระหวางพิจารณาผลการประกวดราคา และเพ่ือเตรียมพรอมสูการแขงขันเสรีดานธุรกิจโทรคมนาคมใน
อนาคต องคการโทรศัพทฯ ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา DETECOM มาเสนอแนะแนวทางและตรวจสอบขั้นตอน
การดําเนินงาน รวมทั้งขอความรวมมือจากธนาคารโลกมาชวยสอบทานการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหการประกวด
ราคาในโครงการนี้เปนไปดวยความโปรงใสและยุติธรรม  
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7)  โครงการเปล่ียนระบบอนาลอคเปนดิจิตอล พ.ศ.2538-2540 
เพื่อพัฒนาโครงขายบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหทันสมัยและยกระดับคุณภาพการใหบริการ

โทรศัพทใหทัดเทียมมาตรฐานสากล องคการโทรศัพทฯ มีเปาหมายเปลี่ยนอุปกรณเครื่องชุมสายระบบอนาลอค
เปนอุปกรณเครื่องชุมสายระบบดิจิตัล ท้ังในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาคโดยมีระยะดําเนินการ 3 ป ต้ังแต 
2538-2541 โดยใชเงินลงทุนจํานวน 7,340 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบโครงการและอนุมัติเมื่อ
วันที่   20 กุมภาพันธ 2539 โครงการนี้ยังอยูในระหวางดําเนินการ  โดยมีเปาหมายเพื่อเปล่ียนอุปกรณเครื่อง
ชุมสาย ร้ือถอนอุปกรณชุมสายอนาลอค จํานวน 468,374 เลขหมาย และติดตั้งอุปกรณชุมสายดิจิตัล จํานวน 
496,640 เลขหมาย   ผลการดําเนินงานสรุปในตารางที่ 4.16 และตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.16   สรุปผลการดําเนินการติดตั้งอุปกรณดิจิตัล ป 2540 
 

เปาหมายป 2540 ผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2540 
1. ร้ือถอนอุปกรณชุมสายระบบอนาลอค  -ดําเนินการรื้อถอนอุปกรณชุมสายระบบอนาลอค 
    รวม 12,600 เลขหมาย   จํานวน 12,600 เลขหมาย 
2. ติดตั้งอุปกรณดิจิตัล  -ดําเนินการติดตั้งอุปกรณชุมสายระบบดิจิตัล 
   รวม 81,920 เลขหมาย   จํานวน  81,920 เลขหมาย 
 
 
ตารางที่ 4.17   สรุปผลการดําเนินการติดตั้งอุปกรณดิจิตัล ป 2541 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2541 
1.เปลี่ยนระบบอนาลอคเปนดิจิตัล มีเปาหมายดังนี้  
  -เปลี่ยนอุปกรณเครื่องชุมสายที่เปนระบบอนาลอค  -ดําเนินการตัดถายใหบริการชุมสาย SPC ท้ัง 
   จํานวน 114 ชุมสาย 468,374 เลขหมาย    โครงการไดครบ 114 ชุมสาย 496,640 เลขหมาย 
   โดยติดตั้งเคร่ืองชุมสายระบบดิจิตัล  -ดําเนินการรื้อถอนอุปกรณชุมสายระบบอนาลอค 
   จํานวน 496,640 เลขหมาย    ท้ังโครงการจํานวน 107 ชุมสาย457,064 เลขหมาย 
  -เปลี่ยนอุปกรณสื่อสัญญาณที่เปนอนาลอค    ยกเลิกการรื้อถอน 3 ชุมสาย 6,310 เลขหมาย และ 
   ท้ังหมดเปนระบบดิจิตัล จํานวน 168 เสนทาง    ชุมสาย Mobile(NEAX-61S) 4 ชุมสาย 5,000 

     เลขหมาย 
  -งานเปลี่ยนอุปกรณสื่อสัญญาณ อยูระหวางการ 
    ติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณ 56 สถานี 
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สรุปผลการดําเนินการ 

เปาหมายที่  3  สนองตอบความตองการสงขาวสารขอมูลของธุรกิจใหญนอยและองคกรตางๆ ในชนบท
ทั่วประเทศ ดวยสมรรถนะการบริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมตํ่ากวา 64,000 บิต ตอ วินาที (64 kbps) 

มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายใหสามารถรองรับหมายเลขและบริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เพื่อเปนการเพ่ิมความมั่นคงของโครงขายในเสนทางหลัก องคการโทรศัพทฯไดปรับปรุงและขยายระบบสื่อ
สัญญาณโดยใชอุปกรณ Optic Fibre Cable และ Microwave ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 
ปจจุบันสามารถใชบริการสื่อสารขอมูลความเร็วไมตํ่ากวา 64,000 บิต ตอวินาที (64 kbps) 
 
2. โครงการหลักทางดานการสื่อสารทั้งปวงของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชนอัน

พึงบังเกิดตอชาวชนบท 
 

เปาหมายที ่ 1  โครงการขยายโทรศัพทไมตํ่ากวาหกลานเลขหมายในแผน 8  จะตองจัดสรรสวนที่เหมาะสม 
เพ่ือสนองความตองการของชาวชนบทที่อยูหางไกล อันเปนส่ิงที่โครงการติดตั้งโทรศัพทหน่ึง
ลานเลขหมายที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันนี้  ยังคลอบคลุมไมไดท่ัวถึง 

 

ผลการดําเนินงาน 
1) โครงการรวมงานและรวมลงทุนขยายการบริการโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมายในเขตนคร

หลวงและ 1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค 
i)  ผลการดําเนินงานในป  2539 

โครงการรวมงานและรวมลงทุนขยายการบริการโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวงและ 
1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค การดําเนินงานโครงการรวมการงานและรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อขยายเลขหมาย
โทรศัพทจํานวน 4.1 ลานเลขหมาย ซ่ึงองคการโทรศัพทฯ ไดรวมการงานและรวมลงทุนกับบริษัทเอกชน ไดครบกําหนดสง
มอบตามสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2539 สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.18  สรุปผลโครงการขยายโทรศัพท 4.1 ลานเลขหมาย ป 2539 
 

โครงการ เปาหมาย       สงมอบ ณ 30 ก.ย. 2539 ติดตั้งใหบริการแกผูเชาไดแลว 
  เลขหมาย รอยละ เลขหมาย รอยละ 

 -โครงการ 2.6 ลานเลขหมาย 
(เขตนครหลวง) 

2,600,000 2,568,910 98.80 933,191 36.33 

 -โครงการ 1.5 ลานเลขหมาย 
(เขตภูมิภาค) 

1,500,000 1,455,184 97.01 778,489 53.50 

 
เพ่ือขยายหมายเลขโทรศัพทอีกจํานวน 4.1 ลานเลขหมาย โดยองคการโทรศัพท ฯ รวมการ

งานและรวมทุนกับบริษัทเอกชนนั้น สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้
• บริษัท เทเลคอมเอเชีย จํากัด(มหาชน) ผูดําเนินการขยายเลขหมายโทรศัพท

จํานวน 2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวง สามารถดําเนินการขยายเลขหมายได
รวมเปนจํานวน 942,187 เลขหมาย รวมเปนเลขหมายที่ขยายไดแลวสําเร็จและ
พรอมใหบริการทั้งส้ินจํานวน 2,568,910 หมายเลข คิดเปนรอยละ 98.80 ของเลข
หมายทั้งโครงการ ในจํานวนนี้ไดติดตั้งใหบริการแกผูเชาแลวจํานวน 933,191 เลข
หมาย คิดเปนรอยละ 36.33 ของเลขหมายที่ขยายได 

• บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) ผูดําเนินการขยาย
เลขหมายโทรศัพทจํานวน 1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค สามารถดําเนินการ
ขยายเลขหมายแลวทั้งโครงการ ติดตั้งใหบริการแกผู เชาไปแลวเปนจํานวน 
778,489 เลขหมายคิดเปน รอยละ 53.50 ของเลขหมายที่ขยายได 

 
ทั้งสองบริษัทไดสงมอบงานครบตามสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 

 
ii)  ผลการดําเนินงานในป  2540 

การดําเนินงานโครงการรวมและรวมลงทุนกับบริษัทเอกชน เพ่ือขยายหมายเลขโทรศัพท
จํานวน 4.1 ลานเลขหมายขององคการโทรศัพท ฯ สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.19   สรุปผลโครงการขยายโทรศัพท 4.1 ลานเลขหมาย ป 2540 
 

โครงการ เปาหมาย สงมอบ ณ 30 ก.ย. 2540 ติดตั้งใหบริการแกผูเชาไดแลว 
  หมายเลข รอยละ หมายเลข รอยละ 

  - โครงการ 2.6 ลานเลขหมาย 2,600,000 2,600,000 100 1,235,147 47.51 
  - โครงการ 1.5 ลานเลขหมาย 1,500,000 1,500,000 100 1,080,392 71.03 

 
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) ดําเนินการขยายหมายเลขโทรศัพท

จํานวน 2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวงซึ่งดําเนินการแลวเสร็จพรอมสงมอบใหกับองคกรโทรศัพท ฯ ครบ
ตามจํานวนแลวในป 2540 สามารถดําเนินการติดตั้งใหผูเชาไดจํานวน 1,235,147 เลขหมาย หรือคิดเปนรอยละ 
47.51  

บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวเนชั่น  จํากัด(มหาชน) ดําเนินงานติดตั้งและขยาย
เลขหมายแลวเสร็จพรอมสงมอบใหองคกรโทรศัพท ฯ ครบตามจํานวน ในป 2540 ดําเนินการติดตั้งใหผูเชาได
จํานวน 1,080,392 เลขหมายหรือคิดเปนรอยละ 71.03  
 

2)   โครงการขยายบริการโทรศัพทเพ่ือขจัดความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541 
 เปนสวนที่องคการโทรศัพท ฯ ดําเนินการเองจํานวน 800,000 เลขหมาย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

และอนุมัติโครงการเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2539 โดยใหโครงการแลวเสร็จในป 2541 แบงเปนเขตนครหลวง
จํานวน 200,000 เลขหมาย และเขตภูมิภาค จํานวน 600,000 เลขหมาย ผลการดําเนินงานสรุปในตารางที่ 4.20 
ถึงตารางที่ 4.22 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.20   สรุปการติดตั้งอุปกรณขยายบริการโทรศัพทป 2540 
 

เปาหมายประจําป 2540 ผลการดําเนินงาน  
ณ 30 กันยายน 2540 

 

 -ดําเนินการติดตั้งอุปกรณขยายบริการ  -ผลการดําเนินงานสามารถติดตั้งอุปกรณ  
โทรศัพททั่วประเทศ 214,000 เลขหมาย เครื่องชุมสายไดจํานวน 269,952 เลขหมาย  
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ตารางที่ 4.21  สรุปโครงการติดตั้งโทรศัพทจํานวน 800,000 เลขหมาย ป 2541 
 

โครงการ เปาหมายรวม ผลการดําเนินงาน  
ณ 30 กันยายน 2541 

 -ขยายบริการโทรศัพทเพื่อ
ขจัดความขาดแคลนระยะ
สั้น 

ติดตั้งใหบริการโทรศัพท   
จํานวน 1,094 ชุมสาย รวม 
800,000 เลขหมาย 

 -งานเครื่องชุมสาย ติดตั้ง/ตรวจสอบแลวเสร็จ 732 
ชุมสาย 690,816 เลขหมาย เปดใหบริการแลว 700 
ชุมสาย 593,536 เลขหมาย 

-งานติดตั้งระบบสื่อ
สัญญาณ  

จํานวน 875 เสนทาง 1,254 
สถานี 

-งานโครงขายสายทองถิ่น อยูระหวางดําเนินการ 280 
ชุมสาย กอสรางแลวเสร็จ 677 ชุมสาย 
-งานระบบสื่อสารสัญญาณ อยูระหวางติดตั้ง 296 สถานี 

  -งาน Optical Fibre Cable กอสรางแลวเสร็จ 30 เสน
ทาง อยูระหวางการกอสราง 336 เสนทาง 

   
 
ตารางที่ 4.22   สรุปโครงการติดตั้งโทรศัพทจํานวน 800,000 เลขหมาย ป 2542 
 

 
โครงการ 

 
เปาหมายรวมทั้งโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 
 ตั้งแตเร่ิมโครงการถึง 30 ก.ย. 2542 

  ติดตั้งอุปกรณ เปดใหบริการ 
- ขยายบริการโทรศัพทเพื่อ  -งานเครื่องชุมสายจํานวน 1,094 10,745 ชุมสาย 10,745 ชุมสาย 
ขจัดความขาดแคลนระยะสั้น    ชุมสาย 828,416 เลขหมาย 822,272 เลขหมาย 820,992 เลขหมาย 

   -งานขายสายทองถิ่นจํานวน 1,062 ชุมสาย 1,062 ชุมสาย 
     1,083 ชุมสาย   
    -งานระบบสื่อสัญญาณ   
      งานติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณ 1,194 สถานี 1,194 สถาน ี
       จํานวน 1,254 สถานี   
      งาน Optical Fibre  Cable 816 เสนทาง 816 เสนทาง 
       จํานวน 875  เสนทาง   
   

ท่ีมาของขอมูล :  ฝายบริหารโครงการ ขอมูล ณ 30 กันยายน 2541 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
เปาหมายที่  1  โครงการขยายโทรศัพทไมตํ่ากวาหกลานเลขหมายในแผน 8  จะตองจัดสรรสวนที่เหมาะสม 

เพ่ือสนองความตองการของชาวชนบทที่อยูหางไกล อันเปนส่ิงที่โครงการติดตั้งโทรศัพทหนึ่ง
ลานเลขหมายที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันนี้  ยังครอบคลุมไมไดท่ัวถึง 

ผลการดําเนินการ 
ไดมีการดําเนินโครงการที่ตอบสนองคือ โครงการรวมการงานและรวมลงทุนขยายการบริการโทรศัพท 

2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวง 1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค  และโครงการขยายบริการโทรศัพทเพื่อ
ขจัดความขาดแคลนระยะสั้น พ.ศ. 2539-2541 เปนสวนที่องคการโทรศัพทดําเนินการเองจํานวน 800,000 เลข
หมาย แบงเปนเขตนครหลวงจํานวน 200,000 และในเขตภูมิภาค จํานวน 600,000 เลขหมาย   
 
เปาหมายที่   2   โครงการตางๆ เพ่ือชาวชนบทที่จะเกิด ควรตอบสนองตอความตองการจริงของประชาชน 

โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็นดวย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการองคการโทรศัพท ฯ อนุมัติใหองคการโทรศัพทฯ ดําเนินการตามแผนงานการใหบริการ
โทรศัพททางไกลดวยเทคโนโลยี IP และใหบริการ Remote Access สําหรับ ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ในสวนภูมิ
ภาค โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการ IP Telephony  เชน บริการโทรศัพททางไกลในราคาประหยัด (Y-tel 1234) 
และใหบริการ Remote Access สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตใหสามารถเชื่อมตอเขาระบบอินเตอรเน็ตใน
อัตราเดียวกันทั่วประเทศ 
 โดยองคการโทรศัพทฯ ไดเร่ิมดําเนินโครงการจัดตั้งโครงขาย IP Network มาตั้งแตตนป  2542 ในระยะ
แรกโครงขายหลักจะใชสัญญาณความเร็วสูงหรือวงจรเชา (Leased Circuit) ติดตั้งในชุมชนหลักทั่วประเทศ
จํานวน 24 แหง มีศูนยควบคุมและบริหารโครงขายที่กรุงเทพ ควบคุมการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆ 24 
ช่ัวโมง ขณะน้ีไดติดตั้งทดสอบระบบและอุปกรณในการจัดตั้งโครงขายแลวเสร็จ อยูในระหวางเสนออัตราคา
บริการและรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
เปาหมายที่   2  โครงการตางๆ เพื่อชาวชนบทที่จะเกิด ควรตอบสนองตอความตองการจริงของประชา

ชนน้ันไดจัดตั้งโครงขาย IP Network และไดเริ่มดําเนินการตั้งแตตนป  2542 ในระยะแรกโครงขายหลักจะใช
สัญญาณความเร็วสูงหรือวงจรเชา (Leased Circuit) ติดตั้งในชุมชนหลักทั่วประเทศจํานวน 24 แหง 
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3. จัดตั้งองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคม 
 

เปาหมายที่ 1    ใหมีคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมอิสระซึ่งจัดตั้งโดยผานการปฏิรูปกฎหมาย              
คณะกรรมการชุดนี้จักตองไดรับมอบหมายใหรางระเบียบขอบังคับและกําหนดราคาคาบริการ
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมใหเหมาะสมทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความ
ตองการของสังคมโดยรวม 

 

ผลการดําเนินงาน              
นโยบายขอน้ีเสนอใหมีคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมอิสระ ผานการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการ

ชุดนี้จักตองไดรับมอบหมายใหรางระเบียบขอบังคับและกําหนดราคาคาบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคมให
เหมาะสมทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของสังคมโดยรวม 

      เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจ
การโทรคมนาคม พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) และกําหนด
ให กทช มีอํานาจและหนาที่ในมาตรา 51 จํานวน 21 หัวขอ โดยขอยกมาเปนตัวอยางมาเปนบางหัวขอดังตอไป
นี ้

(1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่ใหสอดคลองกับบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหง
ชาต ิ

(2) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
(3) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม 
(4) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการ

อนุญาต รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
คณะกรรมการสรรหากรรมการ กทช ที่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมไดเร่ิมกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควร
ไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ กทช และไดเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหมีมติเลือกจํานวน 7 คน
เพื่อเปนกรรมการ กทช เมื่อเดือนมกราคม 2544 เปนที่เรียบรอยแลว คาดวาคณะกรรมการ กทช ชุดแรกจะ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดภายในป พ.ศ. 2544  
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เปาหมายที่  2    สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสารสนเทศของ

ประเทศและสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเทาที่จําเปนและอยางเปนธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน  
ตองรอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) และใหพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมผานการเห็นชอบของวุฒิสภากอน  
 
4. ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 

เปาหมายที่ 1    สรางกฏระเบียบทางโทรคมนาคมที่ยืดหยุนสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็วของเทคโนโลยี และเขากับบรรยากาศของโลกที่เต็มไปดวยการแขงขัน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 กฎหมายโทรคมนาคม 

เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบผานรางพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และไดสงใหวุฒิสภาเพื่อการพิจารณาตอไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูกตราขึ้นใหเปนไป
ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหมีการคุมครองผูบริโภคในดานการใชบริการโทร
คมนาคม และเพื่อกําหนดหลักการใหมีการอนุญาต ซ่ึงจะมีผลทําใหยกเลิกกฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการยกเลิกการผูกขาดการใหบริการโทรคมนาคมโดยรัฐ อันจะนําไปสูการ
เปดตลาดบริการโทรคมนาคมที่มีการแขงขันโดยเสร ี
 สําหรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ยังมีนักวิชาการที่อยูในวงการโทรคมนาคม
เห็นวามีจุดออนอยูหลายขอ ที่เกรงกันมากที่สุดคือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับราคาและการบริการ ดานคาบริการปจจุบันรัฐ
ไดกําไรมาก  แตการใหบริการแกประชาชนยังนอยโดยเฉพาะในสวนของราคาคาบริการยังแพงมากถึงมากที่สุด 
ทําใหมองเห็นวารัฐมองแตประโยชนขององคการมากกวาผลประโยชนที่มีแกประชาชน  เมื่อมีการเปดเสรีจะใหมี
การแขงขันทางดานราคามากขึ้น ราคาจะขึ้นอยูกับกลไกทางดานการตลาด   แตตองมีการควบคุมเพ่ือไมใหการ
ผูกขาดยายขั้วอํานาจจากภาครัฐไปภาคเอกชน 

นักวิชาการบางทานเห็นวาภาพรวมของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการบิดเบือนการใชอํานาจของนักการ
เมืองและกลุมนักธุรกิจ  เพื่อผลประโยชนในดานตางๆ  แทนที่จะเห็นผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
การปรับปรุงกฎหมายไมมีเนื้อหาใหมอยางแทจริง  แตเปนการขยายอํานาจของ  กทช.  ใหมากขึ้น  แตไมมีกรอบ
การใชอํานาจอยางชัดเจน  ไมสามารถตรวจสอบได  เปนการใหอํานาจ กทช. โดยไมมีการถวงดุลอํานาจ  กอให
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เกิดการทุจริต  และความไมเปนธรรม นอกจากนี้ยังไมไดทําการแบงแยกประเภทของกิจการอยางชัดเจน   เชน 
กิจการใดตองลงทุนมาก กิจการนั้นใครควรเปนผูทํา  และกิจการที่ใหบริการใครควรเปนผูทํา 

นักวิชาการยังเห็นวาการคุมครองสิทธิและผลประโยชนของผูใชตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากไม
สามารถทําการคุมครองแลวยังจะทําใหเกิดการสูญเสียผลประโยชนของผูใชได เชน การเวนคืนที่ดินสามารถ 
กระทําไดโดยอํานาจของ กทช.  แตไมมีหลักการประกันราคาเวนคืน  
 ความเห็นของนักวิชาการบางทานที่เกี่ยวกับอํานาจของ กทช. ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินั้น 
เห็นวายังสามารถแกไขไดดวยการ 

• ใหรางแผนแมบทขึ้นมากอนทํางาน ซ่ึงแผนดังกลาวประชาชนสามารถตรวจสอบได  
• ใหมีการประกาศกฎเกณฑ กติกาลวงหนา ในการออกใบอนุญาต 
• ใหมีหนวยงานที่ตรวจสอบการทํางานของ กทช. ได            

 
เปาหมายที่  2   สรางมาตรการทางกฎหมายที่เอ้ือตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสาธารณชนทั้งปวง ตัว

อยางเชน  กฎหมายวาดวยการเปนเจาของขอมูลขาวสาร หรือแมกระทั้งกฎหมายวาดวยการลด
การทํางานดวยกระดาษของภาครัฐ 

 

ผลการดําเนินงาน 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตอนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่
เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีเจตนาที่จะใหมีการปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลังจากนั้น (ธันวาคม 2541) คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหรางขึ้นจํานวน 6 ฉบับดังนี ้

- กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
- กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
- กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  
- กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
- กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
- กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญตามมารา 78  (เกี่ยวกับการจัดโครงสรางพื้นฐานสาร  
  สนเทศใหทั่วถึง  และเทาเทียมกัน) 
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ตารางที่ 4.23  สรุปการรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ป 2544 
 

 

การพิจารณายกรางกฎหมาย 
 

 

ประธานคณะกรรมการยกราง 
 

คาดการวาจะเสร็จ 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ศาสตราจารยอรุณ ภาณุพงศ ผานสภาผูแทนราษฏรแลว และ
อยูในระหวางรอการพิจารณาของ

วุฒิสภา 
กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

ศาสตรจารยคนึง ฦาไชย รวมเขากับ พรบ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 

ศาสตราจารยคณิต ณ นคร ประมาณตนป 2544 

กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

อยูระหวางการพิจารณาเปลี่ยน
แปลง เนื่องจากทานเดิมติดภารกิจ 

ประมาณป 2544 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล 

ศาสตราจารยเศรษฐพร 
คูศรีพิทักษ 

ประมาณป 2544 

กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 78  
 

นายดิเรก เจริญผล ยกรางเสร็จเมื่อป 2543 และอยูใน
ระหวางการพิจารณาโดยคณะ

กรรมการกฤษฎีกา 
  

เม่ือพิจารณาจากผลงานที่ไดรวบรวมมาขางตน สรุปไดวาการพัฒนาและขยายการใหบริการสื่อสารโทร
คมนาคมในชนบทไทยในรอบ 5 ปที่ผานมานั้น องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย สามารถดําเนินการไดตามเปา
หมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการโทรศัพท ฯ สามารถขยายการบริการโทรศัพทสาธารณะในชนบทไดครบใน
อัตราสวนตอประชากร 2.1:1000 การสรางศักยภาพเพ่ือการใหบริการสงขาวสารขอมูลของธุรกิจและองคกรตาง 
ๆ ในชนบททั่วประเทศดวยความเร็วสูงก็ไดดําเนินการไปมาก โดยสามารถใหบริการดวยโครงขายเคเบิลใยแกว
นําแสง โครงขายเคเบิลใตน้ํา การบริการธุรกิจผานดาวเทียมดวยระบบสื่อสารภายในประเทศดวยดาวเทียม 

นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญหลายฉบับก็
ไดดําเนินการไปมากแลว และหลาย ๆ ฉบับอยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวม
ทั้งกรณีของคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ก็อยูในระหวางกระบวนการสรรหาภายใต พรบ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมดวย 
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บทที่ 5 
การประเมินผลพันธกิจการการลงทุนในดานการศึกษาที่ดี 

ของพลเมืองและบุคลากรดานสารสนเทศ 
 
 กลยุทธของพันธกิจขอนี้คือตองการเรงสรางบุคลากรที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับโดย
รีบดวน เพื่อแกปญหาความขาดแคลน และเพื่อเตรียมรับความตองการของตลาดในอนาคต นอกจากนั้นยัง
ตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาและ 
การอบรมทุกระดับ เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธที่กลาวขางตน จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนกับ
ทรัพยากรมนุษยไวดังนี ้

 ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสารสนเทศโรงเรียน”  
 สถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” (National Interactive Multimedia 

Institute) เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตและการพัฒนาบทเรียนเพื่อการศึกษา  
 เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในทุกระดับ  

 
1.   ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสารสนเทศโรงเรียน” 
 

เปาหมายที่ 1 จัดสรรเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในโรงเรียนรัฐบาลทุกแหงอยางทั่วถึง โดยใหมี 
 อยางนอย 1 เครื่อง ตอนักเรียนประถมศึกษา 80 คน 
 อยางนอย 1 เครื่อง ตอนักเรียนมัธยมศึกษา 40 คน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ณ ส้ินป 2541 โรงเรียน
ระดับประถมมีเคร่ืองพีซี 1 เครื่องตอนักเรียน 84 คน ในขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมมีเครื่องพีซี 1 เครื่องตอนัก
เรียน 54 คน ตามที่สรุปในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.1   จํานวนคอมพิวเตอร (Personal Computer, PC) ตอนักเรียน ณ ป 2541  

     
 

ระดับสถานศึกษา 
 

จํานวนโรงเรียน 
 

จํานวนนักเรียน 
 

จํานวนคอมฯ 
จํานวน 

นักเรียนตอเครื่อง 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา (สปช) 31,171 5,936,174 70,660 84 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2,553 2,555,491 47,582 54 

     
แหลงขอมูล:  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ    
 

ถึงแมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งภายในโรงเรียนของรัฐบาลทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษาจะมีจํานวนใกลเคียงกับเปาหมายก็ตาม แตจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติพบวาโรงเรียนสวนมากยังไมไดใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ เนื่องจากยังขาดความเขาใจ
ในการใชคอมพิวเตอรในดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการบริการ 
 
เปาหมายที่ 2 จัดสรรงบประมาณประจําปอยางตอเนื่องเปนจํานวนปละไมนอยกวาหนึ่งพันลานบาท เปนงบ

ประมาณเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน เชน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร โมเด็มสงขาว
สาร และในบางแหงอาจจะตองจัดสรรอุปกรณเคร่ืองรับสัญญานดาวเทียมและเครื่องมือ
มัลติมีเดีย งบประมาณดังกลาว จะตองเพียงพอตอการจัดสรรเครื่องไมโครคอมพิวเตอรใหโรง
เรียนของรัฐประมาณ 30,000 เครื่องตอป โดยเครื่องเหลานี้สวนหนึ่งจะตองตอกันในระบบเครือ
ขายได นอกจากนั้นยังจะตองคํานึงถึงความจําเปนอยางยิ่งในดานการบํารุงรักษา การฝกอบรม
และการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผูใชอีกดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณ 1,000 ลานบาทสําหรับระบบ IT เพ่ือการศึกษา
ได กระทรวงศึกษาธิการไดงบประมาณคาครุภัณฑคอมพิวเตอรจากสํานักงบประมาณในระหวางป 2541-2543 
เพียงประมาณ 830 ลานบาท   204 ลานบาท  และ 283 ลานบาทตามลําดับ     การขาดงบประมาณจะทําให
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โรงเรียนตาง ๆ มีปญหาในการหาเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมมาทดแทนเครื่องเกาที่ตกรุนและทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ชํารุด ดังนั้นจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนมีแนวโนมจะลดนอยลง 
 
เปาหมายที่ 3 ตอเช่ือมมหาวิทยาลัยทุกแหง วิทยาลัยทุกแหงและในลําดับตอไป โรงเรียนทุกแหงเขากับไทย

สาร/อินเทอรเน็ต หรือระบบอินเทอรเน็ต เพื่อเปดบริการใหนักเรียน ครู และคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยสามารถติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารความรูกันไดโดยถวนทั่ว กับทั้งยังสามารถเรียก
ใชขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุดจากแหลงตาง ๆ ทั่วประเทศและทั่วโลกอีกดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการเพ่ือใหมีการเชื่อมตอโรงเรียนเขากับระบบอินเทอรเน็ตนั้น ไดดําเนินไปอยางไดผล พอ

สรุปเปนตัวอยางไดดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงไดตอเขากับระบบไทยสาร 
 ณ ส้ินป 2543 มีโรงเรียนกวา 2,000 แหง ไดเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงการ SchoolNet 
 โครงการเครือขายเพ่ือการศึกษาหลายโครงการ เชน โครงการ Uninet ของทบวงมหาวิทยาลัย  
 โครงการ KULU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 โครงการการเรียนรูแบบออนไลนของ สวทช (NOLP)   
 โครงการการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของ กศน  
 โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล  
 อ่ืน ๆ 

 
ถึงแมโรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจะมีการเชื่อมตอดวยเครือขายอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมากก็

ตาม แตพบวา Web site ที่สรางเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาที่เปนภาษาไทยยังมีนอยมาก โดยเฉพาะเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวรรณคดีไทย พุทธประวัติ และอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการคนควาศึกษาของเด็กไทย โครงการตัวอยาง
ที่อยูในกลุมเปาหมายคือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงไดจัดทําโครงการสื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติ โดยไดพัฒนาขอมูลวัฒนธรรมพ้ืน
เมืองทั้ง 76 จังหวัด ทําเปนรูปแบบส่ือประสมมัลติมีเดียในรูปเกมวัฒนธรรมศึกษา เมื่อโครงการนี้เสร็จสําเร็จและ
เปดใหใชสําหรับคนทั่วไปผานอินเทอรเน็ตแลว จะเปนแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ที่จะเปนประโยชน
ตอนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการคนควา และการศึกษาเปนอยางมาก 
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2. สถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” (National Interactive 
Multimedia Institute) เพื่อความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตและ 
การพัฒนาบทเรียนเพ่ือการศึกษา  

 
เปาหมายที่ 1 ใหสถาบันนี้เปนองคการกลางที่จะดูแลการพัฒนา การออกแบบ จัดหาและเผยแพรเทคโนโลยี

ส่ือประสม (มัลติมเีดีย) แบบปฏิสัมพันธ ตลอดจนดูแลการแจกจายบทเรียนและชุดส่ือประสม 
CAI/CAL หรือดูแลการจัดซ้ือลิขสิทธิ์เพ่ือนํามาใชหรือปรับแตงใหเหมาะสมแกการใชงานตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
 รัฐบาลไดพยายามตั้งสถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธ ไดติดตอขอความรวมมือและชวยเหลือทาง
เทคนิคจากตางประเทศ  แตเนื่องจากขาดงบประมาณจึงทําใหโครงการตั้งสถาบันส่ือประสมไมประสบความ
สําเร็จ อยางไรก็ตามไดมีความพยายามจากภาคการศึกษาและเอกชนในการที่จะพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนดวยงบประมาณของตนเอง แตเปนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสื่อประสมอยางไมเปนระบบ และยังไม
มีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและการใชเทคนิค จากการสํารวจของนักวิจัยพบวา มีบริษัทเอกชนที่ผลิตซอฟตแวร
เพ่ือการเรียนการสอนอัดเปนแผน CD-ROM ออกวางตลาดคอนขางมาก ราคาที่วางขายประมาณแผนละ 100-
250 บาท โดยแผนหนึ่ง ๆ จะบันทึกเนื้อหาหนึ่งวิชา สวนใหญเปนการสอนภาษา และการสอนวิชาคอมพิวเตอร 
แผนที่สอนวิชาคอมพิวเตอรสวนใหญเปนการสอนวิธีใชโปรแกรมสําเร็จของกลุม Microsoft Office กลุมวิชา
เกี่ยวกับการพัฒนา Web page ดวยภาษา HTML และกลุมวิชาสอนการใชโปรแกรมวาดภาพคอมพิวเตอร 
(Computer Graphic) 

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนา วิจัย และเผยแพรการใช Multimedia เพื่อการเรียนการสอนจากหนวย
งานอีกหลายแหง ตัวอยาง เชน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงมีโครงการยอยท่ีเกี่ยวของ  อาทิ 

• โครงการผลิต CAI ดําเนินการโดย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• โครงการคัดเลือก CAI สําเร็จรูป สําหรับระดับประถมศึกษาตอนตน ดําเนินการโดย ศูนยเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน  
 
เปาหมายที่ 2 ใหมีงบประมาณประจําปอยางนอย 400 ลานบาท ในขั้นเริ่มตนของการพัฒนาเทคโนโลยี

และพัฒนาตัวบทเรียน เนื้อหาสาระที่นําเสนอควรมีพ้ืนฐานอยูบนภูมิปญญาพ้ืนบานอัน
หลากหลายทั่วประเทศ สรางสรรคอยางกลมกลืนเปนอุตสาหกรรมดวยฝมือของบริษัทมือ
อาชีพทั้งขนาดเล็กและใหญ 
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ผลการดําเนินงาน 
 เทาที่ตรวจสอบจากสํานักงบประมาณ ไมปรากฏวามีการอนุมัติงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคตามเปา
หมายขอนี้ ใหแกหนวยงานใด ๆ อยางไรก็ตามหลายหนวยงานไดใชงบประมาณปกติเพื่องานวิจัยและพัฒนา
บทเรียนสื่อประสม เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตัวอยาง จากการศึกษาพบวา
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตางไดใหความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาตัวบทเรียน เนื้อ
หาสาระที่ใชพ้ืนฐานของภูมิปญญาพ้ืนบาน และตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาเอกชนก็ไดเร่ิมลงทุนผลิตบท
เรียนสื่อประสมเปนอุตสาหกรรมบางแลว นอกจากนี้ยังมีบริษัทซอฟตแวรตางประเทศไดนําเคร่ืองมือในรูป
ซอฟตแวรเพ่ือการผลิตบทเรยีนสื่อประสมเขามาเผยแพร ซ่ึงจะชวยใหการผลิตบทเรียนมีคุณภาพ และรวดเร็วย่ิง
ขึ้น 
 ผูใหการสัมภาษณทั้งจากภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญตอการผลิตบทเรียนสื่อประสมเปน
อยางมาก และเห็นวาควรขยายผลการผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอนใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น และเห็นวารัฐบาล
ควรสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือใหคนไทยไดมี
โอกาสเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนสื่อประสมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 
เปาหมายที่ 3 ใหบทเรียนเหลานี้กระจายไปอยางถวนทั่วในทุกสวนเสี้ยวของสังคมไมวาจะเปนการศึกษาใน

โรงเรียนหรือนอกโรงเรียน หรือวาจะเปนการอบรมทักษะเฉพาะดานสําหรับนักเรียน นิสิตนัก
ศึกษา หรือวาจะเปนการศึกษาผูใหญ เชน ลูกจางในบริษัท หรือครูอาจารย สถานศึกษาที่ดอย
ทางดานทรัพยากรทั้งปวง ควรไดรับการดูแลทางดานเทคนิคและการบริหารเปนพิเศษเพื่อใช
ประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีนอยน้ันใหมากที่สุด 

 
ผลการดําเนินงาน 
  การที่รัฐบาลไมสามารถสถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” ตามเปาหมายเพื่อดูแล
การพัฒนา การออกแบบ จัดหาและเผยแพรเทคโนโลยีส่ือประสมนั้น ทําใหขาดศูนยกลางที่จะทําหนาที่เปนตัว
เชื่อมตอระหวางหนวยงานที่พัฒนาสื่อการเรียนอยางเปนระบบ อยางไรก็ตาม ในรอบหลายปที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนของไทยหลายแหงไดสะสมความชํานาญในการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมไว
มาก เพื่อใหทรัพยากรเหลานี้ไดมีโอกาสทําผลงานใหแกการศึกษาของไทย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรวบรวมทรัพยากรที่มีคาเหลานี้เพ่ือรวมทํา
โครงการนํารอง พัฒนา วิจัย และเผยแพรการใชคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนหลายโครงการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาเครือขายเสมือน (Internet Offline CD) ชวยการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 
โครงการนี้ เปนงานวิจัยหาแหลงขอมูลที่ประกอบดวยเนื้อหาที่ เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร แลวนําแหลงขอมูลเหลานี้มาสรางเปนเครือขายเสมือนเพื่อใหครูที่
อยูในโรงเรียนที่หางไกล และไมสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถคนควาขอมูลเพ่ือชวย
การเรียนการสอนได โครงการนี้ ได รับความรวมมือจากคณาจารยจากคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. โครงการพัฒนาสื่อการสอนจากซีดีของโครงการ Think Quest เพ่ือชวยใหผูสอนสามารถนําเนื้อหา
ในแผนซีดีไปใชเปนส่ือการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งครูและนักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาจากแผนซีดี ซ่ึงเปนแหลงความรูใหม 
โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากคณะศึกษาศาสตร  และคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรตประสานมิตรเปนคณะผูวิจัย โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสาน
มิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตปทุมวันรวมในโครงการนํารอง เพื่อทดสอบ
ผลการนําไปใชดวย 

3. โครงการคัดเลือกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและจัดทําแผนการสอนเพื่อเผยแพรในระดับ
ประถมศึกษาตอนตน โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือก CAI สําเร็จรูปที่มีคุณภาพมาประยุกต
ใชเพื่อเปนส่ือในการเรียนการสอน โครงการนี้ไดรับความชวยเหลือจากศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน 

4. โครงการจัดทําส่ือการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับระดับมัธยมศึกษา ส่ือที่จัดทํานี้จะอยู
ในรูปแบบหลายสื่อ เชน เอกสารประกอบการเรียน แผนภาพ แผนใสสี ส่ือนําเสนอดวย Microsoft 
Powerpoint เปนตน ส่ือเหลานี้ออกแบบเพื่อใชสําหรับโรงเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสรางแรง
กระตุนใหกับนักเรียนในการเขามาเรียนรูดวยตนเอง  โครงการนี้ไดรับความชวยเหลือจากศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 
โครงการตามตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตน  เปนการจุดประกายใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่มีศักย

ภาพในการสรางสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีใหม ๆ  และเพื่อใหบทเรียนเหลานี้กระจายไปอยางถวนทั่วในทุกสวน
เสี้ยวของสังคมไมวาจะเปนการศึกษาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในเมือง หรือในชนบทที่ทุรกันดาร เปนโครงการที่สามารถ
นําทรัพยากรที่มีนอยนั้นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติได      

 
เปาหมายที่ 4 ใชประโยชนใหไดมากท่ีสุดจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ที่เพียบพรอม

ดวยเครื่องมือและตั้งอยูในแหลงชุมชน โดยการจัดการศึกษาหรืออบรมทางไกลในเวลาเย็น
หรือในวันหยุดสุดสัปดาหในสถานที่เหลาน้ี 
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ผลการดําเนินงาน 
เน่ืองจากความนิยมในการเรียนรูดวยตนเองมีแนวโนมมากขึ้น เอกชนเริ่มใหความสนใจในการลงทุน 

และไดนําเอาเทคโนโลยีจากตางประเทศมาเผยแพรมากขึ้น โอกาสที่คนไทยจะมีบทเรียนสื่อประสมกระจายไป
ทั่วเพ่ือการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจะมีมากขึ้น  มหาวิทยาลัยเปดอยางเชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช และมหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็เร่ิมใหความสนใจใชระบบการเรียนออนไลนผานอินเทอรเน็ตมาบริการนัก
ศึกษาแลว 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดใหความสนใจในเรื่องการเรียนรูแบบออนไลน
เชนกัน และไดเร่ิมโครงการการเรียนรูแบบออนไลน (NSTDA Online Learning Project, NOLP) โดยมีวัตถุ
ประสงคที่จะตั้งศูนยบริการการเรียน (Learning Service Provider) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และใชชื่อ 
Domain Name วา www.Thai2Learn.com  เปาหมายของศูนยนี้จะใหบริการการเรียนรูแบบใหมใหแกสถาบัน
การศึกษา และเอกชน 
 
3. เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในทุกระดับ  
 

เปาหมายที่ 1 เรงผลิตวิศวกรและเจาหนาที่เทคนิคทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกําลังจะขาดแคลนใน
ปริมาณมหาศาลในอนาคตอันใกล โดยบุคลากรทางดานโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรจะตอง
เพ่ิมขึ้นอยางนอยสองเทาภายใน 5 ป 

 

ผลการดําเนินงาน 
 การผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในรอบ 5 ปท่ีผานมาไมไดเพิ่มจํานวนตามที่กําหนดไวในเปาหมาย กลุมสถาบัน
เทคโนโลยีสังกัดกระทรวงศึกษาทั้งสองกลุม คือสถาบันราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถึงแมจะ
พยายามขยายโปรแกรมการศึกษาสายเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบหลายปท่ีผานมาก็ยังไมสามารถเพิ่มจํานวน
บัณฑิตไดมาก นอกจากกรมอาชีวศึกษาท่ีสามารถเพิ่มจํานวนบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขา
วิชาอิเล็กทรอนิกสไดคอนขางมาก ดังที่แสดงในตารางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 5.2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ      
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2539 - 2541    ปการศึกษา    

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2539  2540  2541  รวม 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       905 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  95    96 191 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 54  38  43  135 
   - ระบบสารสนเทศทางบัญชี 46  45  87  178 
   - ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 29  12  29  70 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร   31  31  62 
   - วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  35  35  31 101 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 42 4 51  67 4 168 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       331 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 32  36  38  106 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 103  55  66 1 225 
มหาวิทยาลัยขอนแกน       129 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร   34  32  66 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 20  30  13  63 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม       200 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 31  37 1 33  102 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 28  29  41  98 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร       241 
   - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7  14  23  44 
   - วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 48  67  66  181 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ     16  16 
มหาวิทยาลัยมหิดล       211 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 70 8 80  5 14 177 
   - เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ  14  5  15 34 
มหาวิทยาลัยศิลปากร       102 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 31  32  39  102 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรส       84 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 26  28  30  84 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       419 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 32  34  31  97 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 24  20  19  63 
   - คอมพิวเตอรธุรกิจ 90  63  106  259 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร       278 
   - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  19  55   74 
   - คอมพิวเตอร  57  65  10 132 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร    1  58 59 
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   - การจัดการระบบสารสนเทศ      13 13 
มหาวิทยาลัยแมโจ       12 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร     12  12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี       568 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 37  33  33  103 
   - คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    2  10 12 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ   236 9 165 43 453 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       547 
   - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 71  62  91  224 
   - วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 105  99  100  304 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม   9  10  19 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง       1043 
   - วิทยาการคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ  10    21 31 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร     24  24 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 97  92  85  274 
   - อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 66  84  81  231 
   - เทคโนโลยีการจัดการ    33  77  110 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ    228  145 373 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี       112 
   - วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 20  43  49  112 
มหาวิทยาลัยบูรพา       68 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร 17  31  20  68 
มหาวิทยาลัยนเรศวร       66 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร   36  30  66 
มหาวิทยาลัยทักษิณ       27 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร   14  13  27 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       59 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร     43  43 
   - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     16  16 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       71 
   - คอมพิวเตอร 22  34  15  71 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง       606 
  - วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 265  205  136  606 

       1,413          242        1,747          401        1,815         461         
6,079  

        
แหลงขอมูล :  รวบรวมจากรายงานการศึกษาสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงฯ 

       

หมายเหตุ :  ปการศึกษา 2542 ยังไมมีรายงานสถิติ        
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ตารางที่ 5.3   จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป 2536-2542 
 

 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
ปวส หลักสูตร 2 ป        
อิเล็กทรอนิกส 555 579 585 599 596 537 675 
เทคนิคคอมพิวเตอร 163 184 203 249 350 262 335 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 457 510 632 825 1209 1353 1452 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 0 0 0 0 26 23 12 
อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม 38 35 100 154 173 136 207 
ระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) 158 216 178 197 224 222 327 
คอมพิวเตอร (ธุรกิจศึกษา) 22 16 31 24 36 36 32 
ปวส หลักสูตร 4 ป        
อิเล็กทรอนิกส 30 62 58 142 150 165 88 
เทคนิคคอมพิวเตอร 28 125 155 155 180 203 146 
วิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 40 48 48 47 
ระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) 0 0 0 0 0 27 28 
แหลงขอมูล: โครงการศึกษากําลังคนเทคโนโลยีสารสนเทศ (NITC), 2544 
 
 

ตารางที่ 5.4   จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ป 2535-2541 
 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 

อนุปริญญา หลักสูตร 2 ป        
สาขาวิชาคอมพิวเตอร-คณะวิทยฯ 694 546 506 520 448 522 629 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส-คณะวิทยฯ 344 265 283 263 298 376 331 

        
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป        
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร-คณะวิทยาศาสตร 39 12 82 0 0 0 0 
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา-คณะครุศาสตร 57 60 85 138 179 133 209 

        
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป        
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร-คณะวิทยาศาสตร 63 222 282 381 609 684 1048 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา-คณะครุศาสตร 52 101 103 103 109 144 397 
แหลงขอมูล: โครงการศึกษากําลังคนเทคโนโลยีสารสนเทศ (NITC), 2544 
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ตารางที่ 5.5  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา ป 2536-2542 
     

 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
หลักสูตร ปทส        
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 0 0 24 26 37 40 43 

        
        

หลักสูตร ปวส        
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1086 1748 2830 4384 5206 5645 7036 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 2624 2822 3300 3938 4040 4543 4993 
 

แหลงขอมูล: โครงการศึกษากําลังคนเทคโนโลยีสารสนเทศ (NITC), 2544 
 

มหาวิทยาลัยหลายแหงใหเหตุผลวาที่ไมสามารถรับนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มได 
เพราะขาดบุคลากร ขาดงบประมาณที่จะขยายสถานที่และอุปกรณที่ตองใชสําหรับการเรียนการสอน ขอจํากัด
ของการขยายการผลิตน้ันอยูที่การขาดงบประมาณ และในสภาวะการณที่ไทยยังอยูภายใตวิกฤติเศรษฐกิจจํา
เปนตองคิดใหมทําใหมเพื่อท่ีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตโดยไมตองขยายทรัพยากรทางกายภาพ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกตเทคนิคการเรียนดวยตนเอง ผสมกับการเรียนในรูปแบบ
เดิม ก็นาจะเพิ่มผลผลิตได  

ผูใหสัมภาษณหลายทานใหความเห็นวาปญหาที่เราไมสามารถเพิ่มจํานวนบัณฑิตสายเทคโนโลยีสาร
สนเทศไดนั้น นาจะเปนการขาดวิสัยทัศนของผูบริหารดานการศึกษามากกวา เราตองการผูนําที่สามารถพัฒนา
วิธีเพิ่มบัณฑิตทั้งจํานวนและคุณภาพไดดวยการใชเทคโนโลยีเขาชวยเหลืออยางจริงจัง และหลายคนฝากความ
หวังไวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่จะชวยการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยใหกาวหนา
ทันโลกได 

 
เปาหมายที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 การสัมภาษณหนวยงานที่ใชบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศไดรูประเด็นวา ในรอบหาปที่ผานมาบัณฑิต
ที่จบใหมมีความพรอมในการทํางานมากกวาเดิม แตต้ังขอสังเกตวา สวนใหญยังไมพรอมที่จะทํางานดวย
เทคโนโลยีใหม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหลักสูตรดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิทยาการคอมพิวเตอรของสถาบัน
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อุดมศึกษาสวนใหญยังไมสามารถปรับเปล่ียนใหทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
หลายแหงยอมรับวาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยจําเปนตองตัดงบพัฒนาอาจารยลงคอนขางมาก 
อาจารยสวนมากพลาดโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ จะมีก็แตอาจารยที่เพิ่งเรียนจบจากตางประเทศที่
ไดนําเอาความรูใหม ๆ มาชวยพัฒนาหลักสูตรได แตก็ทําไดในวงจํากัด และยังมีปญหาขาดแคลนอาจารยที่
สามารถสอนวิชาใหม ๆ ดวย 
 
เปาหมายที่ 3 ดําเนินมาตรการระดมและรักษาคณาจารยในสาขาขาดแคลน ตลอดจนจัดจางอาจารยจาก

ตางประเทศ เพื่ออุดชองโหวของความขาดแคลนบุคลากร ซ่ึงหมายรวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายวาดวยใบอนุญาตประกอบอาชีพของคนตางชาติใหครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดจางดวย 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ความพยายามที่จะรักษาคณาจารยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังมองไมเห็นทิศทางที่ชัดเจน จาก
รายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวายังมีปญหาสําหรับโรงเรียนของรัฐบาลที่ยังไมมี
อัตราที่จะบรรจุครูสอนวิชาคอมพิวเตอร สมองไหลไปสูภาคเอกชนยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การจัดจางอาจารย
จากตางประเทศก็ยังพบปญหาที่เกิดจากการใหใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตเพื่อทํางานในราชอาณาจักร  
 
เปาหมายที่ 4 สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษามากขึ้น โดย

เฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 บทบาทของภาคเอกชนที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษานั้นยังไมชัดเจน 
แมแตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแหงชาติ ที่จะรางขึ้นเพื่อรองรับพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุบทบาทของเอกชนเพียงแคพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และในฐานะอาสาสมัครหรือผูบริจาคในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตาง ๆ เทานั้น 
 
 เม่ือพิจารณาจากผลงานที่ไดรวบรวมมาขางตน สรุปไดวาการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย ตามแนวทาง
ของนโยบาย IT2000 นั้นยังมีหลายเรื่องท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ และหลาย ๆ เร่ืองพบวาไมสามารถ
ดําเนินการไดตามนโยบาย ปญหาสวนใหญที่พบเปนปญหาดานการขาดงบประมาณ ตัวอยางโครงการที่เปน
ปญหาคือการสถาปนาสถาบันส่ือประสมที่จะดูแลการพัฒนาและเผยแพรส่ือประสมเพื่อการเรียนการสอน และ
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การสรางความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยเพ่ือผลิตบัณฑิตไอทีที่มีคุณภาพใน
ปริมาณมาก   อยางไรก็ตามโครงการที่ประสบความสําเร็จไดดี  คือการตอเช่ือมมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ 
โรงเรียนเขากับโครงขายไทยสารและอินเทอรเน็ต (ทั้งที่ตอเช่ือมผาน SchoolNet และผานผูใหบริการเอกชน) 
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บทที่ 6 
การประเมินผลพันธกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

และปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพื่อบริการที่ดีข้ึน  
และสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 

 
ภาระกิจท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT2000) คือ ภารกิจใน

การลงทุนเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐท่ีดี (Good Governance)   ซ่ึงมีทิศทางกลยุทธตามที่ไดเสนอไวใน
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ เพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาว คือ 

• การใชสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้น 
• การสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 

 
กลยุทธการใชสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ 

นโยบายที่ใชเพื่อใหบรรลุกลยุทธการใชสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ มีดังนี ้
• การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ (Nation-wide Government Informatization 

Program) 
• การใหจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบประมาณประจําป 

และจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเน่ือง 
 
1.   นโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐครอบคลุมทั่วประเทศ  
 

เปาหมายที่ 1    เพ่ือใหรัฐลงทุนไมนอยกวารอยละ 3 ของคาใชจายในการจัดจางบุคลากรในแตละป   มาเปน
การลงทุนทางดานสารสนเทศภาครัฐ ในการนี้รอยละ 2 จาก 3 ที่ไดมาจักตองนํามาใชเพื่อ
การจัดซื้อเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอเชื่อมระบบ ตลอดถึงซอฟตแวรและฐาน
ขอมูล สวนอีกรอยละ 1 จักตองนํามาใชเพื่อพัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีและนํามาใชในการบํารุงรักษาฐานขอมูล  

 

ผลการดําเนินงาน  
การลงทุนของรัฐดานสารสนเทศภาครัฐ (งบประมาณลงทุนดานคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร 

ไมรวมงบพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากขอมูลงบพัฒนาบุคลากรไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลแยกไว) ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 2 (รอยละ 1 สําหรับใชพัฒนาบุคลากร) ของคาใชจายในการจัดจางบุคลากรในแต
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ละป โดยพบวาตั้งแตป 2539-2541 มีการลงทุนใกลเคียงกับเปาหมาย (ตารางที่ 6.1) คือ  ในป 2539  ลงทุน
รอยละ 1.76    ป 2540 รอยละ 1.87 และ ป 2541 รอยละ 1.53   สวนในป 2542 และ ป 2543 มีการลงทุนต่ํา
กวาเปาหมายมาก กลาวคือ รอยละ  0.54 และรอยละ 0.60 ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากในชวงปดังกลาว 
ประเทศไทยประสบกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จึงทําใหงบประมาณของรัฐมีไมเพียงพอที่จะจัดสรรมาลง
ทุนในดานสารสนเทศภาครัฐดังกลาว  แตเมื่อหาคาเฉลี่ยตลอดแผน IT2000 รัฐลงทุนโดยเฉลี่ยรอยละ 1.26 
ของคาใชจายในการจัดจางบุคลากรในแตละป เนื่องจากมีการลงทุนที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลงบประมาณที่
หนวยงานใชจากเงินสวนอ่ืน ๆ  ไดแก เงินรายไดนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนตาง ๆ เงินกูจากธนาคารโลก และ
เงินอุดหนุนจากตางประเทศ เปนตน ซ่ึงไมสามารถหาตัวเลขยืนยันได   
 
ตารางที่ 6.1  งบคาจางเงินเดือนและงบคาครุภัณฑคอมพิวเตอรของภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2543 

หนวย : ลานบาท 
 

ปงบประมาณ 2539 2540 2541 2542 2543 
งบคาจางเงินเดือน 215,737 232,457 244,982 257,908 268,548 
งบคาครุภัณฑคอมพิวเตอร/1 3,799 4,337 3,756 1,383 1,618 
 คิดเปนรอยละ 1.76 1.87 1.53 0.54 0.60 
 

หมายเหตุ :  /1  ปงบประมาณ 2542 ไมไดรวมงบประมาณที่ใชในการแกปญหาคอมพิวเตอรป 2000 ของภาครัฐ  
  จํานวน 151 โครงการ  เปนวงเงิน 1,504 ลานบาท 
 
เปาหมายที่ 2  การจัดสรรงบประมาณที่ไดมา จะตองใหสอดคลองเปนอัตราสวนกับคาใชจายทางดาน

บุคลากร ในแตละกรมกองที่เคยเปนมาในแตละป การลงทุนในสวนนี้เปนสวนเสริมการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติตาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีอาจจะเห็นชอบอนุมัติ
เปนกรณี ๆ ไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
เม่ือไดพิจารณางบประมาณการลงทุนดานสารสนเทศภาครัฐของแตละกระทรวงที่ไดรับในชวงระยะ

เวลา 5 ป ตามแผน IT2000 ปรากฏวาสวนใหญไมสอดคลองเปนอัตราสวนกับคาใชจายทางดานบุคลากรของ
แตละกระทรวง (ตารางที่ 6.2 และ 6.3) กลาวคือ หนวยงานที่ไดรับงบประมาณคอมพิวเตอรในสัดสวนที่มากวา
งบคาจางเงินเดือน  ที่เห็นไดชัด ไดแก กระทรวงการคลังไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร รอยละ 17.04 ในขณะที่
งบคาจางเงินเดือนเปนรอยละ 1.83   กระทรวงคมนาคมไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร รอยละ 9.84  งบคาจาง
เงินเดือนเปนรอยละ 1.85    กระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร  รอยละ 19.57  งบคาจางเงิน
เดือนเปนรอยละ  9.94  ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร รอยละ 12.39  สวนงบคาจางเงิน
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เดือนเปนรอยละ 4.61   สวนหนวยงานที่ไดรับงบประมาณคอมพิวเตอรในสัดสวนท่ีนอยกวางบคาจางเงินเดือน 
ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร รอยละ 15.00  ในขณะที่งบคาจางเงินเดือนเปน
รอยละ 39.38   และกระทรวงสาธารณสุขไดรับงบประมาณคอมพิวเตอร รอยละ 4.30  งบคาจางเงินเดือนเปน
รอยละ 10.05   
 

ตารางที่ 6.2  งบคาจางเงินเดือนของแตละหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2543 
                                                                                 หนวย :  ลานบาท 

 

กระทรวง/ป พ.ศ.       2539       2540       2541       2542      2543     5 ป %* 

กระทรวงกลาโหม 34,051 38,007 39,584 41,040 42,709 195,393 16.02 
กระทรวงการคลัง 3,945 4,136 4,556 4,757 4,922 22,318 1.83 
กระทรวงการตางประเทศ 886 951 1,059 1,282 1,210 5,390 0.44 
กระทรวงเกษตรฯ 14,499 15,327 15,916 16,721 16,888 79,354 6.51 
กระทรวงคมนาคม 4,169 4,364 4,567 4,737 4,776 22,614 1.85 
กระทรวงพาณิชย 1,035 1,091 1,176 1,161 1,217 5,682 0.47 
กระทรวงมหาดไทย 30,109 32,528 34,994 11,646 11,936 121,215 9.94 
กระทรวงยุติธรรม 1,910 1,985 2,290 2,497 2,642 11,326 0.93 
กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม 

2,033 2,184 2,309 2,446 2,508 11,481 0.94 

กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ 669 701 758 790 814 3,733 0.31 
กระทรวงศึกษาธิการ 86,000 91,839 95,748 101,106 105,637 480,331 39.38 
กระทรวงสาธารณสุข 20,831 22,591 24,465 26,361 28,310 122,559 10.05 
กระทรวงอุตสาหกรรม 1,082 1,137 1,194 1,241 1,288 5,942 0.49 
ทบวงมหาวิทยาลัย 10,016 10,862 11,425 11,840 12,057 56,200 4.61 
สวนราชการไมสังกัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง 

2,392 2,511 2,578 27,865 29,135 64,483 5.29 

สํานักนายกรัฐมนตร ี 2,105 2,236 2,357 2,410 2,493 11,604 0.95 
 215,736 232,457 244,982 257,907 268,547 1,219,631 100.00 

 

ท่ีมาของขอมูล :  ขอมูลสรุปจากสํานักงบประมาณ 
                         *รอยละของงบคาจางเงินเดือนรวมทั้งหมดของประเทศ 
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ตารางที่ 6.3   งบคาครุภัณฑคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2543 
                                                                                                 หนวย : ลานบาท 

 

กระทรวง/ป พ.ศ.        2539         2540          2541          2542          2543       5 ป % 

กระทรวงกลาโหม /1 - - - - 3 3 0.02 
กระทรวงการคลัง 1,052 773 204 182 324 2,537 17.04 
กระทรวงการตางประเทศ 17 14 3 - 71 106 0.71 
กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ 

93 272 88 141 163 760 5.10 

กระทรวงคมนาคม 70 660 501 188 44 1,465 9.84 
กระทรวงพาณิชย 176 64 52 3 19 316 2.12 
กระทรวงมหาดไทย 470 876 1,171 333 63 2,914 19.57 
กระทรวงยุติธรรม 206 152 34 37 47 478 3.21 
กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม 

111 92 18 53 97 372 2.50 

กระทรวงวิทยาศาสตร /2 44 41 13 23 62 185 1.24 
กระทรวงศึกษาธิการ 419 499 829 203 282 2,233 15.00 
กระทรวงสาธารณสุข 86 327 126 54 45 640 4.30 
กระทรวงอุตสาหกรรม 135 127 118 26 15 423 2.84 
ทบวงมหาวิทยาลัย /3 720 343 479 104 198 1,845 12.39 
สวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง  

38 41 25 0.87 87 193 1.30 

สํานักนายกรัฐมนตร ี 122 42 82 22 71 342 2.30 
รัฐวิสาหกิจ 32 8 7 4 21 74 0.50 

รวม 3,799 4,337 3,755 1,382 1,617 14,892 100.00 
 

ท่ีมาของขอมูล :   ปงบประมาณ 2541-2543  ขอมูลจากสํานักมาตรฐานคอมพิวเตอร สํานักงบประมาณ  
                          ปงบประมาณ 2539-2540  รวบรวมจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 รายละเอียดประกอบงบประมาณราย  

จายประจําป (เนื่องจากไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลไว) 
 %  รอยละของงบลงทุนดานคอมพิวเตอรรวมท้ังหมดของประเทศ 
หมายเหตุ  :  /1  งบประมาณครุภัณฑของกระทรวงกลาโหม ป 2539-2542 มิไดแสดงรายละเอียดประกอบวาเปนครุภัณฑ 

ประเภทใดบาง 
               /2 ไมรวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการ  Internet ครม.  วงเงิน 10 ลานบาท   และโครงการทางดวนสาร

สนเทศ  วงเงิน  24 ลานบาท ของ สวชท. ท่ีไดรับในปงบประมาณ 2540    
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/3  ไมรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ีไดรับเปนเงินอุดหนุน   ท่ี
มิไดแสดงรายละเอียดประกอบ  และไมรวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ป 2539  วงเงิน 110 ลานบาท  และป 2540  วงเงิน 209  
ลานบาท 

 
เปาหมายที่ 3    กันงบประมาณไมตํ่ากวา 200 ลานบาทตอปเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรประยุกตอยางงายที่จําเปน 

เชน ซอฟตแวรงานบัญชี งานบริหารบุคลากรและงบประมาณ ซอฟตแวรสําหรับคนขอมูล
สาธารณะจากฐานขอมูลภาครัฐ การแลกเปลี่ยนขาวสารผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การ
ออกประกาศของทางราชการ การประเมินและชําระภาษีผานระบบออนไลน ซอฟตแวรเพื่อ
งานตอทะเบียนหรือการใหบริการสาธารณะอยางอื่น ๆ 

 

ผลการดําเนินงาน 
รัฐบาลมิไดกันงบประมาณแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณของรัฐบาลมีไมเพียงพอ 

 
เปาหมายที่ 4    จัดใหมีตูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือบริการสาธารณะในทุกจุดที่สามารถจะจัดสรรได ยกตัวอยาง เชน 

ใชประโยชนจากตูเอทีเอ็มของธนาคารที่มีอยูทั่วประเทศโดยการตอพวงเขากับงานบริการของ
ทางราชการ มาตรการเชนนี้ จะชวยใหประชาชนทุกระดับช้ันสังคมไดประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเทาเทียมกัน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอยกตัวอยางเพียงบางโครงการดังนี้ 

1. การใหบริการผานธนาคารและ ATM   สํานักงานประกันสังคม ไดพัฒนาระบบประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร ซ่ึงผูประกันตนสามารถรับเงินประโยชนทดแทนผานธนาคาร และตู ATM ได ซ่ึงทําใหผูประกัน
ตนไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ไดรับบริการที่ดีขึ้น 

2. การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต  กรมการปกครองไดจัดทํา website ของกรมการปกครอง “ 
www.dola.go.th“ และ “www.khonthai.com“  เพ่ือเปนแบบอยางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการพัฒนาการ
ใหบริการสูสาธารณชน เร่ิมต้ังแตป 2542 โดยใหบริการผานอินเทอรเน็ตในการตรวจสอบรายการขอมูลสวน
บุคคลของประชาชน อาทิ รายการประวัติทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน รวมทั้งขอกลอง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) โดยใช PIN CODE   ซ่ึงในอนาคตจะดําเนินการรวมมือกับธนาคาร 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการผาน ATM, Electronic Banking และอิน
เทอรเน็ตสาธารณะ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการอยางทั่วถึง และไดจัดตั้ง Call and Access Center 
เพ่ือใหบริการดานขอมูลสําหรับผูท่ีไมไดใชอินเทอรเน็ต 
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การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของภาครัฐที่สําคัญอีกหนวยงานหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบงาน
เพ่ือใหบริการยื่นแบบและชําระภาษีอากร ของกรมสรรพากร  โดยจะใหบริการไดเร่ิมต้ังแต 1 พฤษภาคม 2544 
นี้  ซ่ึงจะทําใหผูใชบริการมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น  สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ไมตองเสียเวลาเดินทางเพื่อไปยื่นแบบ
เพ่ือชําระภาษี ที่สํานักงานสรรพากร นอกจากนี้ การไฟฟานครหลวง ไดต้ังศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟาตลอด 24 
ช่ัวโมง 

3. การพัฒนาโฮมเพจภาครัฐเพื่อเผยแพรขอมูลและบริการขององคกรแกสาธารณชน  รวมทั้งเปดโอกาส
ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูลขาวสารตาง ๆ ดวยตนเองไดโดยตรง ดวยความสะดวก รวด
เร็ว และประหยัด ในป 2543 ทั้ง 14 กระทรวง รวมถึง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานัก
งานตรวจเงินแผนดิน ราชบัณฑิตสถาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองงานโมษกทําเนียบรัฐบาล สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เปนหนวยงานที่มีโฮมเพจของตนเอง 

4. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดจัดใหมีการใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ  เพื่อเปดโอกาสใหแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถใชบริการอินเทอรเน็ตอยางเทาเทียมกันในราคาเดียวกันท่ัว
ประเทศเพ่ือใหเขาถึงขอมูลและใชบริการของภาครัฐไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ โดยติดตั้งตามสถานที่
สําคัญและพ้ืนที่บริการสาธารณะ ในขณะที่การสื่อสารแหงประเทศไทยไดใหบริการดวยเชนเดียวกันในพื้นท่ี 
1,330 อําเภอ (ณ กุมภาพันธ 2544) ทั่วประเทศ  
 
2.  นโยบายใหจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบ

ประมาณ ประจําปและจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเน่ือง 
 
เปาหมายที่ 1  สนับสนุนใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (NITC) ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย

อยางตอเนื่องเพื่อใหไดทิศทางที่ตองการพรอมดวยแนวทางการตัดสินใจเพ่ือชวยในการวาง
แผนของหนวยงานของรัฐ และเพื่อใหใหเกิดความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบในเชิงลบ พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปองกันหรือเพื่อ
ลดทอนหรือเพื่อกําจัดผลกระทบอันไมพึงปรารถนาเหลาน้ัน 

 

ผลการดําเนินงาน    
ในชวงของแผน IT2000 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (สวนงาน

หนึ่งใน NECTEC) ในฐานะหนวยงานที่ต้ังขึ้นมารองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโยโลยีสาร
สนเทศแหงชาติ  ไดดําเนินการศกึษาวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเน่ือง (ตารางที่ 6.4) 
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ตารางที่ 6.4   ผลงานวิจัยเชิงนโยบายของ  NITC 
 

การศึกษา/วิจัย ปที่วิจัย สรุป/ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาวิจัย 
การวิเคราะหความเปนไปไดของ
การพัฒนาระบบเครือขายสาร
สนเทศภาครัฐ 

2539 1.  สมควรอยางยิ่งที่ GINet จะมีบทบาทและภารกิจ
มากกวาการใหบริการเพียงดาน    Information 
Transport   แกหนวยงานของรัฐเพียงเพื่อลดตนทุน 
GINet   ควรจะมีหนาที่เปนองคกรกลางที่พัฒนา       
เครือขายสารสนเทศในภาครัฐ  (Government 
Information Infrastructure: GII) ที่สามารถ
สนับสนุนใหเกิดการใช ทรัพยากรดานสารสนเทศ
ตามหนวยงานราชการเกือบท้ังหมดใหเปนประโยชน
สูงสุด และมีการรวมเครือขายตาง ๆ ของภาครัฐ  
เขาเปนเครือขายใหญเดียวกัน ที่มีองคกร GINet 
เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนใหเกิดการ  
แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางกันดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยสรุปแลวองคกรกลาง ที่จะ 
เปนหัวหอกในการพัฒนาเครือขาย  GII นาจะมี   
บทบาทหนาท่ีใน 3 เรื่อง (Areas) หลัก ๆ คือ  
• เปนผูจัดการใหบริการเครือขายทางไกล

ความเร็วสูงขามจังหวัด (Inter-provincial 
Long-distance Backbone Network)  

• บริการสนับสนุน (Support Services)            
ที่เกี่ยวเนื่อง  

• บริการเสริมพิเศษตางๆ (Special Services 
หรือ Value-added Services, VAS) แกผูใช 
คือ หนวยงานราชการทุกหนวยที่มีความ
ตองการ  

2.  ภาครัฐมีความจําเปนและทุกฝายก็พรอมที่จะ
สนับสนุนในหลักการจัดตั้งองคกรกลาง เพ่ือเขามา
บริหารและจัดการระบบเครือขายสารสนเทศของรัฐ  
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  หรือ  GINet  โดยลักษณะของตัวองคกรดังกลาว จัก
ตองมีความคลองตัวและประสิทธิภาพที่ไมนอยกวา 
เม่ือเทียบกับการจัดหาบริการที่คลายกันดวยตนเองจาก
ผูใหบริการในตลาด แนวทางที่นาจะเปนไปไดและพึง
เปนในการจัดตั้งองคกร  GINet  คือ   การจัดต้ังโดย      
รัฐบาลใหเปนบริษัทจํากัดท่ีไมมุงหากําไร โดยอาศัย
อํานาจพระราชกฤษฎีกา หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
อํานาจการจัดต้ังหนวยงานของ พระราชบัญญัติอ่ืน  
เชน  พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การจัดตั้งในแนวทางเชนนี้ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและกระทรวง
คมนาคม ในเบื้องตนกอน ท้ังนี้โดยรัฐบาลตองรวมลง
ทุน เชน กระทรวงการคลังรวมถือหุนในบริษัทจํากัดดัง
กลาว  องคกร  GINet   นี้  จะมีคณะกรรมการบริหาร
เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับการดําเนินงานของ
องคกร คณะกรรมการบริหารพึงประกอบดวย   ผูแทน
จากกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  และ
การ    ส่ือสารแหงประเทศไทย ทั้งน้ี โดยอาจมีตัวแทน
จากหนวยงานผูใชหลักบางแหง  เ ชน    กรมสรรพากร   
กรมการปกครอง   กรมเศรษฐกิจการพาณิชย   กรม
ศุลกากร สํานักงานประกันสังคม ทบวง มหาวิทยาลัย 
เปนตน   และอาจมีตัวแทนจากภาคเอกชน   หรือ           
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมอยูในคณะกรรมการบริหารดวย 
เพ่ือมีสวนรวมในการกําหนดและกํากับทิศทาง   การ
พัฒนาขององคกร  GINet   โดยหลักการแลว    คณะ-
กรรมการบริหารไมควรมีจํานวนกรรมการมาก และ  
ควรมีผูแทนจากภาคธุรกิจหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมเปน 
ราชการเขารวมดวย  เพื่อใหสามารถบริหารได  อยาง
คลองตัวและไมยึดติดกับกรอบความคิดท่ีเปนราชการ 
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  3. ปริมาณการลงทุน  ภายในสมมติฐานที่ GINet เกิด
ขึ้นเร็วโดยที่เทคโนโลยีใหมยังไมพัฒนาสมบูรณ การ
ลงทุนโดยใชเทคโนโลยี switching แบบเดิมที่ ทศท. 
ใชและเชาวงจรทางไกลจาก ทศท. แลว คาดวาจะมี
ตนทุนเริ่มตนประมาณ 200 ลานบาท ทั้งน้ี โดยการ
ศึกษานี้ประมาณปริมาณความตองการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลสารสนเทศของหนวยงานราชการ โดยสมมติวา
มีหนวยงานราชการเขารวมใชจํานวน 11 หนวยงาน   
ซ่ึงไดแก    กรมปศุสัตว  กรมประมง  กรมเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ องคการ
สงเสริมโคนม กรมสงเสริมสหกรณ การปโตรเลี่ยม 
หนวยขาวกรองทหาร  กองการเลือกตั้งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  การนิคมอุตสาหกรรม  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานฯ  โดยหนวยงานเหลานี้มีการ
สงขอมูลระหวางกรุงเทพฯ และภูมิภาค และปริมาณ
การสงขอมูลยังอยูในอัตราไมสูงมาก ตามที่ปรากฏอยู
ในแผนงานและสภาพงานปจจุบัน 
4. ผลประโยชนสําคัญที่คาดวาจะไดรับจาก GINet  
• การลดคาใชจายดานงบประมาณโทรคมนาคม

และสารสนเทศของหนวยงานราชการ  
• ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของ

ประเทศ  
• เพ่ิมความคลองตัวในการไหลเวียนของขอมูล

ขาวสารระหวางหนวยงานของรัฐ และระหวาง
รัฐไปสูประชาชน  

• ชวยขจัดอุปสรรคสําคัญหนึ่งของหนวยงานของ
รัฐ โดยเฉพาะองคกรขนาดเล็กท่ีขาดบุคลากร
เทคนิคใน การวิเคราะหระบบเครือขายหรือจัด
หาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในการ 
จัดหาชองสัญญาณในการเชื่อมโยงเครือขาย
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ระหวางสวนกลางและภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในประเทศไทย 

2539 1. ประกาศนโยบายใหเทคโนโลยีซอฟตแวรเปน
เทคโนโลยียุทธศาสตรของชาติ โดยมีงบประมาณ 
กองทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานซอฟตแวร 
และมีการทําแผนปฏิบัติการในการประสานและ
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาดานการผลิต การใช
ซอฟตแวร และสารสนเทศ อยางชัดเจน ในการ
ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

2. ปฏิรูประบบการศึกษาและฝกอบรมเทคโนโลยี
ซอฟตแวร ทั้งในการยกมาตรฐานการศึกษา การจัด
หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน ๆ การพัฒนาความรู
ทักษะของครู อาจารย อยางตอเน่ือง และใชไอที
หรือส่ือรูปแบบใหมตาง ๆ ในการเรียน/สอน 

3. สรางความแข็งแกรงแกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
กลุมผูประกอบการรายเล็ก ดวยการผลิตบุคลากรที่
มีทักษะอยางเพียงพอและเกินพอ สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง สงเสริมการนําเขา การ
พัฒนาเองในประเทศ และการกระจายเทคโนโลยี
ใหมรวมทั้งการจัดหาผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ 
การวิจัยและพัฒนาและสิทธิประโยชนอันเหมาะสม 

4. สรางมาตรฐานกระบวนการรับรองที่ทันการ       
คลองตัวและยุติธรรม ทั้งมาตรฐานวิชาชีพ มาตร
ฐานระเบียบวิธีพัฒนาระบบซอฟตแวร   มาตรฐาน
การจัดจางการพัฒนาระบบ เพื่อใหเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยว
ของ 

5. รัฐตองเปนผูใชไอทีรายใหญ เพ่ือชวยวางพื้นฐาน
การพัฒนาไอทีใหเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิ-
ภาพ อีกทั้งเปนการกระตุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร
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และสารสนเทศในประเทศ อันเปนการสงเสริม   
อุตสาหกรรมโดยตรง 

6. สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนา
ซอฟตแวรและสารสนเทศ หมายถึงแนวทางและ
มาตรการสนับสนุนจําเพาะ เพื่อความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงขอตกลงตาง ๆ ของ WTO ทั้งปจจุปน
และในอนาคต 

7. ทบทวนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในสวนที่วาดวย
ซอฟตแวร และหรือ รางพระราชบัญญัติใหม หรือ
แกไขพระราชบัญญัติเกาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชน
ตอการสงเสริมนวัตกรรมและการแพรกระจายของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรซอฟตแวรและสารสนเทศ 
ใหเปนประโยชนตอประเทศและไมขัดตอวัฒนธรรม
และประเพณีของคนไทย 

มาตรการเพื่อการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค   
เอกชน 

2540 การวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยมีตํ่ามาก การกระตุน
จะตองใหส่ิงจูงใจที่แขงขันไดกับทุกประเทศ มาตรการที่
เสนอแนะ มี 3 ประเภทหลักคือ  
1. มาตรการดานภาษีเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

โดยการหักลดหยอนภาษีสําหรับการวิจัยและ
พัฒนาทุกประเภท 

2. มาตรการดานการเงินเพ่ือใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําและ
เงินใหเปลาสําหรับการวิจัยและพัฒนาทุกกิจการที่
ตองการใหการสนับสนุน 

3. มาตรการสงเสริมการลงทุนพิเศษใหการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
สิทธิพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

การกําหนดแนวทางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวย
งานของรัฐ:กลยุทธและแผนการ
ดําเนินงาน หรือไอทีเพ่ือการ

2540 ไอที่เพ่ือการปฏิบัติรูปภาครัฐ มีเปาหมายเพื่อให
บริการ(4 ท.) แบบที่เดียว (One Stop Service) ทันใด 
(Rapid Response) ทั่วไทย (Rural Coverage) ทุก
เวลา (Round-the -clock) ประกอบดวยมาตรการ
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ปฏิรูปภาครัฐ พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ 
4 ดานคือ  
1. มาตรการเพื่อการวัดผลและตอบแทนความสําเร็จ 
2. มาตรการเพื่อพัฒนาบุคลากร  
3. มาตรการเพื่อพัฒนาขอมูล  
4. มาตรการเพื่อการพัฒนาบริหารและบริการราชการ

โดยภารกิจที่ตองพัฒนาควบคูกับ 4 มาตรการขาง
ตนคือ ตองพัฒนาระเบียบ/กฎหมายที่เอื้ออํานวย  

แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียใน
ประเทศไทย 

- การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการ
ศึกษา 

- การพัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

- การพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พาณิชย เกษตร อุตสาหกรรมและ
การบริการทางสังคมอ่ืน ๆ 
 

2541 แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในประเทศ
ไทย 
1. รัฐตองสํารวจแผนการเตรียมเยาวชนเขาสูแรงงาน

ของภาคการผลิตตาง ๆ  
2. สํารวจอาชีพท่ีจะเพ่ิมขึ้นใหมที่ยังจะคงอยู และที่   

จะยกเลิกไป 
3. กําหนดหลักสูตร และปรับแผนการจัดการศึกษา

ชาติใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ/เทคโนโลยี 
4. การกําหนดแผนการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อ

การศึกษาตามสภาพเศรษฐกิจ 
5. กําหนดยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยี 
6. กําหนดแผนงานอบรมครู 
7. บทบาทของชุมชนในแผนเทคโนโลยีการศึกษา 
8. จัดตั้งสถาบันมัลติมีเดียแหงชาติ 
9. พัฒนาหนังสือและระบบหองสมุด 
10. สรางเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียน กับสถาน

ที่ประกอบการ และแหลงผลิตตาง ๆ  
11. สรางเครือขายการเรียนรูระหวางบาน โรงเรียน กับ

มหาวิทยาลัย 
12. เตรียมความรู  ขอมูล  ขาวสารไทย  บนระบบ         

อินเทอรเน็ต 
13. กําหนดแนวทางการนําเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการศึกษาตลอด
ชีวิต 

แนวทางการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อการพาณิชย เกษตร อุตสาหกรรมและการ
บริการทางสังคมอื่น ๆ 

  1. การจัดตั้งนิคมซอฟตแวร สรางพ้ืนที่สีเขียว (Green 
Place)  เพ่ือการศึกษาคนควาพัฒนา และศูนย
ปฏิบัติการกระจายไปยังสวนภูมิภาค เพื่อสราง
ความเจริญสูทองถิ่น เปนการพัฒนาธุรกิจและ   
อุตสาหกรรมมัลติมีเดียใหมีศักยภาพและมี    
มาตรฐานแขงขันกับตลาดตางประเทศได 

2. การกําหนดมาตรการและกระบวนการรองรับที่ทัน
กาลและยุติธรรมเพ่ือใหความคุมครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ และการปองกันการโจรกรรมภูมิ
ปญญาไทยดวยการใชชองทางของสิทธิบัตร 

3. การรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง
ในการใชทรัพยากรและรักษาผลประโยชนรวมกัน 

4. การจัดสรางเครือขายสารสนเทศที่กระจายทั่ว
ประเทศและประชาชนสามารถใชบริการไดในราคา
ที่สมเหตุสมผล ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

5. การกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาและ
ประยุกตใชมัลติมีเดียที่ไมถูกทาง เชน การใชสีและ
ความเขมของแสงซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
และการประยุกตใชอยางไมเหมาะสมและผิด     
ศีลธรรม 

6. การขยายฐานการตลาดในตางประเทศ   โดยมี
หนวยงานประสานงานธุรกิจมัลติมีเดียในตลาด
ตางประเทศเปนการวางแผนรุกเพ่ือหาชองทางทํา 
ธรุกิจและนําเขาเงินตราตางประเทศ 
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7. การปองกันการแบงชนช้ันในการใชอินเทอรเน็ต 
โดยรัฐบาลตองใหการชวยเหลือสนับสนุนให นัก
เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับช้ัน 
สามารถเขาถึงขอมูลมัลติมีเดียไดอยางเทาเทียม
กัน 

แนวทางการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
1. รัฐควรจัดตั้งสถาบันมัลติมีเดียแหงชาติ ซ่ึงเปน

สถาบันที่มีหนาที่ในการวางนโยบายเสนอแนะรัฐใน
การดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และเปนศูนยกลางการฝกอบรม และใหบริการ รวม
ทั้งใหคําแนะนําดานตาง ๆ 

3. ควรมีแผนงานระดับชาติในรูปแบบ Master Plan 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ี 

4. ควรใหความสําคัญในเรื่องขาวสาร โดยเนนใหรัฐให
ความสําคัญในเรื่องโครงสรางพื้นฐานการเชื่อมโยง
เครือขายโรงเรียน การเชื่อมโยงและใหบริการบน
ทางดวนสารสนเทศจนทําใหการประยุกตตาง ๆ ทํา
ไดมากขึ้น 

4. รัฐใหความสําคัญในการสรางมัลติมีเดียที่เปน     
คุณสมบัติของชาติ เพื่อใหการใชประโยชนรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ขอมูลทางประวัติศาสตร   
ขอมูลไดภาษาไทย ขอมูลแผนที่ ขอมูลกฎหมาย 
รวมถึงเอกสารทางราชการที่เปดเผยได 

ประเทศไทยกับการพัฒนา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2542 เสนอใหพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสําคัญ 
จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย 
1) กฎหมายการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
2) กฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
3) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
4) กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
5) กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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6) กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง          
"กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส" 

2542 สรุปแนวทางในการยกรางกฎหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง          
"กฎหมายลายมือช่ือดิจิตอล" 

2542 สรุปแนวทางในการยกรางกฎหมายลายมือช่ือดิจิตอล 

รายงานผลการสํารวจกลุมผูใช 
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 
(2542)  
รายงานผลการสํารวจ กลุมผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 
2543 (ครั้งที่ 2) 

2542/ 
2543 

1. สรุปผลจากการสํารวจป 2542 แสดงใหเห็นวา
การใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ยังมีการกระจุก
ตัวอยูในหมูประชาชนเพียงเฉพาะกลุมเทานั้นคือ ผู
ที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกลเคียง มีการ
ศึกษา     มีความรูภาษาอังกฤษ และมักจะเปนผูที่มี
ความสนใจในคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารและสารสนเทศเปนพิเศษ หรือผูท่ีทํางานอยู
ในแวดวงการศึกษา การวิจัย ในแงของปญหาที่
สําคัญที่ควรเรงแกไขคือ ความลาชาในการรับสง
สัญญาณ การติดตอไมเขา หรือสัญญาณขาดหาย 
ปญหาคาใชจายและปญหาการมีแหลงย่ัวยุบน    
อินเทอรเน็ต 

2. ผลการสํารวจประจําป 2543 ชี้ใหเห็นคือ ปญหา
ความไมเสมอภาคระหวางประชาชนในกรุงเทพฯ
และเขตใกลเคียง กับประชาชนในสวนอ่ืนของ
ประเทศในการใชอินเทอรเน็ต มีอยูอยางเดนชัดและ
ยังไมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากปท่ีแลว 
อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา แมการใช
อินเทอรเน็ตยังมีการกระจุกตัวในแงของพื้นท่ี แตใน
แงของปจจัยดานอื่น คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สาขาการศึกษา ช้ีใหเห็นถึงความนิยมในอินเทอร
เน็ตที่แพรกระจายสูประชาชนหลากหลายกลุมมาก
ขึ้นกวาปท่ีแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาว อาจสอใหเห็นถึง
ทัศนคคิตออินเทอรเน็ตที่เปล่ียนแปลงไปจาก
เทคโนโลยีที่ยุงยาก ซับซอน เปนเทคโนโลยีที่ใครก็
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สามารถใชได  
เครือขายโรงเรียนและเว็บไซต
สําหรับเด็ก 

2543 ไดนําเสนอเว็บไซตของโรงเรียนทั้งของไทยและ        
ตางประเทศรวมทั้งเว็บไซตสําหรับเด็กที่จะใชในการ       
คนควานอกตําราเรียน   โดยแบงเปน 4 ประเภทของ
เว็บไซต ดังนี้  
1. เครือขายโรงเรียนในประเทศไทย ที่ไดจัดทําขอมูล

เปนแหลงความรูเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือ
จากการใหขอมูลของโรงเรียนเพียงอยางเดียว     
ติดตามขอมูลของโรงเรียนเหลานี้ไดจากเว็บไซต
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 
(SchoolNet Thailand) ที่  URL 
http://www.school.net.th  

2. เว็บไซตแหลงความรูของไทยสําหรับเยาวชน ซ่ึงจะ
เปนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐของไทย  เว็บไซต
ของสถานีโทรทัศน  เว็บไซตของหนังสือพิมพและ
นิตยสาร  เว็บไซตแหลงทองเที่ยวไทย  เว็บไซต
เกี่ยวกับศาสนาและวัด  รวมทั้งเว็บไซตหองสมุด
และแหลงความรูอ่ืน ๆ ของไทย 

3. เครือขายโรงเรียนในตางประเทศ ไดคัดเลือกเฉพาะ
โรงเรียนที่ทําโฮมเพจที่มีขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การเรียนรูของเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาคา อังกฤษ ออสเตเลีย สิงคโปร เกาหลีใต 
และญ่ีปุน  นอกจากนี้ยังสามารถสืบคนเพิ่มเติมได
จากเว็บไซตท่ีรวบรวมรายช่ือโรงเรียนตาง ๆ ท่ัวโลก 
WEB66 (http://web66.umn.edu/schools.html) 

4. เว็บไซตแหลงความรูจากทั่วโลกสําหรับเยาวชน  ซ่ึง
สวนใหญเปนเว็บไซตเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา 
วิทยาศาสตร และสถาบันที่จัดทําขอมูลที่เปน
ประโยชนตอเยาวชน 

การพัฒนาเนื้อหาความรูสําหรับ 2543  สรางและพัฒนาตนแบบหองสมุดดิจิทัล ซ่ึงมีลักษณะ
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เครือขายเพ่ือโรงเรียน  (Digital 
Library) 

เปนหองสมุดเสมือน (Virtual Library) ที่มีเนื้อหาสาระ
อันประกอบไปดวยเอกสารขอความที่เปนความรู    
ภาพ เสียง สไลด ส่ือชวยสอน วีดิโอ ใน 7 หมวดวิชา
หลัก คือ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี   
ชีววิทยา ส่ิงแวดลอม และความรูพ้ืนฐานทางดาน
วิศวกรรม  

ยกรางพระราชบัญญัติวาดวย   
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ… 

2543 รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ…ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว 

ยกรางพระราชบัญญัติวาดวย 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ… 

2543 รางพระราชบัญญัติวาดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ…ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว 

 
เปาหมายที่ 2  ใหไดแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยสํานักงบประมาณกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสาร

สนเทศแหงชาติจัดทําขึ้น แนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเปนมาตรฐานสําหรับหนวยงานของรัฐทุก
แหงที่จะตองจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนเสนอของบประมาณประจําปของตน 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอใหจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง/ทบวง  ซ่ึงเปนแผน 3 ป 
และปรับทุกปตามความเหมาะสมและใหเสนอแผนของหนวยงานควบคูไปกับการของบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่ิมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2543  เปนตนไป  

2. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการจัด
ทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง และคูมือการจัดทําแผนฯ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผน
แมบทฯ สําหรับหนวยงานของรัฐในทิศทางเดียวกัน 

3. วันที่ 9 มิถุนายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตั้งหัวหนาผูบริหารสารสนเทศ (Chief 
Information Officer : CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม  เพื่อมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีระดับชาติไปดําเนินการปฏิบัติในกระทรวง ทบวง กรม   สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดและประสานในการรวม
แผนของแตละหนวยงานใหเปนแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ทบวง กรม 

4.  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ รวมกับ ก.พ. ไดจัดอบรมหลักสูตร 
CIO   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ CIO Conference เพ่ือใหความรูดานไอที แลกเปลี่ยนประสบการณดาน
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ไอทีภาครัฐ รวมถึงเพ่ิมความรูในการบริหารจัดการดานไอทีแก CIO  ซ่ึงจะทําให CIO มีแนวคิดในการจัดทํา
แผนแมบทฯ และนําไอทีไปปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สํานักงานเลขานุการได
จัดทําวารสารประจําเดือน “ CIO Newsletter”  และพัฒนา “CIO Web page” เพ่ือเผยแพรความรู ขาวสารดาน
ไอที  กิจกรรมความเคลื่อนไหวของ CIO เปนส่ือสําหรับการติดตอส่ือสารระหวาง CIO 
ความกาวหนาและผลกระทบของโครงการ 

การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ จะกอใหเกิดความเปนเอกภาพในดานนโยบายแและ
การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ลดการซ้ําซอนและการใชเทคโนโลยีท่ีไมจําเปน โดย
เฉพาะเมื่อการรวมหลอมแผนทุกกรมเขาดวยกันเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและการมีหัว
หนาผูบริหารสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) ประจํากระทรวงและกิจกรรมที่ตอเนื่องดังกลาว จะ
ทําใหหนวยงานภาครัฐมีบุคลากรระดับสูงที่มีวิสัยทัศนทางดานไอทีมารับผิดชอบในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานภาครัฐโดยตรง มีผลใหหนวยงานภาครัฐมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเอก
ภาพ เหมาะสมสอดคลองกันทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม ทําใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
และคุมคาตอการลงทุน นอกจากนี้ การท่ีภาครัฐมีทิศทางหรือแผนในการใชเทคโนโลยีที่ชัดเจน จะชวยสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนขึ้นได 

ในปจจุบัน หนวยงานระดับกระทรวงสวนใหญมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
ดังกลาวแลว โดยมีเพียงรอยละ 20 เทาน้ันที่ยังอยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาว ซ่ึงคาดวาจะแลว
เสร็จในระยะเวลาอันใกลน้ี โดยพบวาปญหาในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคลากรไมมี
ความรู บางกระทรวงจึงไดจางหนวยงานอื่นทํา ซ่ึงทําใหมีคาใชจายสูงในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 
 

เปาหมายที่ 3   เพ่ือรวมหลอมแผนทุกกรมกองเหลานั้นเขาดวยกันเปนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
ซ่ึงจะใหรายละเอียดครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของแตละหนวยงาน ดังน้ี 

- เปาหมายและวัตถุประสงค 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- รายละเอียดของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
- ผลที่จะไดรับจากแผนงานของปกอน 
- ปญหาและอุปสรรคที่กีดขวางเปาหมายและวัตถุประสงค 
- ขอเสนอแนะ 
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ผลการดําเนินงาน 
รัฐบาลยังมิไดดําเนินการรวมหลอมแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเขาเปนแผนพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ทั้งนี้เนื่องจากยังจัดทําไมแลวเสร็จทุกกระทรวง ดังที่ไดกลาวมาแลวในผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายที่ 2  
 
กลยุทธการสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 

นโยบายที่ใชเพื่อใหบรรลุกลยุทธการสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง  มีดังนี้ 
1. สนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคธุรกิจใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับรัฐบาล

หรือในการติดตอกับกลุมพวกของตน หรือในการติดตอกับชุมชนอ่ืน ๆ ในโลก 
 

1.   นโยบายสนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
 

เปาหมายที่ 1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศดวยแผน
การลงทุนที่เพียงพอและตอเนื่อง ไมวาจะเปนวิทยาการ ดานฮารดแวร ซอฟตแวร   เครือขาย
สารสนเทศ ส่ือรูปแบบตาง ๆ จนถึงกระบวนการผลิตและใหบริการ การประยุกตใชในดาน  
ตาง ๆ อาทิ การแพทย การศึกษา การคาและการผลิต เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
 รัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดําเนินการผาน
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ  หนวยงานที่สําคัญ ไดแก  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)    และไดมีการจัดตั้งเขตอุตสาห
กรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ข้ึนเพ่ือใหการสนับสนุนการประกอบธุรกิจซอฟตแวร 
เพ่ือใหมีการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ จากเจาของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดาน
สารสนเทศ 

1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน (ตารางที่ 6.5) โดยการ
สนับสนุนทางดานการเงินใน 2 ลักษณะคือ เงินกูดอกเบี้ยต่ําและเงินใหเปลา ซ่ึงในชวง 5 ป (2539-2543) ที่ผาน
มา สวทช. ไดสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวงเงินท้ังส้ิน 52 ลานบาท  
โดยการใหเงินกูสนับสนุนโครงการทั้งส้ินจํานวน 5 โครงการ เปนวงเงินรวม  51 ลานบาท  และใหเงินใหเปลา
สนับสนุนโครงการจํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 550,000 บาท  กลาวคือ ไดใหงบสนับสนุนการวิจัยโดยเฉลี่ยปละ 
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10 ลานบาท  ซ่ึงกอนหนาการใชแผน IT2000 คือต้ังแตป 2531-2538  สวทช. ไดใหเงินกูรวมท้ังส้ินเพียง  2 
โครงการ  เปนวงเงินรวม 10 ลานบาท เทาน้ัน 
 

ตารางที่ 6.5  งบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน ต้ังแตป 2531-2543 ของ สวทช. 
หนวย : ลานบาท 

 

2531-2538 2539-2543 ประเภทการสนับสนุน 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 2 10 5 51 
เงินใหเปลา - - 1 0.55 

รวม 2 10 6 52 
 

ท่ีมาของขอมูล :  รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชน สรุปผลการดําเนินงานของฝายพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจเทคโนโลยี  สวทช. 

 

2. ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  ซ่ึงเปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงและในฐานะเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ  ไดสนับสนุนการวิจัย ทั้งในลักษณะไตรภาคี  สนับสนุนภาครัฐ และดําเนินการวิจัยเอง       (In-house)  
ซ่ึงในชวงป 2535-2538 กอนใชแผน IT2000 (ตารางที่ 6.6)  NECTEC ไดสนับสนุนการวิจัยงานไตรภาคี 
จํานวน 84 โครงการ เปนวงเงิน  47 ลานบาท และดําเนินการวิจัยเองจํานวนทั้งส้ิน 37 โครงการ เปนวงเงิน 52 
ลานบาท  กลาวคือ ไดสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉลี่ยปละ 13 ลานบาท  ในชวง 5 ป (2539-2543) 
ระหวางการใชแผน IT2000 (ตารางที่ 6.7)  NECTEC สนับสนุนการวิจัยงานไตรภาคี จํานวน 33 โครงการ เปน
วงเงิน 64 ลานบาท  สนับสนุนภาครัฐ จํานวน 21 โครงการ เปนวงเงิน 81 ลานบาท  และดําเนินการวิจัยเอง 
จํานวน 64 โครงการ วงเงิน  70 ลานบาท (เปนเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน จํานวน 805,000 บาท)  หรือได
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉลี่ยปละ  43 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากชวงกอนใชแผน IT2000 คิดเปนรอยละ 
229.24  
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเมินผล IT2000  Page 102 กทสช 
  

ตารางที่ 6.6  งบประมาณที่ใชในการวิจัยพัฒนา ต้ังแตป 2535-2538 ของ NECTEC 
หนวย : พันบาท 

ปงบประมาณ ไตรภาค ี สนับสนุนภาครัฐ In-house รวม 
2535 : วงเงินงบประมาณ 15,798 - 4,540 20,338 
             จํานวนโครงการ 24 - 2 26 
2536 : วงเงินงบประมาณ 20,171 - 792 20,963 
             จํานวนโครงการ 29 - 4 33 
2537 : วงเงินงบประมาณ 5,413 - 30 5,443 
             จํานวนโครงการ 25 - 15 40 
2538 : วงเงินงบประมาณ 5,791 - - 5,791 
             จํานวนโครงการ 6 - 16 22 
รวม  4 ป : วงเงินงบประมาณ 47,173 - 5,362 52,535 
                 จํานวนโครงการ 84 - 37 121 
 
 

ตารางที่ 6.7  งบประมาณที่ใชในการวิจัยพัฒนา ต้ังแตป 2539-2543 
หนวย : พันบาท 

ปงบประมาณ ไตรภาค ี สนับสนุนภาครัฐ Inhouse รวม 
2539 : วงเงินงบประมาณ 9,354 - 8,189 17,543 
             จํานวนโครงการ 8 - 20 28 
2540 : วงเงินงบประมาณ 6,187 - - 6,187 
             จํานวนโครงการ 4 - 4 8 
2541 : วงเงินงบประมาณ 5,235 - - 5,235 
              จํานวนโครงการ 3 - 12 15 
2542 : วงเงินงบประมาณ 33,455 66,899 47,596 147,950 
              จํานวนโครงการ 15 16 18 49 
2543 : วงเงินงบประมาณ 10,144 14,619 14,533 39,296 
             จํานวนโครงการ 3 5 10 18 
รวม  5  ป : วงเงินงบประมาณ 64,376 81,518 70,318 216,211 
                  จํานวนโครงการ 33 21 64 118 
 

3. การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย  เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายใต สํานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจซอฟตแวรในประเทศไทย สราง
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แรงจูงใจนักลงทุนและเจาของเทคโนโลยีชาวตางชาติใหมาลงทุนในประเทศไทย โดยอํานวยความสะดวกดาน
การนําผูเช่ียวชาญที่มีความรูและความสามารถสูงทางดานเทคนิคหรือวิชาการเขามาในประเทศไทย ซ่ึงจะชวย
ทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีสูคนไทย  พัฒนาความรูและทักษะบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหประเทศไทยสามารถรับงานทางดานซอฟตแวรจากตางประเทศเขามาดําเนินการโดยบุคลากรในประเทศ 
เพ่ือสรางมูลคาการสงออกตอไป  เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยมีแผนการใชงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541-2545 เปนจํานวนเงินทั้งสิน  1,810 ลานบาท  หลังจากนั้นจะสามารถ
เล้ียงตัวเองไดจากรายรับคาเชาที่และคาบริการ 

วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อเสริมสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ
ชาติ โดยสนับสนุนผูประกอบการทางดานกาผลิตซอฟตแวรของไทยทั้งในแงการลงทุน การเพิ่มขีดความ
สามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาตลาดและขอมูลการคา การรบัชวงการผลิต รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวกในดานอุปกรณ ส่ิงแวดลอม การติดตอส่ือสาร และสิทธิประโยชน  
 เปาหมายของโครงการ  มีดังนี ้

1. เกิดอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศ ที่สามารถรองรับความตองการของตลาดภายในประเทศ 
และในระยะยาวสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออก ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศและลด
ปญหาการขาดดุลการคากับตางประเทศ 

2. ผลตอการขยายกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงานเพิ่มข้ึน มีการสรางงานอิสระใน
การพัฒนาซอฟตแวรใหม ๆ และในอุตสาหกรรมตอเนื่องกับการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป  ซ่ึงจะมีผลตอการเพิ่ม
รายไดภาษีแกรัฐ 

3. สรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ของธุรกิจไทย โดยการสรางซอฟตแวรที่มีคุณ
ภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของธุรกิจและการสงออก 

4. ดึงดูดใหผูประกอบการซอฟตแวรจากตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีและการนําเขาเงินตราตางประเทศมาลงทุนในไทย 

5. เกิดการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรและมัลติมีเดีย ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญที่จะรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป  โดยจะเนนการผลิตบุคลากรประเภทผูเช่ียวชาญดานการผลิต
ซอฟตแวร (Professional Software Engineering)  

 
ความกาวหนาของโครงการ 

 1.  การใหเชาพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ พรอมบริการโครงสรางพื้นฐาน   
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไดจัดซ้ือพ้ืนท่ีที่อาคารวิไลลักษณ ถนนแจงวัฒนะ โดยมีเปาหมาย 

30,000 ตารางเมตร แตปจจุบัน (รวมทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2)  จัดซ้ือไดเพียง 13,198 ตารางเมตร (รวมพ้ืน
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ที่สวนกลาง)  โดยแบงเปนพื้นที่ สักนักงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ หองประชุมใหญ หองประชุมและหอง
สัมมนาขนาดตาง ๆ   พ้ืนที่จัดนิทรรศการ  Technology Center  และพ้ืนที่แบงใหเชา 46 ยูนิต เนื้อที่ 7,498 
ตรม. ณ ส้ินป 2543 มีผูเชาแลว 36 ยูนิต  คิดคาเชาเดือนละ 200 บาทตอตารางเมตร ซ่ึงยังมีพ้ืนที่วางอยูอีก  10 
ยูนิตและจัดสรรพื้นที่สําหรับเปนศูนยบมเพาะ (Incubator) สําหรับผูประกอบการรายเล็กจํานวน 40 หนวย ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 4,000 บาทตอ 1 หนวย  ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการติดตั้งโครงสรางพื้นฐาน 

 2. ใหบริการดานสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจ  
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ใหบริการขอมูลและคําปรึกษาการจับคูธุรกิจ (Business Match-

Making) โดยมีขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก แหลงสนับสนุนทางการเงิน ฐานขอมูลผูประกอบการธุรกิจซอฟตแวร 
(Thailand Official Software Directory)  ฐานขอมูลบุคคลวิชาชีพ   ขอมูลขาวสาร Business opportunity  
และการประชาสัมพันธเพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยไดจัดนิทรรศการตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการโดยการฝกอบรมใหมีความรูในการบริหารจัดการ  

3.  ใหบริการถายทอดเทคโนโลยี  
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ  ไดจัดการดานฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาซอฟตแวรชั้นสูง เพื่อพัฒนา

ทักษะใหแกนักพัฒนาซอฟตแวรไทย โดยรวมมือกับบริษัทเจาเของเทคโนโลยีช้ันนํา ไดแก Oracle, Sun, 
Microsoft และ IBM เปนตน  และไดมีการปรับเปล่ียนแผนที่สําคัญคือ การพัฒนากระบวนการซอฟตแวร 
(Standard Software Improvement Project) เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟตแวรของกลุมผูประกอบการ
ซอฟตแวรประเทศไทย  โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ  ไดวางแผนการจัดฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกผูประกอบการและบุคลากรที่มีอาชีพทางดานซอฟตแวร โดยไดต้ังเปาหมายวา
เม่ือส้ินป 2545 จะผลิตผลิตบุคลากรดานการพัฒนาซอฟตแวร ใหไดทั้งส้ินจํานวน 7,400 คน แตจนถึงปจจุบัน 
(ป 2543) มีผูที่ไดรับการอบรมรวมทั้งส้ินจํานวน 2,073 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.97 ของเปาหมาย (ตามแผน 
จํานวน 3,400 คน)  

4.  ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี 
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไดใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ไดจัดทํา Virtual 

Software Park โดยพัฒนา Website “www.swapark.or.th”  การใหบริการตอเชื่อมระบบเครือขายภายใน
ประเทศ  เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบริษัทตางประเทศจํานวน 7 บริษัท ใน
รูปของอุปกรณ เทคโนโลยี รวมทั้งการฝกอบรม ในการจัดตั้ง Technology Center เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟตแวรและเปดโอกาสใหนักพัฒนาซอฟตแวรยอยสามารถเขาใชบริการในราคาต่ํา  ซ่ึงไดแก  Mobile E-
Services Bazaar, IBM Porting Center และ Center of Excellence for Computer Security บริษัทที่ใหการ
สนับสนุน ไดแก บริษัทไอบีเอ็ม จํากัด สนับสนุนอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร และจัดตั้งหองสมุดซอฟตแวร 
บริษัทซันไมโครซิสเต็ม จํากัด สนับสนุนการจัดตั้ง Java Competency Center (JCC) เพื่อจัดอบรมการใช 
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Java Technology ในระดับสูง บริษัทโนเวลส จํากัด สนับสนุนดานการจัดสัมมนา/ฝกอบรม และอุปกรณดาน
ซอฟตแวร บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย สนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ตแกโครงการ  

5.  การสนับสนุนดานเงินทุนเชิงพาณิชย 
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไดสรางเครือขายขอมูลแหลงสนับสนุนทางการเงินใหแกภาคเอกชน

โดยเฉพาะที่เปนบริษัทขนาดกลางและยอม โดยประสานงานกับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ใหเปด
ประเภทเงินกูเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรในอัตราพิเศษและเพื่อใหเขามาลงทุนในโครงการผลิต
ซอฟตแวรที่อาจใหผลประโยชนในเชิงธุรกิจ รวมถึงการประสานกับองคกรทั้งในและตางประเทศที่มีทุนอุดหนุน
สําหรับการวิจัยและพัฒนา เชน Soft loan ภายในประเทศจาก สวทช. เปนตน 

6. การเสริมสรางความแข็งแกรงแกอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประชา

สัมพันธการสงเสริมการลงทุนหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่กิจการซอฟตแวรจะไดรับ เพื่อการดึงดูดนักลงทุนให
เขามาลงทุนพัฒนาซอฟตแวรในไทยมากขึ้น รวมทั้งไดรวมมือกับกรมสงเสริมการสงออกในการเผยแพรสินคา
ซอฟตแวร ”Made in Thailand” ในตลาดตางประเทศ ชวยหาขอมูลทางการตลาดมาปอนนักผลิตซอฟตแวร
ไทยและชวยพัฒนากลยุทธการขายใหถูกกลุมเปาหมาย เพื่อใหมีการ Subcontract การผลิตซอฟตแวรให      ผู
ผลิตในไทย  และไดเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง  “Consortium” เพ่ือเปนองคกรกลางในการแขงขันตลาดโลกและ
เพ่ิมความนาเชื่อถือบริษัทซอฟตแวรตางประเทศ สามารถรับงานดานซอฟตแวรจากตางประเทศที่มีมูลคาสูงได 

ปญหาและอุปสรรคของโครงการ  
1. เม่ือประเทศไทยประสบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทําใหตองมีการปรับแผนการดําเนินงานของ

โครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยใหม อันเปนผลใหโครงการนี้ไดรับอนุมัติงบประมาณในสัดสวน
ไมถึงครึ่งหนึ่งของแผนที่ไดรับความเห็นชอบครั้งแรก โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความลาชาใน
การดําเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ต้ังของโครงการ จากการกอสรางมาเปนการจัดหาซื้อพ้ืนที่
ของอาคารเพื่อจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแทนและยังมีปญหาเรื่องงบประมาณที่ใชซื้อพ้ืนที่อาคารไม
เพียงพอตามแผนธุรกิจทําใหการจัดซ้ือพ้ืนท่ีลาชากวาแผนที่ต้ังไว 

2. ตามที่เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไมไดรับงบประมาณป 2543 อีก 700 ลานบาท เพื่อจัดซ้ือพ้ืนท่ี
ใหครบ 30,000 ตารางเมตร ตามแผนธุรกิจ (ตารางที่ 6.8) ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไมสามารถ
ทําไดเต็มกําลังดังที่ไดกําหนดไวในแผนงาน ภาพพจนการเปนเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศที่จะเปน
ศูนยรวมของผูประกอบการพัฒนาซอฟตแวรไมสามารถทําใหเห็นเดนชัด แมการจัดอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนแกผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรก็ไมสามารถจัดใหไดตามแผน เชน ไมสามารถจัด 
Internet infrastructure ไดระดับ (scale) ที่วางแผนไว  ทําใหธุรกิจที่เขามาเพ่ือสรางโอกาสจากการใช  Internet 
infrastructure  ตองถอนตัวออกไป 
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ตารางที่ 6.8   จํานวนพ้ืนที่ที่เสนอขอและพื้นที่ที่ไดรับจัดสรร ต้ังแตป 2541-2544  

 หนวย : ตารางเมตร 
 

พ้ืนที่อาคาร/ป พ้ืนที่เสนอขอ พ้ืนที่ไดรับจัดสรร 
2541 10,000 8,084 
2542 5,000 0 
2543 5,000 5,264 
2544 7,896 0 
รวม 27,896 13,348 

      

  ท่ีมาของขอมูล :  รายงานผลการดําเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ปงบประมาณ 2543 
 

3. ปญหาการขาดแคลนแหลงเงินทุนสนับสนุนธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ แมวาโครงการลง
ทุนจะเปนโครงการที่ดีนาสนใจก็ตาม  เน่ืองจากธุรกิจซอฟตแวรเปนธุรกิจท่ีที่มีความเสี่ยงอยูพอสมควร   

ขอเสนอแนะ (จากสํานักงบประมาณ) 
สํานักงบประมาณ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ของเขตอุตสาห

กรรมซอฟตแวรฯ และไดสอบถามบริษัทท่ีมาเชาพืน้ท่ีของโครงการ พบวาเหตุผลท่ีดึงดูดความสนใจที่เขามาอยู
ในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร คือ ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตาง ๆ ที่โครงการจัดให เชน อุปกรณ
ฮารดแวร ซอฟตแวร หองสมุด และระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังตองการสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากสํานัก
งานสงเสริมการลงทุน  สํานักงบประมาณจึงไดเสนอแนะวา ควรชะลอการซื้อพ้ืนที่ของโครงการไวกอนเพราะ
โครงการฯ จะบรรลุวัตถุประสงคไดไมจําเปนตองดําเนินการหาพื้นที่เพ่ือใหบริษัทผูประกอบการซอฟตแวรเชาพ้ืน
ที่ของโครงการ แตบริษัทสามารถเชาพื้นท่ีโดยตรงจากเจาของอาคาร รวมทั้งบริษัทและหนวยงานอยูในสถานที่
อ่ืนก็สามารถใชบริการที่จัดไวในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรได เพียงแตโครงการฯ ควรใหความสําคัญในการ
ดําเนินงานสิ่งที่บริษัทผูประกอบการซอฟตแวรตองการที่จะไดรับจากโครงการฯ เชน ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้น
ฐานตาง ๆ คือ อุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร หองสมุดและระบบอินเทอรเน็ต ตลอดจนความชวยเหลือจากหนวย
งานของรัฐในการคุมครองปกปองทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมการลงทุนและการสงเสริมการสงออก 
เปนตน เมื่อดําเนินการผานไป 3 ป ควรทําการติดตามและประเมินผลดูถึงการบรรลุวัตถุประสงค ผลความสําเร็จ
ของโครงการและความตองการของบริษัทผูประกอบการซอฟตแวรที่เขามาเชาพื้นท่ีของโครงการวายังคงมีความ
ตองการจะเชาพ้ืนที่ตอไปเม่ือหมดสัญญาเชาที่ทําไวและบริษัทผูประกอบการรายใหมยังใหความสนใจที่เขามา
เชาพื้นท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจทีจ่ะสนับสนุนโครงการนี้ใหดําเนินการตอไป 
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เปาหมายที่ 2  สนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยมาตรการดานภาษีและการเงิน แหลงเงินทุน การจัดจางบริษัท
ทั้งใหญและเล็กในโครงการตาง ๆ ของรัฐ (Outsourcing) เพ่ือใหภาคเอกชนมีบทบาทและสวน
รวมอยางเดนชัด ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดาน สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ การผลิตอุปกรณใหบริการสารสนเทศ การสราง
ส่ือรูปแบบตาง ๆ  การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การฝกอบรมและสรางบุคลากร
ที่จําเปน รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนในการจัดหาและประยุกตใชเทคโนโลยีอยางกวาง
ขวางควบคูไปดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 
รัฐมีการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยมาตรการดานภาษี โดยมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุน (BOI) แตในสวนของการจัดจางบริษัทในโครงการตาง ๆ ของรัฐ (Outsourcing) ยังมิไดมีการ
ดําเนินการแตอยางใด  

1. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 เร่ือง 
นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2543  และ ประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท่ี 2/2543 เร่ืองประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน ประกาศ ณ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2543  เพ่ือเปนการสนับสนุนและจูงใจอุตสาหกรรมสารสนเทศ  ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีสงเสริมอุต
สาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1) กําหนดใหกิจการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร (ประเภท 5.4.1)  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
(ประเภท 5.4) เปนกิจการใหการสงเสริมการลงทุน ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 และไดรับสิทธิและประโยชนอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 โดยมี
เง่ือนไข จะตองต้ังในเขต 2 หรือ 3  

2) กําหนดใหกิจการผลิตอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร (ประเภท 5.5.21) ซ่ึงเปนช้ินสวนหรือ
อุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (ประเภท 5.5) เปนกิจการใหการสงเสริมการลงทุน ใหไดรับยกเวน
อากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และไดรับสิทธิและประโยชนอ่ืน ตามประกาศคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  

3) กําหนดใหกิจการซอฟตแวร (ประเภท 5.8) เปนกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ (อุตสาหกรรม
เปาหมาย) ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ยกเวนในเขต 1 และ 2  ที่ต้ังนอกเขตอุต
สาหกรรมซอฟตแวร  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5  ป ซ่ึงประกอบดวยกิจการ 

3.1) การพัฒนา ผลิต ปรับเปล่ียน รวมระบบ บํารุงรักษาซอฟตแวร ในกรณีนําซอฟตแวรตาง
ประเทศมาปรับเปล่ียน ตนทุนซอฟตแวรตางประเทศตองไมเกินรอยละ 25 ของคาใชจายทั้งหมดในการปรับ
เปล่ียน (ประเภท 5.8.1) 
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3.2) การฝกอบรมในลักษณะ Professional Training เกี่ยวกับซอฟตแวร (ประเภท 5.8.2) 
3.3) การผลิตซอฟตแวรประเภท Multimedia (ประเภท 5.8.3) 

4) กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ประเภท 5.9)  ซ่ึงประกอบดวยกิจการ 
4.1) การใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce Application Service Provider) 

(ประเภท 5.9.1) 
4.2) การดําเนินพาณิชยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce User) (ประเภท 5.9.2) 

เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชนและเงื่อนไข ดังน้ี 
1) ในกรณีนําซอฟตแวรตางประเทศมาปรับเปล่ียน ตนทุนซอฟตแวรตางประเทศตองไมเกิน

รอยละ 25 ของคาใชจายทั้งหมดในการปรับเปล่ียน 
2) ตองไมเปนสถาบันการเงินหรือบริษัทในเครือ 
3) ประเภท 5.9.1 ใหไดรับ 
-  ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต 
- โครงการที่ต้ังในเขต 1 และ 2 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป แตหากต้ังในเขตอุต

สาหกรรมซอฟตแวรใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
4) ประเภท 5.9.2  ไมใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
5) สิทธิและประโยชนอ่ืน ใหไดรับตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 

5) กําหนดกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร (ประเภท 7.5.4) ซ่ึงเปนกิจการพัฒนาพื้นที่สําหรับอุต
สาหกรรม (ประเภท 7.5) เปนกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ (อุตสาหกรรมเปาหมาย) ตามประกาศคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ตองมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแกวความเร็วสูงทั่วท้ังเขตอุตสาหกรรม 
2) ตองมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมไป

ยังศูนยกลางส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ 
3) มีระบบไฟฟาสํารองจายแบบตอเนื่อง 

6)  กําหนดกิจการวิจัยและพัฒนา (ประเภท 7.12)  เปนกิจการที่มีความสําคัญเปนพิเศษ (กิจการท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) โดยมีเง่ือนไขตองมีขอบขายธุรกิจตามท่ี
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด 

กิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 1/2543 ไดรับสิทธิ
และประโยชนดานภาษีอากร ดังน้ี 

1) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไมวาตั้งอยูในเขตใด 
2) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาตั้งอยูในเขตใด 
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3) สิทธิและประโยชนอ่ืนใหไดรับตามเกณฑท่ีต้ังในแตละเขต 
นับต้ังแตสํานักงานสงเสริมการลงทุน ไดเปดใหบริการสงเสริมกิจการซอฟตแวร ในป 2540 และพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ในป 2543 มีบริษัทเสนอขอสงเสริมการลงทุน จํานวนทั้งส้ิน 129 ราย (ตารางที่ 6.9) บริษัทที่ได
รับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ซ่ึงเปนกิจการซอฟตแวร มีจํานวนทั้งสิ้น 100 ราย  (ตารางที่ 6.10) หรือคิดเปนรอย
ละ 77.52  ของจํานวนบริษัทที่เสนอขอสงเสริมการลงทุน มีมูลคาการลงทุนรวม 722 ลานบาท และกอใหเกิด
การจางงานคนไทยจํานวน  2,435  คน 

 

ตารางที่ 6.9   จํานวนโครงการและประเภทกิจการที่เสนอขอสงเสริมการลงทุน ต้ังแตป 2539-2543 
 

ประเภทกิจการ/ป 2539 2540 2541 2542 2543 รวม 
ซอฟตแวร - - 32 31 61 124 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส - - - - 5 5 

 

ท่ีมาของขอมูล :  สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 

ตารางที่ 6.10   จํานวนโครงการและประเภทกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ต้ังแตป 2541-2543 
เงินลงทุน :  ลานบาท 

 ป 2541 2542 2543 
ประเภทกิจการ โครงการ เงินลงทุน

(ลานบาท) 
จางงาน

(คน) 
โครงการ เงินลงทุน

(ลานบาท) 
จางงาน 

(คน) 
โครงการ เงินลงทุน

(ลานบาท) 
จางงาน 

(คน) 
ซอฟตแวร 32 252 968 31 258 544 37 212 923 

พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

-   -   -   

 

ท่ีมาของขอมูล :  สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 

2.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยผานกระทรวงการคลัง  
ใหลดอัตราอากรขาเขาของปจจัยสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 รายการลงเหลือ 0 เปอรเซ็นต โดยที่ 8 รายการ
ดังกลาวประกอบดวยวัตถุดิบการผลิตสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 รายการ และช้ินสวนคอมพิวเตอรอีก 3 ซ่ึง
มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 มีผลทําใหการชําระภาษีนําเขาของผูประกอบการที่เดิมเสียภาษี
เฉล่ียประมาณ 5 เปอรเซ็นต เหลือเพียงประมาณ 0.7 เปอรเซ็นตของมูลคาตนทุนสินคา หรือลดลงเฉลี่ย 4.4 
เปอรเซ็นต ผลจากมาตรการนี้ทําใหยกระดับความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย 
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เปาหมายที่ 3  เพ่ือสรางความมั่นใจวา การพัฒนาและการอบรมซอฟตแวรโครงการใหญ ๆ ไดลงไปสนับสนุน
อุตสาหกรรมบริการสารสนเทศระดับทองถิ่นทั่วประเทศ ทําใหการพัฒนาซอฟตแวรเปนไปดวย
ความโปรงใสและมีคุณภาพ ท้ังนี้ทุกหนวยงานของรัฐควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  โครงการจางบัณฑิตพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับหนวยราชการเพื่อรองรับปญหาป ค.ศ. 2000     

และโครงการเตรียมทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสหัสวรรษใหม 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับอนุมัติใหดําเนินการจางผูวางงานซึ่งเปนโครงการภายใตมาตรการเพิ่ม
การใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ (แผนมิยาซาวา) ในสวนของโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรมีจํานวน 2 โครงการ  ไดแก 1) โครงการจางบัณฑิตพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับหนวยราชการเพื่อรองรับปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 (y2k) และ 2) โครงการเตรียม
ทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับสหัสวรรษใหม  ซ่ึงเปนโครงการที่ตอยอดมาจากโครงการ
จางบัณฑิตฯ ปจจุบันทั้งสองโครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ  มีผูผานการอบรมรวม 10,684 คน  ผลิตโปรแกรม
ขนาดกลางใหหนวยราชการจํานวน 17 แหง รวม 148 ระบบ (279 โปรแกรม) โปรแกรมขนาดเล็กใหเอกชน 541 
ระบบ (4,607 โปรแกรม)  ทั้งสองโครงการมีความเปนมาและผลการดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 

1) โครงการจางบัณฑิตพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับหนวยราชการเพ่ือรองรับปญหาป 
ค.ศ. 2000 (y2k) เร่ิมจากการที่มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นวาประเทศไทยกําลังประสบปญหาที่สําคัญ 2 ประการคือ  
ประการแรกปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และปญหาคอมพิวเตอร ป ค.ศ. 2000 
(y2k) จึงไดริเร่ิมโครงการจางบัณฑิตฯ ขึ้น  เพื่ออบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหกับบัณฑิตทุกสาขาวิชา
ที่ถูกเลิกจาง/วางงาน  และเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรใหกับหนวยราชการตางๆ โดยที่ผูเขาอบรมและ
หนวยราชการไมตองเสียคาใชจาย ท้ังนี้คาดวาโครงการดังกลาวจะชวยพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรใหกับ
หนวยราชการซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณของประเทศและยังเปนการชวยเพิ่มจํานวนและทักษะความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในประเทศอีกดวย      

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 300 ลานบาท  จัดอบรมหลักสูตรการเขียน
โปรแกรมดวยภาษา Visual Basic Version 6  แบงการอบรมเปน 2 รุนๆ ละประมาณ 5,000 คน  สวนการอบรม
เปน 3 ชวงๆ ละ ประมาณ 2 เดือน  ไดแก  ชวงที่ 1 เปนการปูพ้ืนฐานความรูดานคอมพิวเตอร  ชวงที่ 2 เปนการ
เรียนการเขียนโปรแกรมอยางเขมขน และชวงที่ 3 เปนการเขียนโปรแกรมจริง โครงการจางบัณฑิตฯ เปนโครงการ
ที่หวังผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และในดานการจัดการเรียนการสอนจะเนนใหผูเขาอบรมฝกปฏิบัติใหมากที่
สุด  โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Hands-on Practice และ On the Job Training  นอกจากนั้นยังไดนํา
ระบบ Intranet มาใชในการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งใชระบบ Education on Demand ซ่ึงผูเขาอบรม
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สามารถดึงบทเรียนและเฉลยแบบฝกหัดจากระบบเครือขายมาทบทวนไดตามความตองการ  สําหรับการวัดผล
การศึกษาจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงผูเขาอบรมสามารถทําขอทดสอบจากระบบเครือขายและทราบผลทันทีท่ี
สอบเสร็จ  การจัดการเรียนการสอนในระบบใหมนี้จะทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเขาอบรมจํานวน
มากไดอยางมีคุณภาพทัดเทียมกัน นอกจากนั้นแลวผูเขาอบรมจะไดเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานจริง เนื่องจากโครง
การมีวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งคือ การจัดทําโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรขนาดกลาง จํานวน 250 
โปรแกรมใหกับหนวยราชการ โดยหนวยงานราชการจะตองสงเจาหนาท่ีมาวิเคราะหระบบรวมกับเจาหนาที่
วิเคราะหระบบของโครงการ ซ่ึงการเขียนโปรแกรมดังกลาวนอกจากจะทําใหหนวยงานราชการไดใชระบบงาน
คอมพิวเตอรโดยไมตองเสียคาใชจายแลว  ยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเขาอบรมใหไดปฏิบัติงานภายใต
สถานการณจริง  พบกับปญหาอุปสรรคจริง  ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของฝายวิชาการของโครงการฯ 

ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการเสร็จส้ินลงแลว  โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 10,373 คน มีผูสําเร็จกา
รอบรมจํานวน 8,764 คนหรือคิดเปนรอยละ 84.4 ซ่ึงจากการสํารวจภาวะการหางานทําของผูเขาอบรมจํานวน 
4,217 คน เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2543 พบวา ผูเขาอบรมมีงานทําแลวจํานวน 1,398 คนหรือคิดเปนรอยละ 33.2  

2) โครงการเตรียมทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสหัสวรรษใหม   เปนโครง
การที่ตอยอดมาจากโครงการจางบัณฑิตฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางนักพัฒนาเนื้อหา (Content Developer) และ
นักพัฒนาระบบงานบนเครือขาย Internet เพ่ือรองรับการเติบโตทางดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-
commerce) ของประเทศไทย  มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 54 ลานบาท  จัดอบรมให
กับบัณฑิตท่ีถูกเลิกจาง/วางงานจํานวน 2,625 คน  อบรมหลักสูตร Advanced VB for Web Application 
Developer ระยะเวลาอบรม 6 เดือน แบงการอบรมเปน 2 ชวงๆ ละประมาณ 3 เดือน โดยชวงแรกเนนภาค
ทฤษฎีและชวงหลังเปนการทําโครงงาน  โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเหมือนกับโครงการจาง
บัณฑิตฯ ปจจุบันไดจัดอบรมเสร็จส้ินแลว  มีผูผานการอบรมจํานวน 1,920 คนหรือคิดเปนรอยละ 73.1 ของผูเขา
อบรมทั้งหมด 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรภายใตโครงการปรับโครงสรางทางสังคม (เงินกูธนาคาร
พัฒนาเอเชีย) เปนโครงการระยะสั้น 1 ป (พ.ศ. 2542) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอร
แกผูถูกเลิกจาง/ผูวางงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดานโปรแกรมเมอรและนัก
วิเคราะหระบบ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูผานการอบรมสามารถเขา
สูระบบการจางงานไดเร็วขึ้นหรือประกอบอาชีพอิสระได เปนการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตของ
ประเทศใหเขาสูระดับมาตรฐานสากล  จํานวนเงินลงทุนในโครงการ 205 ลานบาท  โดยเปนเงินท่ีรัฐบาลสมทบ
เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 120 ลานบาท เพื่อใหผูเขาอบรมกูยืมเงินมาฝกอบรม และเปนเงินกูจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชียจํานวน 85 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายฝกอบรมสวนที่รัฐใหทุน 80 ลานบาท และคา
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บริหารโครงการ  5  ลานบาท (รัฐใหทุน 8,000 บาท/คน และกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหกูดอกเบ้ียรอยละหนึ่ง 
12,000/คน) ระยะเวลาฝกอบรม 6 เดือน เปาหมายอบรมจํานวน 10,000 คน 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูรับผิดชอบโครงการ ไดกระจายโครงการฝกอบรมทางคอมพิวเตอรดังกลาว
ไปทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยใหมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยูท้ังส้ิน 16 มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัย
ที่อยูในสวนกลาง 9 แหง สวนภูมิภาค 7 แหง เปนศูนยจัดฝกอบรม (ตารางที่ 6.11) โดยมีผูเขารับการอบรมตาม
เปาหมาย  10,000 คน  มีผูผานการอบรม 8,399 คน หรือคิดเปนรอยละ  83.99 ของจํานวนผูเขารับการอบรม  
 

ตารางที่ 6.11  จํานวนผูเขารับการอบรมแยกตามมหาวิทยาลัย 
  

สถาบันการศึกษา ผูเขาอบรม ผูผานการอบรม ผูไมผานการอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2,220 1,567 653 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1,062 845 217 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1,414 1,321 93 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 915 683 232 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

302 301 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,612 1,608 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 748 537 211 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 400 380 20 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 360 360 - 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 180 142 38 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 400 351 49 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60 55 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 74 55 19 
มหาวิทยาลัยบูรพา 71 62 9 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 76 53 23 
มหาวิทยาลัยมหิดล 106 79 27 

รวม 10,000 8,399 1,601 
 

    ที่มาของขอมูล :  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

อุปสรรคและปญหาของโครงการ 
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1) ปญหาดานพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรของผูเขาอบรมมีความแตกตางกัน เนื่องกลุมเปาหมายผูเขา
อบรมคอนขางเปดกวาง ซึ่งไดแก ผูวางงานและผูท่ีถูกเลิกจางทั่วประเทศที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ  ประกอบกับเปนโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินงานส้ัน 
ไมสามารถดําเนินการคัดแยกกลุมผูเขาอบรมตามพื้นฐานความรูดานคอมพิวเตอร  ทําใหการเรียนการสอนไมมี
ประสิทธิภาพเต็มท่ี 

2) ปญหาดานการจัดหาสถาบันผูดําเนินการฝกอบรม ซ่ึงมิไดกระจายลงไปสูสถาบันภาคเอกชน สืบ
เน่ืองมาจากขอจํากัดดานเวลาและปญหาดานระเบียบข้ันตอนวิธีการดําเนินการในการใหเอกชนเขามาเปนผู
ดําเนินการฝกอบรม 

3. เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ไดสงเสริมการพัฒนากระบวนการซอฟตแวร (Standard 
Software Improvement Project) เชน Capability Maturity Model (CMM) เพ่ือยกระดับการพัฒนาซอฟตแวร
ของกลุมผูประกอบการซอฟตแวรประเทศไทยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งไดจัดการดานฝกอบรม
ในหลักสูตรการพัฒนาซอฟตแวรช้ันสูง เพื่อพัฒนาทักษะใหแกนักพัฒนาซอฟตแวรไทย โดยรวมมือกับบริษัท
เจาของเทคโนโลยีช้ันนําในการถายทอดเทคโนโลยีแกนักพัฒนาซอฟตแวร  
 
เปาหมายที่ 4    เพ่ือใชขอมูลจากการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ในการหา

แนวโนมของตลาดทองถิ่นและตลาดโลก ไมวาจะเปนตลาดฮารดแวรหรือซอฟตแวร และเปา
หมาย เพื่อการเสนอแนะกลยุทธและมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาห
กรรมสารสนเทศภายในประเทศ 

 

ผลการดําเนินงาน   
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณา

หาทิศทางหรือแนวโนม เทคโนโลยี บุคลากร การใชงานและกลุมตลาดโดยรวม อาทิ การวิจัยเก่ียวกับแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พาณิชย เกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทางสังคมอื่นๆ มาตรการเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชน  รายงานผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ ดังได
กลาวมาแลวในนโยบายการทําวิจัยอยางตอเนื่อง  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรมสารสนเทศ  
 
เปาหมายที่ 5  สรางความแข็งแกรงแกองคกรของรัฐ อาทิ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง

ชาติ ใหเปนแหลงขอมูลและวิชาความรู เพ่ือสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนความรูและประสบ
การณภายในกลุมผูผลิต ผูใช หรือระหวางผูใชและผูผลิต 
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ผลการดําเนินงาน  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในบทบาทที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีแหง
ชาติ มีภารกิจที่สําคัญในดานของการเปนแหลงขอมูลและความรู โดยมีภารกิจจําแนกเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

1. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ 
2. การศึกษาวิจัยดานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตร

การเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  
3. การดําเนินโครงการนํารอง ในประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการผลัก

ดันนโยบายแหงชาติ 
4. การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศเพื่อสงเสริมใหเกิด

การพัฒนา การผลิต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการและนโยบายที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อการดําเนิน

การและปรับปรุงนโยบาย 
6. การเผยแพรขอมูลความรูและการประชาสัมพันธขอมูล ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก

ประชาชน และกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการตื่นตัว ความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาประเทศในภาพรวมและนโยบายใหม ๆ ที่เกี่ยวของ 

ผลงานที่ไดดําเนินการ ไดแก  
1. โครงการปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (2538-2539)  มีโครงการจากสวนราชการตาง ๆ 

เขารวมโครงการมากกวา 50 โครงการ และไดดําเนินโครงการตอเนื่องที่สําคัญหลายโครงการ เชน 
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย (SchoolNet) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. จัดต้ังศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย (Internet Thailand)  ในป 2539 เพ่ือใหบริการอิน
เทอรเน็ตเชิงพาณิชยรายแรกของประเทศไทย 

3. จัดต้ังบริษัท Trade Siam จํากัด ในป 2542 ซ่ึงเปนบริษัทรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ือ
ดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) 

4. จัดต้ังเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) เพ่ือใหหนวยงานภาค
รัฐไดใชในการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลดวยความเร็วสูงภายในหนวยงานระหวางสวนกลางและ
ภูมิภาคไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยมีหนวยงานดําเนินการคือ สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตเนคเทค ทําหนาที่ใหบริการเครือขายสารสนเทศภาครัฐ
และสนับสนุนการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ และเร่ิมดําเนินการต้ังแตป 
2542 
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5. จัดต้ังเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรข้ึนในประเทศไทย เพื่อสามารถสรางฐานการผลิตซอฟตแวรรองรับ
ความตองการของตลาด ซ่ึงไดดําเนินการต้ังแตป 2542 

6. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานภาครัฐ  มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํา
นโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอยางมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน โดยการดําเนินการสวนหนึ่งกระทําผานเครือขายของ CIO (Chief 
Information Officer) ประจํากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ที่ NITC ไดผลักดันใหมีการจัดต้ังตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 และผลักดันใหมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวงขึ้น  

7. โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเตรียมโครงสรางพ้ืน
ฐานทางกฎหมายใหเปนระบบและมีความสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน เพ่ือเอื้อ
ประโยชนตอประเทศชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคง  เพ่ือรองรับการ
กาวเขาสูสังคมสารสนเทศ  โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 15 ธันวาคม 2541 เห็นชอบใหดําเนินโครงการ
พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือศึกษาและยกรางกฎหมายที่จําเปนตอการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1) กฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส และรองรับวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ ซ่ึงจะ
มีผลทําใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีความนาเช่ือถือและกอใหเกิดความเชื่อมั่น 

2) กฎหมายวาดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสสามารถ
ดําเนินการไดอยางแพรหลาย โดยการใชเทคโนโลยีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนที่นาเชื่อถือเชนเดียวกับการ
ลงลายมือแบบธรรมดา ที่สามารถระบบตัวบุคคลผูลงลายมือช่ือและท่ีแสดงวาบุคคลนั้นเห็นชอบดวยกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบ 

3) กฎหมายวาดวยการคุมครองสิทธิสวนบุคคลทางดานขอมูล  มีวัตถุประสงคในการคุมครองความ
เปนสวนตัว (Privacy) จากการคุกคามของบุคคลอื่นที่ฉวยโอกาสนําเอาขอมูลสวนตัวของบุคคลไปใชในทางที่มิ
พึงปราถนา 

4) กฎหมายวาดวยอาชญากรรมคอมพิวเตอร  เปนกฎหมายที่ชวยลดความเสี่ยงของการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความมั่นใจแกผูประกอบการตาง ๆ วาไดรับความคุมครองความปลอดภัยจากกฎหมาย 
โดยการกําหนดความผิดของผูกระทําการลักลอบเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

5) กฎหมายวาดวยการชําระเงินและโอนเงินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพือ่วางกฎเกณฑใหธุรกรรมทาง
การเงินสามารถดําเนินไดอยางสะดวก คลองตัวและมีความปลอดภัย 

6) กฎหมายโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศตามบทบัญญัติในมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย  เพื่ออุดชองวางระหวางผูไดเปรียบจาการมี การใชสารสนเทศ กับผูดอยโอกาส อันเนื่องมาจาก
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การไมสามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพราะความไมทั่วถึงของระบบโทรคมนาคม ราคาคาบริการ 
การเปนคนพิการ การเปนคนที่ขาดการศึกษา เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงสารสนเทศไดทัดเทียมกัน 
 ปจจุบัน กฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ไดถูกนํามา
รวมกันภายใตกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และไดผานการความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ
สภาผูแทนราษฎร  และขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา 
 อนึ่ง การประกาศใชกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความลาชา จะสงผลตอความมั่นใจของนัก
ลงทุนทั้งในและตางประเทศตอจุดยืนของรัฐบาลไทย ท้ังยังทําใหเกิดความลาหลังในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เพราะคนสวนใหญจะรอการประกาศใชกฎหมายนี้กอนตัดสินใจทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยางจริงจัง  

8. โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลและ
ขาวสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเทคโนโลยีสาร
สนเทศในวงกวางตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

9. โครงการสงเสริมมัลติมิเดีย  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวทางและมาตรการเพื่อสงเสริมการพัฒนา
มัลติมีเดียในประเทศไทย การพัฒนาศูนยตนแบบมัลติมีเดีย พัฒนาตนแบบมัลติมีเดียที่ใชประโยชนในการสง
เสริมภารพัฒนาภูมิปญญาความรู เพ่ือประโยชนในการศึกษาแกเยาวชนและเพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตลอดจนพัฒนาคลังขอมูลที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดียทั้งในและตางประเทศ 

10. โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)   เพ่ือใหโรงเรียน ครู และนักเรียนไดใช
ประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอรเน็ต)  ในการศึกษาเรียนรู และสามารถเขาถึงศูนยขอมูล
ตาง ๆ และหองสมุดในอินเทอรเน็ต   รวมถึงเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

11. โครงการสงเสริมการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันและการสงออก  จึงจัดตั้งศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Thailand Electronic 
Commerce Resource Center : ECRC)  ทําหนาที่เปนศูนยกลางรวบรวมแผยแพรขอมูลและสรางความพรอม
ใหกับทุกหนวยงานในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนประโยชน   เนื่องจากปริมาณการคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางการคา
ของภาคเอกชนและตอเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใหจัดต้ังศูนยพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2541 และศูนย ฯ ไดเร่ิมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในป 2542 ได
แก การจัดฝกอบรม/สัมมนาเผยแพรความรู เชน  Practical E-Commerce for Developer   พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก จัดทําเอกสารเผยแพรความรูและการประชาสัมพันธ เชน จดหมายขาวพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หนังสือเกี่ยวกับเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จัดทํารายการโทรทัศนและวิทยุ การประชุม
สัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ   ตลอดจนใหการสนับสนุนโครงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสง
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ออกของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดใหบริการดานประชาสัมพันธและบริการสงออกผาน Website 
“www.exporter.moc.go.th”  ซ่ึงปจจุบันมีผูสงออกเขารวมใชบริการมากวา 4,000 ราย  และใหบริการในรูป
ของหางสรรพสินคาบนอินเทอรเน็ต ซึ่งบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในข้ันตน (ณ 30 มิ.ย. 42) จํานวน 100 ราย  

12. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชนบท  เปนโครงการนํารองเพื่อใหเกิดแบบจําลองของพื้นที่ในเขต
ภูมิภาคที่ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาตาง ๆ อาที ดานการศึกษา หรือการบริหารสวนราชการ โดย
ไดดําเนินโครงการยอย 2 โครงการ   คือ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัด
แมฮองสอน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในชนบท เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพ มีความเทาเทียม และมี
ความกาวหนา เปนตนแบบของการนําไอทีมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชนบทที่หางไกล ภายใตขอจํากัด
และเงื่อนไขดานสภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ  สวนอีกโครงการยอย คือ โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เปนโครงการนํารองเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาภูเก็ตใหเปนเมือง
นานาชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีมีวัตถุประสงคที่จะนําไอทีมา
ชวยในการบริหารหนวยงานภาครัฐและใหบริการประชาชน  พัฒนาระบบการศึกษา สนับสนุนใหมีความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและผลักดันใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมดานไอทีของจังหวัดระยะยาว 

13. โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาทั้งในระดับนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย รวมทั้ง
เพ่ือสรางภาพพจนที่ดีของประเทศไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผลักดันใหมีการลงนามในบันทึกความ
เขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานขา
ราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร ระหวาง NECTEC กับ National Computer Board (NCB) (ปจจุบัน คือ 
Infocomm Development Authority) ของประเทศสิงคโปร  และผลักดันใหประเทศไทยใหเปนที่จัดตั้งสํานัก
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําเอเซีย ภายใตกรอบความรวมมือเอเซีย-ยุโรปดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
เพ่ือวิจัยพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสในการดํารงชีวิตของผูดอยโอกาสใน
สังคม  ปจจุบันมีโครงการหลัก คือ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)  
โครงการฝกอบรมชางซอมบํารุงเบื้องตนคอมพิวเตอรและอุปกรณ  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  โครงการคัดเลือกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและจัดทําแผนการสอนเพื่อเผยแพรระดับ
ประถมศึกษาตอนตน  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน และทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรง
พยาบาล  และโครงการสื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติ   
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15. จัดต้ังศูนยประสานและดําเนินการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ป ค.ศ. 2000  ทําหนาท่ีเปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 โดยมี
ภาระกิจหลักเปนศูนยประสานงาน ใหคําปรึกษา ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ในการดําเนินการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000  ชวยให
เกิดการกระตุน ติดตาม เรงรัดใหมีการแกปญหาอยางเปนระบบถูกตองและเปนรูปธรรม ซ่ึงนอกจาก
จะทําใหโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความเสียหายจากปญหา Y2K ลดลงแลว ยังมีผลสะทอนตอ
ความเชื่อม่ันของตางประเทศและการลงทุนในกิจการตาง ๆ  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

16. จัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม 
และสารสนเทศ (Strategic Master Plan on Electronic, Computer, Telecommunication and 
Information Technology : ECTI)   เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมสารสนเทศ ถือวามีศักยภาพในการสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจใหคนในสังคมมีความกินดีอยูดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหแก
ประเทศไทยไดอยางสูง จึงไดจัดทําแผน ECTI ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 10 ป (2543-2552) เพ่ือผลักดัน
ใหมีการวิจัยและพัฒนาอยางมีทิศทาง และการนําเอาผลการวิจัยและพัฒนาไปสูกระบวนการซ่ึงจะนํา
ไปสูการผลิตและการใชประโยชนของเทคโนโลยีทั้ง 4 ดานนี้อยางจริงจังและเปนธรรม โดยกําหนด
กลไกและแนวทางปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อใหองคกรสามารถมุงไปสูเปาหมายทีกํ่าหนดไวภายใตวิสัย
ทัศน “องคกรนําแหงความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ บนพ้ืนฐานขององคความรู การปฏิบัติ และประสบการณ 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเนคเทคไดมุงเนนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรมใน 4 เทคโนโลยีหลักเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้ง 4 ดานคือ 

1) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เนนเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตแอพพลิเคชั่นเปนหลัก  โดยจะ
จัดต้ังหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑฮารดแวรขนาดเล็กรวมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน และ
โครงการผลิตคอมพิวเตอรราคาถูก 

2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เนนการพัฒนากลุมระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ที่ตอเชื่อมเขาดวยกัน (Cluster Computer)  เพ่ือทดแทนการทํางานของเครื่องซูเปอรคอมพิวเตอรและ
พัฒนาซอฟตแวรที่มีมูลคาสูง เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : 
GIS) รวมทั้งเทคโนโลยีคลังขอมูลและการจัดการองคความรู 

3) เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร เนนเร่ืองการสื่อสารไรสายและพัฒนา
ระบบ MIB โดยใชเทคโนโลยี XML 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการภาษาและความรู เนนในการพัฒนาระบบติดตอระหวาง
คอมพิวเตอรกับมนุษย โดยจะพัฒนาซอฟตแวรการอานภาษาไทยเวอรชัน 2.0 เว็บแปลภาษา 
(ภาษิต) และซอฟตแวรประมวลผลเพื่อสังเคราะหเสียงภาษาไทย เวอรชัน  3 
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2.   นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคธุรกิจใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส

ในการติดตอกับรัฐบาลหรือในการติดตอกับกลุมพวกของตน หรือในการติดตอกับ 
ชุมชนอื่น ๆ ในโลก 

 
เปาหมายที่ 1  เพ่ือปูทางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา และอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้อยางเต็มรูปแบบ

ดวยวิธีการเรงระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) ในระบบการคาสากล อํานวย
ความสะดวกในการจัดตั้งมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สนับสนุนการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวในงานที่สําคัญตาง ๆ เชน งานบริหารราชการแผนดิน งานอุตสาหกรรม 
การเงิน การคาและการขนสง 

 

ผลการดําเนินงาน   
เปาหมายการนําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) มาใชในการคาและอุตสาหกรรม  ถือ

วาบรรลุเปาหมาย เนื่องจากไดมีการจัดตั้งบริษัท เทรดสยาม จํากัด เพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange: EDI) ดานการคาระหวางประเทศ ซ่ึงในปจจุบัน บริษัท เทรด
สยาม จํากัด ไดใหบริการ  EDI เพ่ือพิธีการศุลกากรทั้งสินคาขาเขาและสินคาขาออก   EDI เพ่ือการสงขอมูล
บัญชีรายการสินคาสําหรับเรือ (MANIFEST) กับการทาเรือแหงประเทศไทย   EDI เพ่ือการขอใบอนุญาตโควตา
ส่ิงทอกับกรมการคาตางประเทศ   EDI เพ่ือชําระคาบริการ (Electronic Payment System) โดยมีโครงการชําระ
คาภาษีอากรและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไปยังกรมศุลกากรเปนโครงการนํารอง ปจจุบันสามารถใหบริการโอนเงิน
ผานธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารแรก และคาดวาจะใหบริการรวมกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ภายในป 2544 ดังมี
รายละเอียดการจัดตั้งและผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2538  อนุมัติการจัดตั้งบริษัทผูใหบริการแลกเปลี่ยนขอ
มูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange: EDI) ดานการคาระหวางประเทศทั้งการนําเขาและสงออก 
ในลักษณะเปนบริษัทรวมลงทุนระหวางภาครัฐบาล และภาคเอกชน โดยมีสัดสวนการลงทุนระหวางรัฐบาล 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และภาคเอกชน ในสัดสวนคิดเปน 49:6:45 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และความคลองตัวในการดําเนินงาน สามารถปรับตัวตอบสนองความตองการและการแขงขันในตลาดการคา
ระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันเพื่อใหภาครัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและกํากับผลการ
ดําเนินงานปองกันการนําขอมูลที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศซึ่งถือเปนขอมูลของทางราชการไปใชในทางที่
ไมเหมาะสม  จึงไดจัดตั้งบริษัท เทรดสยาม จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีดัง
กลาว โดยมีสัดสวนผูถือหุนประกอบดวย สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  6 % ภาครัฐบาล ไดแก 
กระทรวงการคลัง  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงละ 12% และกระทรวงวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  13 %    สวนภาคเอกชน ไดแก สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย  8 % สมาคมผู
ประกอบการขนสงสินคาทางอากาศไทย 25 % และสมาคมรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 12 % โดยมี
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 

1) ใหบริการ EDI ดานการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศใหกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐบาล
และภาคเอกชน 

2) สงเสริมและพัฒนาการใหบริการ EDI ใหเปนเครื่องมือในการทําธุรกิจการคาอยางมีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย 

3) สงเสริมและสนับสนุนการใช UN/EDIFACT เปนมาตรฐานในการสงเอกสาร EDI ในประเทศไทย 
4) เปน GATEWAY ในการใหบริการ EDI  
5) เปนศูนยกลางในการใหบริการคําปรึกษา ขอมูลความรู และการใหบริการดานเทคนิคเกี่ยวกับ EDI 

ของประเทศไทย 
ภารกิจของบริษัท เทรดสยาม จํากัด จะเนนในภารกิจหลัก ดังตอไปนี้ 
1) จัดสรางระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลการคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Data Interchange) ใหกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
2) เปนศูนยกลางใหกับการจัดการระบบพิธีการทางศุลกากร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3) เปนศูนยกลางใหกับงานพัฒนาการและสงเสริมการใหความรูการใชระบบ EDI ภายในประเทศ 
4) ทํ าหน าที่ เป นศูนยกลางการเชื่ อมโยงระบบ  EDI (EDI Gateway) ให กับ ผูป ระกอบการค า

อิเล็กทรอนิกสภาคเอกชน (EDI VAN) เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับภาครัฐบาล 
5) รวมสรางความรวมมือและจัดการสงเสริมการประยุกตการนําระบบ EDI มาใชในการดําเนินธุรกิจรวม

กับผูประกอบการคาอิเล็กทรอนิกส 
6) เปนหนวยงานธุรกิจดานการใหบริการ EDI ใหกับหนวยงานของรัฐ 
ความกาวหนาและผลกระทบของโครงการ 

บริษัท เทรดสยาม จํากัด ไดใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในป 2542  โดยมีโครงการที่ไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

1) ใหบริการ  EDI  เพ่ือดําเนินการระบบพิธีการศุลกากร 
ในระยะแรกของผลการดําเนินงาน (ป 2542) บริษัท เทรดสยาม จํากัด เนนที่การเปนศูนยกลางในการ

ใหบริการงานดานพิธีการทางศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรไดนําระบบ EDI มาใชในดานการนําสินคาเขาและสงสิน
คาออก ซ่ึงเปนงานหลักของกรมศุลกากรเปนอันดับแรก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ขจัดปญหาและ
อุปสรรคที่ทําใหเกิดความลาชาและไมสะดวกแกผูใชบริการ ซึ่งหลังจากท่ีนําระบบ EDI มาใชแลว สามารถลด
ขั้นตอนการนําสินคาเขาและสงสินคาออกไดไมนอยกวา 2 ขั้นตอน ลดการบันทึกขอมูลที่ซ้ําซอนระหวางหนวย
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งาน ลดคาใชจายลงไปได  รวมถึงมีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยในดานการปอง
กันปราบปรามผูลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  นอกจากนี้ยังทําใหมีขอมูลขาวสารที่ทันสมัยที่จะนําไปใชใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ การเงิน การคลัง และการตลาด   สวนดานผูประกอบการที่ใชระบบอี
ดีไอสามารถลดคาใชจายลงและประหยัดเวลา ออกของไดรวดเร็ว ไดรับความสะดวกในการใชบริการ และมีขอ
มูลขาวสารที่ทันสมัยสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได  สวนในภาพรวมของการใหบริการ EDI มีผลทําให
ทําธุรกิจการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว และมีศักยภาพในแขงขันในตลาดระหวางประเทศ 

ปจจุบัน ผูนําเขารอยละ 50 และผูสงออกรอยละ 70 ใชบริการระบบ EDI  ในจํานวนนี้ เปนลูกคาของ
บริษัท เทรดสยาม จํากัด จํานวน 600 ราย  หรือประมาณรอยละ 60 ของผูใชบริการระบบ EDI ในพิธีการ
ศุลกากร ดังกลาว (เปนผูใชบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทยประมาณรอยละ 40) 

2) ใหบริการ  EDI การทาเรือแหงประเทศไทย  เพื่อการสงขอมูลบัญชีรายการสินคาสําหรับเรือ 
(MANIFEST) ทางอิเล็กทรอนิกส  โดยใหบริการในป 2543 ปจจุบันมีสายการเดินเรือใชบริการ EDI จํานวนกวา 
50 ราย โดยมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 90  

3) ใหบริการ EDI เพ่ือการขอใบอนุญาตโควตาสิ่งทอ กรมการคาตางประเทศ โดยใหบริการในป 2543 
ซ่ึงบริษัท เทรดสยาม จํากัด ไดพัฒนาทําระบบ  EDI ทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ปจจุบันมีบริษัทสงออกสิ่งทอเขา
รวมโครงการจํานวน 100 ราย และคาดวาจะขยายใหสามารถรองรับการใชงานออกใบอนุญาตโควตาส่ิงทอได 
100 % (1,200 บริษัท) ภายในป 2544 

4) ใหบริการ EDI เพ่ือชําระคาบริการทางอิเล็กทรอนิกส   (Electronic Payment System) โดยมีโครงการ
ชําระคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ไปยังกรมศุลกากรเปนโครงการนํารอง ปจจุบันสามารถใหบริการโอน
เงินผานธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารแรก และคาดวาจะใหบริการรวมกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ภายในป 2544 

บริษัท เทรดสยาม จํากัด  มีโครงการในอนาคต ที่อยูระหวางการทดสอบและเตรียมการ ดังนี้ 
1) ใหบริการ EDI  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวี เพื่อการสงรายงานบัญชี รายการสินคา

สําหรับเรือ (MANIFEST) ทางอิเล็กทรอนิกส 
2) ใหบริการ EDI บัญชีรายการสินคาทางอากาศ (MANIFEST, AIR WAY BILL)  เพ่ือสงขอมูลบัญชีราย

การสินคาทางอากาศ ระหวางบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  และกรมศุลกากร 
3) โครงการออกใบรับรองตนกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) และออกใบรับรอง GSP ผานระบบ 

EDI ของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
4) โครงการขอยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบผานระบบ EDI ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
5) โครงการเชื่อมตอการรับ-สงขอมูลระหวางกรมศุลกากรและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

นอกจากนี้ ทางบริษัท เทรดสยาม จํากัด มีแนวคิดในการพัฒนา EDI บน Internet  หรือมีแนวโนมที่
จะใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ XML 
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ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 
1) เน่ืองจากลักษณะการใหบริการกับกรมศุลกากร มีความแตกตางไปจากนโยบายเมื่อแรกจัดตั้ง 

กลาวคือ บริษัท EDI ที่จะจัดต้ังขึ้นจะเปนผูใหบริการ EDI แกกรมศุลกากรทั้งหมด  แตในทางปฏิบัติ ไดจัดตั้ง 
บริษัท เทรดสยาม จํากัด ลาชา ทําใหกรมศุลกากรใชบริการ EDI กับการส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ที่เปด
ใหบริการกอนหนาบริษัท เทรดสยาม จํากัด  แมวาในปจจุบัน บริษัท เทรดสยาม จํากัด จะมีสวนแบงการตลาด
จากงานบริการ EDI จากโครงการนี้ รอยละ 60 ก็ตาม หรือบริษัทมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่จํานวนลูกคา
และจํานวน transaction จะใกลเคียงกับท่ีประมาณการไวก็ตาม แตเนื่องจาก กทส. ไดเขาสูอุตสาหกรรมกอน
และไดกําหนดราคาใหบริการในราคาที่ตํ่า ทําใหบริษัท เทรดสยาม จํากัด ไมสามารถกําหนดราคาไดตามที่
กําหนดไวในแผนธุรกิจ  โดยสามารถกําหนดราคาไดในระดับรอยละ 25 ของราคาที่ไดประมาณการไวเทานั้น 
ทําใหบริษัท เทรดสยาม จํากัด มีรายไดตํ่ากวาประมาณการมาก และในปจจุบันยังประสบกับปญหาขาดทุนอยู 

2) บริษัท เทรดสยาม จํากัด  ไดเลือกใชเทคโนโลยีท่ีแพง ตองลงทุนสูง และเปนระบบปด  ซ่ึงทําใหมี
ขอจํากัดและคาใชจายในการดําเนินงานสูง   
 
เปาหมายที่ 2   เพ่ือพิจารณาจัดตั้งระบบสารสนเทศของภาครัฐ (GINet) โดยมุงเปาหมายที่การบริหาร

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมตองลงทุนในราคาแพงและมุงเปาหมายที่การตระหนักรู
ถึงโอกาสที่รัฐสามารถจัดสรรบริการสาธารณะแกประชาชนและภาคธุรกิจดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ผลการดําเนินงาน   
เปาหมายการจัดตั้งระบบสารสนเทศของภาครัฐนี้ ถือวาประสบความสําเร็จ โดยไดมีการจัดตั้งสํานัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)(Government Information Technology Service: GITS) เพ่ือเปน
หนวยงานกลางในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายสารสนเทศ เพ่ือใหบริการเครือขายแกหนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารระบบราชการ  
รวมถึงหนวยงานภาครัฐไดมีการพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและใหบริการแกประชา
ชนอยางแพรหลาย อาทิ ระบบการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร  
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟาตลอด 24 ช่ัวโมง โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 
ระบบประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร และระบบขายตั๋วและสํารองที่นั่งรถไฟ เปนตน นอกจากนี้ หนวย
ภาครัฐยังไดการพัฒนาโฮมเพจของตนเองขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลและบริการขององคกรแกสาธารณชน 

 

1. การจัดตั้งสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2540  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาครัฐ (สบทร.) ขึ้นภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทริอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนวยงานกลางในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย
สารสนเทศ เพ่ือใหบริการเครือขายแกหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารระบบราชการ  โดยไดรับเงินลงทุนในเบื้องตนจากภาครัฐ เปนเวลาไมเกิน 
5 ป หลังจากนั้นจะสามารถเลี้ยงดูตนเองโดยอาศัยรายรับจากคาบริการ 

ภารกิจในการใหบริการของ สบทร. สามารถแบงออกเปน 5 กลุมหลัก ดังน้ี 
1) บริการสื่อสารขั้นตน (Basic Transport Services)   คือ การใหบริการเชื่อมตอสูเครือขายสารสนเทศ

ภาครัฐ (GINet)  
2) บริการเครือขาย (Network Services) คือ การใหบริการเสริมบนเครือขายสารสนเทศภาครัฐ  

ประกอบดวยบริการ E-mail ภายในประเทศ บริการ FTP บริการแพรภาพและเสียงบนอินเทอรเน็ตใน
ประเทศ เปนตน 

3) บริการงานคอมพิวเตอรแบบกระจาย (Distributed Computing Services) คือ บริการที่ทําใหระบบ
เครือขายระหวางกระทรวงใชงานรวมกันได  มีมาตรฐานความหมายของขอมูลและกติกาการรับสง
ขาวสารขอมูลท่ีอยูบนฐานเดียวกัน เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

4) บริการงานประยุกตและสารสนเทศ (Application and Information Services) คือ บริการซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับหนวยงานของรัฐ เชน โปรแกรมประมวลผลคําไทย รวมทั้งบริการเสริมอ่ืนๆ  

5) บริการสงงานแกผูใช (Program Delivery Services) คือ บริการที่ชวยใหหนวยงานของรัฐสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทําธุรกรรมระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน เปนตน 

โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สบทร. และความกาวหนาของโครงการ 
1) โครงการเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GINet) 

สบทร. ดําเนินโครงการใหบริการเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (GINet) เพ่ือใหหนวยราชการไดใชใน
การติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลดวยความเร็วสูงภายในหนวยงานระหวางสวนกลางและภูมิภาค ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยไดดําเนินการตั้งแตป 2542 โดย สบทร. ดําเนินการควบคุม ดูแล
การติดตั้งระบบสารสนเทศภาครัฐข้ันท่ีหน่ึง  (ติดตั้งอุปกรณเครือขายแลวเสร็จและเปดทดลองใหบริการตั้งแต
เดือนเมษายน 2543) โดยมีจุดบริการ ไดแก กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีก 20  จังหวัด ในภาคตาง ๆ ไดแก 
เพชรบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา 
อุบลราชธานี เชียงใหม ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสุราษฎร
ธานี  โดยการเชื่อมตอสูเครือขายได 2 ลักษณะคือ Leased Line และ Dial-up ซ่ึงปจจุบัน ประเภท Leased 
Line มีหนวยราชการที่เขารวมทดลองใชงานแลวจํานวน 11 หนวยงาน   สวนประเภท Dial-up  ปจจุบันมีหนวย
ราชการที่แจงความจํานงและเริ่มเขาเริ่มทดลองใชงานแลว จํานวน 13 หนวยงาน  สบทร.จะขยายเครือขายเพื่อ
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เพ่ิมจุดบริการใหครอบคลุมอีก 40 จังหวัด (เครือขายสารสนเทศภาครัฐข้ันที่สองและขั้นที่สาม)  ซ่ึงคาดวาจะ
สามารถใหบริการไดประมาณเดือนเมษายน 2544     

2) โครงการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางปลอดภัย (Secure Electronic mail) 
สบทร. ใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัย (Secure Electronic Mail Service)    แก

หนวยงานภาครัฐ  ทําใหมีการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐอยางกวางขวาง
ดวยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล  โดยนําเทคโนโลยี digital signature เขามาชวยในการยืนยันผู
สงและความแทจริงของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสบทร. ไดติดตั้งระบบและอบรมผูใชงานพรอมทั้งออกใบรับ
รองอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใชประมาณ 110 คนเพื่อทดลองใชงานแลวตั้งแตเดือนมกราคม 2543 นอกจากนี้ ทาง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดนําระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัยมาใชในการรับคําส่ังของรัฐมนตรีวา
การกระทรวงฯ  ต้ังแตเดือนมกราคม 2543    

3) โครงการระบบใหบริการสอบถามขอมูลสวนราชการไทย (Thai Government Electronic Directory 
Service: G-Dir) 
บริการสอบถามขอมูลภาครัฐ หรือ G-Dir คือบริการเรียกดูรายละเอียดของขอมูลประเภทตาง ๆ ของ

หนวยงานราชการไทยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลของหนวยงาน ขอ
มูลบุคลากรที่สังกัด ขอมูลเอกสารที่ตองการเผยแพร และขอมูลบริการที่ตองการเผยแพร ไดอยางรวดเร็ว ขอ
มูลทันสมัย และสามารถปรับปรุงแกไขโดยไมส้ินเปลืองคาใชจาย ในการนี้ สบทร. ไดออกแบบติดตั้งระบบและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะ Web-based client application ซ่ึงสามารถรองรับการใชงานภาษาไทย  
ปจจุบันไดมีขอมูลเขาสูระบบเปนจํานวน 5,000 รายช่ือแลว ผูใชบริการสามารถเขามาใชบริการไดที่ 
http://gdir.gits.net.th 

4) โครงการระบบบริการขาวตัดสารสนเทศภาครัฐ (News Clipping Service :G-News) 
สบทร. ไดเปดใหบริการในการทําขาวตัดอิเล็กทรอนิกสใหแกภาครัฐทั่วประเทศ หรือ G-News 

Service  ซ่ึงทําใหสามารถจัดการกับขาวที่เกิดขึ้นภายนอกเพื่อเสนอใหกับบุคลากรภายในหนวยงานและจัดการ
กับขาวที่เกิดขึ้นภายในเผยแพรสูประชาชนทั่วไปภายนอก  บุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดรับทราบขาวสาร
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะผูบริหารจะใชขาวตัดเพ่ือจับกระแสเหตุการณรอบขาง มุมมองของภายนอกตอองคกร 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรไดอยางเหมาะสม ระบบ 
G-News นี ้สบทร.ไดออกแบบและพัฒนาระบบสามารถใชงานไดแลว ขณะนี้อยูระหวางการประชาสัมพันธเพื่อ
ใหหนวยงานภาครัฐรับทราบเกี่ยวกับบริการนี้ 

5) โครงการระบบบริการเชื่อมตอเครือขายเสมือนสวนตัวหนวยงานภาครัฐ (Government Virtual 
Private Network Service:G-VPN) 
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ระบบบริการเชื่อมตอเครือขายเสมือนสวนตัวหนวยงานภาครัฐ หรือ G-VPN เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใหบริการเชื่อมตอเครือขายเสมือนสวนตัวประสิทธิภาพสูงแกหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ โดยหนวยงานที่
ใชบริการทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัดจะสามารถติดตอรับสงขอมูลกับเครือขายศูนยกลางภายในหนวยงาน
นั้นผานทางเครือขายระยะไกลไดอยางปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย โดยหมุนโมเด็มมายัง
จุดใหบริการของ สบทร. ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ขอมูลจะถูกรับสงโดยใชเทคนิคการสรางอุโมงค (Tunneling) 
ซ่ึงเปรียบเสมือนกับทอรับสงขอมูลสวนตัวทีส่รางขึ้นเพ่ือเช่ือมตอจุดใหบริการของ สบทร. กับเครือขายศูนย
กลาง ดังนั้นหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลและใชทรัพยากรเครือขาย   ปจจุบัน สบทร. ไดออกแบบและพัฒนา
ระบบ G-VPN ซ่ึงมีระบบตรวจสอบและกําหนดสิทธิผูใชงานระบบ G-VPN (Authentication and 
Authorization System) ไดเรียบรอยแลว ปจจุบันเปดบริการใชงานจริงแก สบทร.และไดทําการปรับปรุงพัฒนา
ระบบใหบริการเพ่ิมเติมในสวนระบบจัดการเครือขายเสมือน (VPN Management System) และระบบฐานขอ
มูลผูใช (User Database System) เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6) โครงการระบบบริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน Web Browser (Web-based E-mail 
Service: G-Mail) 
การใหบริการการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ web-based สําหรับบุคลากรภาครัฐ 

ซ่ึงผูใชสามารถใชงานผานทาง web browser เชน  Netscape, MS Internet Explorer ได และมีความปลอดภัย
ของขอมูลโดยมีการเขารหัสขอมูลโดยใช WWW Server ที่สนับสนุน Secure Sockets Layer (SSL)  นอกจากนี้
ยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน การบันทึกเวลานัดหมาย การบันทึกงานที่จะทํา การบันทึก URL ปจจุบัน ได
พัฒนาระบบ Web-based mail เสร็จแลว โดยไดเปดใหบริการจริงที่ “http://gmail.gits.net.th” เพ่ือรวบรวมปญหา
ขอเสนอแนะและทําการปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการหลักของผูใชงาน และพัฒนาเพ่ิมเติมในสวน 
Secure Email เพ่ือเขารหัสและใช Digital Signature 

7) โครงการระบบใหบริการเขาถึงขอมูลโดยใช  Wireless Application Protocol (WAP Services) 
ระบบใหบริการเขาถึงขอมูลโดยใช Wireless Application Protocol (WAP Services) หรือ G-WAP  

พัฒนาขึ้นเพื่อใหบริการแกผูใชบริการในหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถรับ แลกเปลี่ยนขอมูลบนอินเทอรเน็ตผาน
อุปกรณไรสาย เชน การสืบคนขอมูลและการอาน E-mail ผานโทรศัพทมือถือ เปนตน   ในขณะนี้ สบทร. ไดติด
ต้ังและปรับปรุงแกไขระบบ WAP gateway  ซ่ึงทําหนาที่แปลงรูปแบบขอมูลจาก WAP Server สูอุปกรณไรสาย 
ใหสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเชื่อมตอเครือขายของ สบทร. และพัฒนา WAP Page เพ่ือคนหาขอมูล G-Dir 
และการอาน E-Mail  ซ่ึงอยูระหวางการทดสอบ ที่ WAP site: wap.nectec.or.th 

8) โครงการระบบใหบริการรับฝากขอมูลเพื่อเผยแพรทางเครือขายคอมพิวเตอร (Information Hosting) 
การใหพ้ืนท่ีจัดตั้งเว็บไซตเพ่ือเผยแพรขอมูลในอินเทอรเน็ต สําหรับหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีมีความ

สนใจ  ซ่ึงหนวยงานจะไดรับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเทา ISP อ่ืน ๆ  อํานวยความสะดวกใน
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การจัดตั้ง มีความปลอดภัย และบริการใหรับสงขอมูลแบบไมจํากัดแบนดวิดท (Bandwidth)  ขณะนี้ สบทร. 
สามารถใหบริการไดแลว โดยมีหนวยงานภาครัฐเขามารวมโครงการแลวจํานวน 15 หนวยงาน และอยูระหวาง
การขอเขารวมโครงการอีกหลายหนวยงาน 

9) โครงการจัดทําระบบเว็บเมลและระบบเว็บโวตรัฐสภา 
สบทร. ไดผานความเห็นชอบจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหทําการออกแบบและ

พัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของรัฐสภาใหผูใชสามารถสง-รับ ผาน web browser ไดอีกทางหนึ่ง รวม
ทั้งออกแบบและจัดทําระบบเว็บโวตเพื่อใชสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผานระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงการ
ดําเนินงานอยูระหวางการประชุมรวมกับทางรัฐสภาเพื่อศึกษาแนวทางและความตองการใชงานโดยติดตั้ง 
application program ที่เกี่ยวของกับระบบแลวเสร็จเปนบางสวน 

10) โครงการนํารองสํานักงานอัตโนมัติในภาครัฐ 
โครงการนํารองสํานักงานอัตโนมัติในภาครัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือนํารองการพัฒนาระบบงานทีนํา

คอมพิวเตอรและเครือขายพื้นฐานมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการของหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งจะมีการศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตลอดจนความคุมคาของการลงทุนและรายงาน
ผลเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหนวยงานราชการอื่น ๆ ใหเปนสํานักงานอัตโนมัติตอไป ปจจุบันมีหนวยงาน
นํารอง ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน 

โครงการนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกหนวยงานภาครัฐท่ีไดมีการพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและใหบริการแกประชาชน  โดยมีผลงานที่เกิดประโยชนชัดเจนและมีประ
สิทธิภาพ โดยเร่ิมดําเนินการใหรางวัลเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 โครงการที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครง
การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน งานสัปดาหเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  ครั้งที่ 1 ประจําป พ. ศ. 2543  
(ตารางที่ 6.12) ไดแก ระบบการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร  
ระบบอีดีไอในงานศุลกากร ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟาตลอด 24 ช่ัวโมง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลิตและบริการขาวสารเพื่อประชาชน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและบริการขาวสารเพื่อประชา
ชน โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา  โปรแกรมวิเคราะหพ้ืนที่ดานกายภาพสําหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน 10 ชนิด   โครงการตรวจคนเขาเมืองดวยระบบคอมพิวเตอร  ระบบเลขประจํา
ตัวผูเสียภาษีอากร  ระบบสารสนเทศการบริหารระบบสารบรรณ และระบบคอมพิวเตอรประกอบภาพใบหนา
คนราย 
 อนึ่งในดานทัศนคติของประชาชนผูใชบริการภาครัฐ  ผูวิจัยไดสัมภาษณประชาชนที่ใชบริการทําบัตร
ประจําตัวประชนดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สํานักงานเขตบางกะป  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอบริการ
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ในรูปแบบใหมนี้มาก  โดยใหเหตุผลวา มคีวามสะดวกรวดเร็วในการทําบัตรไมตองเสียเวลารอคอยนาน  บัตร
พกงายคงทน และดูทันสมัยดี 
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ตารางที่ 6.12   โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน  งานสัปดาหเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ            
ครั้งที่ 1 ประจําป พ. ศ. 2543 

 

โครงการ วัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ 
1) ระบบการใหบริการประชาชน

ทางดานการทะเบียนและบัตร
ดวยระบบคอมพิวเตอร  

  (กรมการปกครอง) 

1. พัฒนาระบบการใหบริการ 
ประชาชนทางดานทะเบียนและ
บัตรดวยระบบคอมพิวเตอร ณ 
สํานักทะเบียนทุกแหงท่ัวประเทศ 

2. พัฒนาระบบการบริหารงาน
และระบบสารสนเทศของ
กรมการ  ปกครอง 

3. พัฒนาการปรับใชระบบฐาน    
ขอมูลทะเบียนกลาง บัตรประจํา
ตัวประชาชนรวมกับสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

1. ประชาชนสามารถไดรับ
บริการดานทะเบียนและ
บัตรดวยความสะดวก    
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
คาใชจายที่ตองเสียไปใน
การเดินทางมาขอรับบริการ 

2. ไดรับบริการที่หลากหลาย
ผานระบบอินเทอรเน็ต 

3. ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้นจากการไปขอรับ
บริการอื่น ๆ ของรัฐ  เนื่อง
จากมีการใชขอมูลรวมกัน 

2) ระบบอีดีไอในงานศุลกากร  
(กรมศุลกากร) 

1. เพ่ือใหผูนําเขาและผูสงออก 
สามารถออกของไดสะดวกรวด
เร็วและประหยัด 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  
ปองกันและปราบปรามผูลักลอบ
หลีกเลี่ยงคาภาษีอากร 

1. ผูนําเขาและผูสงออก  
สามารถออกของไดรวดเร็ว
ขึ้น สามารถลดคาใชจาย
และเวลาในการเตรียม
เอกสารและการเดินทางมา
ติดตอกับกรมศุลกากร ทํา
ใหตนทุนการผลิตลดลง 
สามารถแขงขันกับประเทศ
อ่ืน ๆ ได 

2. กรมศุลากรสามารถเก็บ
ภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวย  
รัฐมีรายไดไปใชในการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น 

3) ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา  
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

เพ่ือเปนศูนยกลางประสานงาน  
ติดตอ สอบถาม และรับแจงเหตุ

ประชาชนไดรับบริการแบบ
เบ็ดเสร็จและตอเนื่อง ไมตอง
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(การไฟฟานครหลวง) ตาง ๆ จากผูใชบริการไปยังผู
เกี่ยวของของ กฟน.  

เสียเวลามาก ลดขั้นตอน 
ความยุงยาก และคาใชจาย 

4) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการผลิตและบริการขาวสาร
เพ่ือประชาชน 
(องคการสื่อสารมวลชลแหง
ประเทศไทย) 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารไวใน
ระบบฐานขอมูลเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการคนหา
และใหบริการแกประชาชนทั่วไป
และสนับสนุนการตัดสินใจของ       
ผูบริหาร 

2. เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร
ของประเทศ 

ทําใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารจากทั่วโลกไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประชาชน
สามารถแจงขอมูลขาวสาร
เพ่ือเผยแพรไดโดยตรง 

5) โครงการจัดทําระบบแผนที่และ
ขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา  
(การไฟฟานครหลวง) 

เพ่ือนําระบบ GIS (Geographic 
Information System) มาประยุกต
ใชในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
แผนที่ฐานและขอมูลแผนที่ระบบ
จําหนายไฟฟา สามารถนําไปใชใน
การวิเคราะห วางแผน ออกแบบ
กอสราง  และบํารุงรักษา จน
สามารถบริการจําหนายกระแส  
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนไดรับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น น่ัน
คือทันทีท่ีลูกคามาขอใช
บริการก็จะสามารถเรียก  
ขอมูลขึ้นมาวิเคราะหและ
ประมาณคาใชจาย รวมท้ัง
พิมพแผนที่แสดงจุดติดตั้ง
เพ่ือแนบคํารองขอใชไฟฟา
ไดทันที 

2. ขอมูลแผนที่ท่ีจัดทําขึ้น 
หนวยงานสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน   การประปา   
นครหลวง กรุงเทพมหานคร  
องคการโทรศัพทฯ สามารถ
นําไปใชงานรวมกันได และ
สามารถประสานขอมูลเพ่ือ
การวางผังงาน
สาธารณูปโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6) โปรแกรมวิเคราะหพ้ืนที่ดาน เพ่ือประยุกตใช GIS ในการ ประชาชน   หนวยงานรัฐ   
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กายภาพสําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน       
10 ชนิด 
(กรมพัฒนาทีดิ่น) 

วิเคราะหระบบฐานขอมูลดิน   
และการใชประโยชนที่ดินในการ
กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือการแขงขัน 10 ชนิด 

ภาคเอกชนไดทราบพ้ืนที่ท่ี
เหมาะสมในการผลิตพืช
เศรษฐกิจ 10 ชนิด   เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือก
ปลูกพืช หรือการวางแผน  
ดานการตลาดลวงหนา  
ตลอดจนกําหนดนโยบาย 
การผลิตสินคาเกษตรเพื่อการ
แขงขันในตลาดโลกไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

7) โครงการตรวจคนเขาเมืองดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
(สํานักงานคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด) 

1. เพ่ือเปนระบบสารสนเทศหลัก
สําหรับการเฝาระวังและสกัดกั้น
บุคคลตองหามเกี่ยวกับการคา 
ยาเสพติด  การคาหญิงและเด็ก    
ฉอโกงประชาชน ฯลฯ หรือบุคคล
ที่มีหมายจับ/หมายศาล หรือมี
พฤติการณเปนภัยตอสังคม 

1. ผูเดินทางทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศไดรับ
บริการที่รวดเร็ว ขอมูลการ
ตรวจสอบและผลลัพธเช่ือ
ถือได 

2. สรางเสริมความสงบสุขของ
สังคมและชุมชนทั้งในระดับ
ประเทศ ภูมิภาค และระดับ
สากล 

8) ระบบเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากร 
(กรมสรรพากร) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร  TIN 
(Taxpayer Identification 
Number)  แบบเชื่อมตอทั้ง
ประเทศ 

2. เพ่ือเรียนรู ทดสอบ และ
ประเมินเทคนิคเชิงวัตถุ   
(Object-Oriented Technique) 
อันเปนเทคโนโลยีใหมที่ใชในการ
พัฒนาซอฟตแวร   

3. เพ่ือเรียนรู ทดสอบ และ

1. ประชาชนไดรับบริการ  
เกี่ยวกับทะเบียนผูเสียภาษี
อากรที่ดีขึ้นในลักษณะแบบ
ที่เดียว ทันที และทั่ว
กรุงเทพฯ  และปริมณฑล 

2. ไดพัฒนาองคความรูและ 
ไดประสบการณในการ
ประยุกตใชเทคนิคเชิงวัตถุ
ในการพัฒนาระบบ โดย
เปนระบบ Web-based 
Three-Tier ขนาดใหญที่ใช
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ประเมินสถาปตยกรรมซอฟตแวร
แบบ Web-based Three-Tier 
(Database Server, 
Application Server และ  
Client) 

งานไดจริงระบบแรกใน
ประเทศไทย 

9) ระบบสารสนเทศการบริหาร
ระบบสารบรรณ 
(สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม)  

1. เพ่ือลดความซํ้าซอนในการ
บันทึกขอมูลรับ-สงหนังสือ     
ราชการ 

2. เพ่ือใหมีระบบการสอบถาม
และคนหาขอมูลหนังสือราชการ
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

1. ประชาชนที่ติดตอมายัง
กระทรวงคมนาคม สามารถ
สอบถามเพ่ือติดตามความ
คืบหนา ตลอดจนผลการ
พิจารณาไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

2. ผูบริหารของกระทรวง
คมนาคม สามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามคําส่ัง
การของหนวยงานที่รับผิด
ชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10)   ระบบคอมพิวเตอรประกอบ
ภาพใบหนาคนราย 

  (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

เพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานปองกัน
ปราบปรามอาชญกรรมของตํารวจ
ใหมีขอมูลในการติดตามจับกุมคน
รายอยางแมนยําและรวดเร็ว 

สรางความสะดวกตอเจาหนา
ที่และประชาชนผูเสียหาย
หรือประสบเหตุอาชญากรรม
ในการถายทอดขอมูลเพื่อการ
ติดตามจับกุมคนราย อันสง
ผลตอรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

 
2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐอ่ืน ๆ  หนวยงานภาครัฐไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตารางที่ 

6.13) เพ่ือใชในการบริหารและบริการประชาชนอยางกวางขวาง  
 

 
ตารางที่ 6.13  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐอ่ืน ๆ 
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โครงการ วัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ 
1) ระบบประโยชนทดแทนกรณี

สงเคราะหบุตร 
      (สํานักงานประกันสังคม) 

เพ่ือใหผูประกันตนไดรับเงิน
ประโยชนทดแทนตรงเวลาที่
กําหนด และไดรับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง และประหยัด รวม
ถึงรัฐลดคาใชจายในดานบุคลากร 
ลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผูประกันตนสามารถรับเงิน
ประโยชนทดแทนผานธนาคาร
และตู ATM ซ่ึงทําใหไมตอง
หยุดงาน ทําใหไมสูญเสีย
โอกาสในการทํางาน ไมตอง
เสียเวลาและคาใชจายในการ
เดินทาง 

2. สํานักงานประกันสังคม
สามารถใหบริการที่ดีขึ้น โดย
ไมตองเพิ่มอัตรากําลัง 

2) โครงการบริการขอมูลทองเที่ยว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานทางเว็บไซต 

     (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

1. เพ่ือเพ่ิมชองทางและพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการบริการ    
ขอมูล ขาวสารการทองเที่ยวแก
สาธารณชน  

2. เพ่ือประชาสัมพันธภาพลักษณ
ขององคกรใหเปนท่ีรูจักยิ่งขึ้น 

1. นักทองเที่ยวทั้งภายในและตาง
ประเทศ สามารถใชขอมูล  
ทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ โดยได
รับขอมูลอยางสะดวก รวดเร็ว 

2. เปนแหลงขอมูลการทองเที่ยวที่
ถูกตองทันสมัย และประหยัด
เวลา งบประมาณในดานการ
ผลิตเอกสารแผนพับ  

3) ระบบบริการสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเชิงดิจิตอลผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 

       (กรมประมง) 

เพ่ือริเร่ิมระบบที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ท่ีสามารถรวบรวมและ
เผยแพรขอมูลทรัพยากรและ       
ส่ิงแวดลอมประมง เพ่ือขอมูลหรือ
สารสนเทศที่ถูกตองแมนยําและ
งายตอการเรียกใช แกไขปรับปรุง
รวดเร็ว 

1. ประชาชนสมารถเขาถึงขอมูล
ดานประมงที่ถูกตอง สะดวก
และรวดเร็วผานระบบอินเทอร
เน็ต 

2. กรมประมงมีระบบฐานขอมูล
เชิงดิจิตตอลภูมิศาสตรท่ี
สามารถบริหารจัดการและ 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4) ระบบฐานขอมูลระดับตําบล 
      (สํานักงานปลัดกระทรวง      

เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลของสถานี
อนามัยใหมีประสิทธิภาพ และ

1. เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลสามารถใชขอมูลใน    
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สาธารณสุข) สามารถนําไปใชประโยชนไดทันตอ
สถานการณ 

ชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

2. ขอมูลมีมาตรฐานเดียวกันและ
สามารถแลกเปลี่ยนกันได
ระหวางหนวยงานทั้งในสวน
ภูมิภาคและสวนกลาง 

5) โครงการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

 (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดลําปาง) 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหอง
สมุดในการใหบริการหองสมุดแก
ประชาชน 

เปนแหลงความรูที่สําคัญท่ี 
ประชาชนสามารถคืบคนขอมูล 
ศึกษาคนควาไดดวยตนเองใน
หลากหลายรูปแบบความตองการ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

6) ระบบขายตั๋วและสํารองที่นั่ง
รถไฟ 
(การรถไฟแหงประเทศไทย) 

เพ่ือจัดทําระบบขายตั๋วและสํารอง
ที่นั่ง เพิ่มจุดใหบริการขายตั่วดวย
คอมพิวเตอรแกผูโดยสารครบทุก
สถานีท่ัวประเทศ 446 สถานี 

ผูโดยสารจะมีความสะดวกมากขึ้น
ในการซื้อต๋ัวรถไฟ ซ่ึงเปนการยก
ระดับคุณภาพการใหบริการใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประ
สิทธิภาพ 

7) ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรดานการปองกันและ
จัดการอุบัติเหตุจากการขนสง
สินคาอันตราย 

      (กระทรวงคมนาคม) 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรดานการปองกันและจัด
การอุบัติเหตุจากการขนสงสินคา
อันตราย ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน ประกอบดวย ระบบการ
กําหนดจุดอุบัติเหตุ ระบบการสอบ
ถามขอมูลแผนที่ ระบบการสอบ
ถามขอมูลสารเคมี ระบบการสอบ
ถามขอมูลยาพาหนะ ระบบการ
วิเคราะหผลกระทบตอสภาพแวด-
ลอม และระบบการพิมพแผนที่ 
 

ผูที่เกี่ยวของสามารถเรียกใชขอมูล
ไดทันทีสําหรับวางแผนปองกัน 
อุบัติเหตุ งานจัดการในสถาน-
การณอุบัติเหตุ และงานฟนฟูภาย
หลังอุบัติเหตุ รวมทั้งติดตามแกไข
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 

8) โครงการชําระภาษีรถยนตดวย
ระบบออนไลน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
บริการประชาชนใหสามารถชําระ

ปจจุบันประชาชนสามารถชําระ
ภาษีรถยนตในเขตกรุงเทพฯ ตาง
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      (กรมการขนสงทางบก) ภาษีรถยนตตางสํานักงานได สํานักงานขนสงเขตพื้นที่ ที่มีอยู 4 
แหง และในอนาคตจะกระจายให
บริการไปยังสํานักงานขนสงทั่ว
ประเทศ ซ่ึงจะรวมถึงการใหบริการ
ตอใบอนุญาตขับรถและบริการ  
อ่ืน ๆ 

9) ระบบเครือขายขอมูลภายใน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

    (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

เพื่อพัฒนาระบบ Intranet  ที่เปน
ศูนยกลางในการจัดเก็บและ     
เผยแพรขอมูลขาวสาร และหนังสือ
เวียนตาง ๆ  

1. ผูบริหารระดับสูงและหนวย
งานระดับกอง สามารถเขาถึง
ขอมูลเพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว 

2. สามารถลดบุคลากรเดิน
เอกสาร คาใชจายดานเอกสาร
และพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

10) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
   (สํานักเลขานุการนายกรัฐมนตรี) 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
การจัดการเอกสารทางราชการ 
 ซ่ึงประกอบดวย ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบสนับสนุน    
ขอมูลขาวสาร และระบบประสาน
การปฏิบัติงาน 

1. สามารถจัดการระบบสารบรรณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบขอมูลสนับสนุนการ   
ตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผูบริหาร 

3. มีระบบงานสนับสนุนการ
ประสานการปฏิบัติงานที่จะทํา
ใหการประสานงานมีประสิทธิ-
ภาพมากยิ่งข้ึน 

11) โครงการ PTT e-Office 
   (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย) 

เพ่ือพัฒนาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ ซ่ึงประกอบไปดวย   
ระบบงานสารบรรณ  ระบบงาน
หนังสือเวียน ระบบงาน Ascope 
และระบบขาวตัดหนังสือพิมพ 

1. ปตท.สามารถประหยัด          งบ
ประมาณจากการลดคาใชจาย
พนักงานจัดการเกี่ยวกับเอกสาร คา
กระดาษ และเวลาในการคนหา
เอกสาร 

2. พนักงานทุกคนสามารถคนหาขอมูล
ผานทาง Internet  

12)  ระบบสารสนเทศขอมูลขาว
สารและการจัดการเอกสาร 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล
ขาวสารและการจัดการเอกสาร   

1. สามารถแกปญหาพ้ืนฐาน   
ตางๆ ในดานการจัดการเอกสาร 
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(สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ซ่ึงประกอบดวย ระบบงานขาว 
ระบบงานมติคณะรัฐมนตรี    
ระบบงานคําส่ัง ประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ และระบบงานราชกิจจา-
นุเบกษา 

อาทิ ความซํ้าซอน ความลาชา
ในการจัดเก็บ และการสืบคน  

2. เปนศูนยขอมูลขาวสารและ
สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร
บนระบบอินเทอรเน็ต 

 
ผลกระทบของโครงการ 

1. การจัดตั้ง สบทร. เพื่อดําเนินโครงการ GINet  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาระบบเครือขายภาครัฐ 
(Government Intranet)  และใหบริการเสริมอ่ืนๆ ทําใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยราช
การอยางกวางขวาง  มีมาตรฐานในการสื่อสารระหวางหนวยงานผานเครือขาย  ลดความซ้ําซอนของการสราง
เครือขายเพื่อติดตอส่ือสารของแตละหนวยงาน ลดคาใชจายดานคาเชาวงจรสื่อสาร ลดปริมาณงานที่ไมจําเปน
ดวยบริการแบบ One-Stop Service ที่ สบทร. จัดให  ทําใหประหยัดงบประมาณ มีระบบความปลอดภัยของขอ
มูลบนเครือขาย  รวมทั้งลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานไอทีในภาครัฐ 

2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและการดําเนินการจัดประกวดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดี
เดน  จะเปนการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหหนวยราชการมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหาร
และบริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดคาใชจายและเวลาที่ตองใช  รวมทั้งมีฐานขอมูลเพื่อใชใน
การใหบริการและการตัดสินใจ 

ผลของการดําเนินโครงการทั้งสองขางตน จะผลักดันใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและบริการประชาชน  ซึ่งประชาชนผูใชบริการจะมีความสะดวกคลองตัวมาก
ขึ้น สามารถหาขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐจากอินเทอรเน็ตไดทุกเวลาและสถานที่ 
ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 

1. ขาดแคลนบุคลากร  เนื่องจากเปนโครงการใหญลงทุนในหลาย ๆ ดาน จึงตองการบุคลากรผูมีประสบ
การณทางดานเทคนิคเพิ่มเติม แตเนื่องจากโครงสรางเงินเดือนของ สบทร. ยังต่ํากวาภาคเอกชน เปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหรับบุคลากรที่มีประสบการณเพ่ิมไมไดมาก และอาจจะตองสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถของ 
สบทร. ใหแกบริษัทเอกชน 

2. ไมไดงบประมาณตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก ครม. ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนเดิมที่กําหนด
ไวได และตองปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานหลายครั้งเนื่องจากการปรับลดงบประมาณ ทําใหเกิดความไมแน
นอนในแผนการดําเนินงาน อาจสงผลใหหนวยงานภาครัฐที่จะมาใชบริการเกิดความไมม่ันใจได 

3. ปญหาการขออนุมัติงบประมาณของหนวยงานที่ประสงคจะใชบริการ เนื่องจากติดปญหาในสวนของ
งบประมาณที่ไมไดมีการวางแผนและขอไวลวงหนา 
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4. ปญหาเรื่องการติดตอขอเชาพื้นที่และจํานวนพื้นที่ท่ีจํากัดในการวางชุดอุปกรณตามจุดในจังหวัดตาง 
ๆ เพื่อวางแผนสรางจุดใหบริการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

5. ขาดความคลองตัวในการบริหารดําเนินการ อาทิ งานจัดซ้ือ/จัดจาง งานเบิกจาย เปนตน  
 
 เม่ือพิจารณาจากผลงานที่ไดรวบรวมมาขางตน สรุปไดวาการพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงบท
บาทภาครัฐไดดําเนินไปในทิศทางที่กําหนดไวในนโยบาย IT2000 แตเน่ืองจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในชวง 4 
ปที่ผานมา รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหเปนงบครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ ได จึงเปน
ผลใหโครงการสําคัญ ๆ หลายโครงการตองลาชาไป อยางไรก็ตามนโยบายที่ตองการใหหนวยงานระดับ
กระทรวงทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบประมาณประจําปนั้น
ไดดําเนินการไปดวยดี  
 ในสวนของการสนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศนั้นพบวายังทํา
อยูในวงแคบภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช) และเนคเทค แต
ภาคเอกชนตองการใหรัฐบาลเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศอยางจริงจังและเดนชัดกวาที่ผานมา และ
ใหการรวมมือกับเอกชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศใหมากขึ้น 
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บทที่ 7 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 
การประเมินผลนโยบาย IT2000 ช้ีใหเห็นวาใน 5 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดพัฒนาการใชและแพร

กระจายเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูชนบท และใหความสะดวกแกประชาชนในการติดตอส่ือสารไดในระดับใกล
เคียงกับเปาหมาย อีกทั้งยังไดพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบบริการประชาชน
ดวยคอมพิวเตอรไดระดับหนึ่ง แตนโยบาย IT2000 ไมสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศใหกาวหนาตาม
ความคาดหวังของภาคเอกชน ระดับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในรอบ 5 ป นอกจากจะไม
ไดรับการพัฒนา ยังอาจลาหลังมากขึ้นเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยางมากในชวงระยะเวลาเดียว
กัน  

การประเมินผลยังช้ีใหเห็นวาหลายกลุมเขาใจเจตนาของนโยบาย IT2000 ไมตรงกัน ความสับสนนําไป
สูการไมนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจัง และเปนเหตุให IT2000 ไมสามารถทําหนาที่เปนกลไกเพื่อพัฒนาสาร
สนเทศของประเทศตามเจตนารมณของนโยบาย ภาคเอกชนตองการเห็นนโยบายไอทีของชาติเนนไปในดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศควบคูกับการเนนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายสารสนเทศไปสู
สังคม (IT Diffusion) และเนนการสรางศักยภาพทางไอทีของภาครัฐ การแพรกระจายเทคโนโลยีไปสูสังคมจะทํา
ไดผลก็ตอเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีความแข็งแกรงแลว การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพันธกิจ
ที่ตองทํารวมกันระหวางหลาย ๆ หนวยงาน เชน กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาห
กรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย และอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารเทศเปนอุต
สาหกรรมใหมที่ภาคเอกชนยังไมสามารถพัฒนาใหมีความแข็งแกรงท่ีจะแขงขันกับตางประเทศไดโดยลําพัง จํา
เปนที่รัฐตองเขามารับหนาที่เพื่อกําหนดทิศทางของการพัฒนาท่ีมีความเดนชัด เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
หนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของตนเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกันได การพัฒนาอุสาหกรรมเทคโนโลยีสาร
สนเทศจําเปนที่รัฐบาลตองกําหนดทิศทางการพัฒนาที่เดนชัดเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ และระหวางรัฐกับเอกชนดวย การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําโดยเอกชนเพียง
ลําพังนั้นจะไมบังเกิดผล เนื่องจากขาดปจจัยหลาย ๆ ดาน ต้ังแตปจจัยเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน เร่ือง
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะและคุณภาพที่จําเปน เรื่องเงินทุน เร่ืองการถายทอดเทคโนโลยี และอื่น ๆ ปจจัยแตละ
เร่ืองมีปญหาที่ตองแกไข โดยเฉพาะเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานและเรื่องของทรัพยากรมนุษยในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปญหาเหลานี้ตองแกไขโดยรัฐ และตองแกไขดวยความรวมมือจากหนวยงานหลายหนวยงาน 

 
ภายในระยะสิบปจากนี้ไป การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตองมีการพิจารณาถึง

ปจจัยภายนอกมากกวาในอดีต โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สนธิสัญญา
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และขอตกลงระหวางประเทศเชน Information Technology Agreement (ITA), Basic 
Telecommunications Agreement (BTA), Telecommunications Services Agreement (TSA) และอื่น ๆ 
ตางมีอิทธิพลสําคัญตอนโยบายและแผนแมบทท่ีเกี่ยวของ ประเทศทีก่ําลังพัฒนาอยางไทย ประเทศ
เพ่ือนบาน และประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนตางมีนโยบายและแผนการที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อ
การแขงขันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพ้ืนฐาน ท่ีนาสังเกตคือประเทศเวียตนามที่สามารถ
เพ่ิมศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วเพียงในชวงระยะส้ัน ๆ ไมก่ีปเทานั้น กอนที่ไทย
เราจะเริ่มทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติฉบับใหมน้ัน ควรถามวาประเทศไทยอยากเห็น
ตนเองมีความสามารถในการใชไอทีเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงอยางเดียวคงจะไมเพียง
พอ  เราคงตองถามวาอยากเห็นประเทศไทยเปนผูนําหรือเปนผูตามเพื่อนสมาชิกอาเซียนในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุตสาหกรรมสารสนเทศประกอบดวยอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน  ไมโครอิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร  
เครื่องมือส่ือสารโทรคมนาคม  บริการเครือขายโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมชิ้นสวน  ซอฟตแวร  และบริการทาง
ดานสารสนเทศที่หลากหลาย  ดังนั้น นโยบายสารสนเทศของแตละประเทศจึงมีรูปแบบแตกตางกันไปตามสวน
ประกอบของประเภทอุตสาหกรรมเหลาน้ัน  ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับเปาหมายการพัฒนาของชาติ  แตโดยรวมแลวจะ
เปนการสรางความพรอมท่ีจะใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไปกับการเสริมและประสานนโยบาย
อุตสาหกรรมสําคัญอ่ืน ๆ  ของรัฐพรอมกันไปดวย  ประเทศที่สามารถปฏิบัตินโนบายสารสนเทศไดอยางมีประ
สิทธิภาพก็จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติดวย ดังนั้นถาประเทศไทยจะ
สามารถเปนผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคได นาจะทําใหประเทศไทยเปนผูนําดานเศรษฐกิจไดดวย 

 
ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอคิดเห็นสวนใหญเห็นวาในสถานภาพปจจุบัน ประเทศไทยมีโอกาสที่จะ

เปนผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหมูประเทศสมาชิกอาเซียนไดถานักการเมืองของไทยมีความ
ปรารถนาที่แนวแน มีวิสัยทัศนกวางไกลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองสงเสริมใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตอการกําหนดนโยบายสารสนเทศแหงชาติมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศให
แข็งแกรง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําข้ึนใหมนอกจากจะกําหนดเปาหมายเพื่อทําพันธกิจที่
คางไวจากนโยบาย IT2000 ใหเสร็จสมบูรณในระยะเวลาอันส้ันแลว ยังควรพิจารณากําหนดนโยบาย
เพ่ิมเติมโดยแบงนโยบายเปนระยะส้ัน 5 ปและระยะปานกลาง 10 ป ดังที่จะเสนอในหัวขอตอไปนี้ 
 
 
 
1. นโยบายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระยะสั้น 
 ในชวงหาปแรกผูเชี่ยวชาญเห็นวาเราควรสงเสริมการสรางอุปสงคการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศใหเต็มที่ท่ัวทุกสังคม ทานเหลานี้เชื่อวาการสรางอุปสงคทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและยก
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ระดับความสามารถในดานภาคบริการและภาคการผลิตที่เกี่ยวกับไอที การสรางทักษะเพ่ือการใช
เทคโนโลยีระดับสูงดวยบริการของภาคเอกชนไทย เปนวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่สูงข้ึนไปได ชนิดของการประยุกตใชเทคโนโลยี
อาจมีต้ังแตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชประโยชนจากขอมูลทางภูมิศาสตร การสรางบริการ
ประชาชนของรัฐในหลาย ๆ รูปแบบ และอื่น ๆ นโยบายสารสนเทศแหงชาติที่จะรางข้ึนใหมเพ่ือวัตถุ
ประสงคท่ีกลาวขางตนตองกําหนดใหมุงพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในประเด็น
ตอไปน้ี 

1. สงสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากและทั่วถึงในท่ัวทุกภาคอุตสาหกรรม  กําหนดใหภาคอุต
สาหกรรมที่สําคัญเรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการจูงใจเปนพิเศษ 

2. สนับสนุนใหภาคธุรกิจไอทีแขงขันในการบริการเพื่อสงผลประโยชนแกผูใช  โดยทําใหราคาของ
เครื่องมือสารสนเทศถูกลง  จูงใจใหมีการผลิตเพื่อใชภายในประเทศมากขึ้น  สงเสริมใหหนวยราช
การจัดจางเอกชนทําระบบสารสนเทศเพื่อกาวกระโดดและฝกบุคลากรไอทีของรัฐใหเร็วขึ้น 

3. สรางความจูงใจการลงทุนในอุตสาหกรรมสารสนเทศจากชาติพัฒนา โดยมุงเนนใหเกิดการถาย
ทอดเทคโนโลยีมากข้ึน  เนื่องจากอุตสาหกรรมสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และมีส่ิง
ใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  การสรางพันธมิตรและดึงดูดการลงทุนหรือรวมทุนกับบริษัทช้ันนําของ
โลกเปนส่ิงจําเปนที่จะใหเราสามารถผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทันสมัย  รัฐตองสราง
ความเชื่อมั่นใหแกบริษัทแนวหนาทั่วโลกมาลงทุนกับเรา ดวยการแสดงออกถึงประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสของระบบราชการ  

4. รัฐตองเพิ่มทุนการวิจัยและพัฒนาทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชนใหมากขึ้น การคนควาวิจัยทางดาน
สารสนเทศมีความสําคัญมากสําหรับประเทศไทยเพราะเราตองการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ มาตรการการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของรัฐ ควรเนนการพัฒนา
ส่ิงที่สรางสรรคจากการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยูแลวทั่วไป  แทนที่จะคนควาวิจัยเทคโนโลยีใหม
ไมซํ้าใคร 

5. รัฐตองเรงพัฒนาบุคคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและกาวทันกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีของโลก พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา มุงเนนการศึกษานอกระบบการศึกษา 
และสงเสริมภาคเอกชนใหมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรใหมากที่สุด 

 
นอกจากนี้ นโยบายสารสนเทศฉบับใหมควรตองจัดทําแผนกลยุทธรายสาขา (Sectoral 

Strategic Plans)ดวย แผน/นโยบายสารสนเทศที่เปนประโยชนและบังเกิดผลไดตองมีการรวมมือกัน
ระหวางตางหนวยงานหลาย ๆ หนวยงาน มีการเชื่อมโยงกัน และรวมรับผิดชอบกันระหวางหนวยงาน
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ของรัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม การกําหนดแผนกลยุทธรายสาขาเปนวิธีที่จะสรางความ
เชื่อมโยงนี้ได  
 
2. นโยบายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระยะปานกลาง 
 ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําวา เปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระยะปานกลางและ
ระยะยาวควรใหมีผลทําใหประเทศไทยสามารถคิดคนนวัตกรรมของตนเอง เพ่ือจะไดลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีของตางประเทศ ตัวอยางนวัตกรรมที่ควรสงเสริมใหเกิดภายในประเทศมีต้ังแตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณดานโทรคมนาคม รวมทั้งสินคาบริการระดับสูง  
 การที่ประเทศจะสามารถคิดคนนวัตกรรมของตนเองไดน้ัน จําเปนที่รัฐตองสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาอยางจริงจัง ในขณะที่เรงผลิตบุคลากรในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง การที่ประเทศไทยจะบรรลุผลตามที่กลาวนี้ ผูเชี่ยวชาญไดใหขอคิดเห็นวารัฐบาลจําเปนตอง
ปรับปรุงองคกรที่รับผิดชอบดานการประสานความรวมมือเพื่อการปฏบิัติใหเปนไปตามแผน (Policy 
Implementation Body) องคกรนี้ตองประกอบดวยบุคคลที่มีวิสัยทัศนทางไอที สามารถประสาน
ประโยชนระหวางคนหลายกลุม สามารถชักนําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคการ
ศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเปนอยางดี เปนองคกรท่ีมีงบประมาณเพยีงพอที่จะทําหนาที่ดูแลและ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานไปตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยสรุป  นโยบายสารสนเทศแหงชาติฉบับใหมควรมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศใหมีประ
สิทธิภาพ เพราะการมีอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง จะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต การตลาด 
และการบริหารที่มีสมรรถภาพในการแขงขันกับตลาดโลก  นอกจากน้ีอุตสาหกรรมสารสนเทศที่ทันสมัยยังเปน
แหลงรวมของการผลิตและการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจรดวย 
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บทแนบทายที่ 1 

แบบฟอรมประเมินผล 
การประเมินผลนโยบาย IT2000 

ขอสอบถามแนวความคิดเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานตามนโยบาย IT2000 
ระหวางป พ.ศ. 2538-2543 

 
หมวดคําถามท่ัวไปเก่ียวกับนโยบาย IT2000 
 

1. ทานเคยรับทราบเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติหรือไม ? 
  �   เคย 
 �   ไมเคย 
  
2. ทานคิดวานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติมีความสําคัญตอธุรกิจของทานอยางไร ? 

�   สําคัญมาก 
�   สําคัญพอประมาณ 
�   ไมมีความสําคัญ 

3. หน่ึงในพันธกิจของนโยบายสารสนเทศแหงชาติ คือ การสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ ทานเขาใจวา
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติหมายถึงอะไรบาง ? 

�   ระบบและบริการโทรคมนาคม 
�   ระบบคอมพิวเตอร 
�   ซอฟแวร 
�   บริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนทศ 
�   Contents 
�   บุคลากร IT 
�   อ่ืน ๆ .............................................................................................(โปรดระบุ) 

4. นโยบายการตอเชื่อมเครือขายสื่อสารในภาคเอกชนใหเพียงพอที่จะเปดโอกาสในการสรางงาน การกระจายรายได
สูชนบท และการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาไดผลมากนอยเพียงใด ? 

�   ไดผลดี 
�   ไมไดผล 
�   ไมทราบ 
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5. การปฏิรูปพระราชบัญญัติโทรคมนาคมของรัฐบาลสอดคลองกับสถานภาพธุรกิจของโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม
เพียงใด ? 

�   เหมาะสมดี 
 �   ยังไมเหมาะสม 
 �   ไมทราบ 
6. ทานคิดวานโยบายการเรงสรางบุคลากรใหมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสัมฤทธิ์ผลเพียงพอหรือไม ? 

�   สัมฤทธิ์ผลเพียงพอ 
�   ไมสัมฤทธิ์ผล 
�   ไมทราบ 

7. ทานคิดวานโยบายการใชเทคโนโลยีสารสเทศเปนเครื่องมือเพ่ือการศึกษาสัมฤทธิ์ผลเพียงพอหรือไม ? 
�    สัมฤทธิ์ผลเพียงพอ 
�   ไมสัมฤทธิ์ผล 
�   ไมทราบ 

8. นโยบายการใชสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการแกประชาชน และเปนตัวอยางที่ดีของผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดผลมากนอยเพียงใด ? 

�   ไดผลดี 
�   ไมไดผล 
�   ไมทราบ 

9. นโยบายการสรางรากฐานที่ดีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในทุก ๆ สาขา (HW, SW ฯลฯ ) ไดผลมากนอย
เพียงใด ? 

�   ไดผลดี 
�   ไมไดผล 
�   ไมทราบ 

10.  ในการจัดทํานโยบายสารสนเทศแหงชาติในโอกาสตอไปทานตองการเสนอแนะขอคิดเห็นอะไรบาง กรุณาตอบ
ไมเกิน 3 ความคิดเห็น ? 

1. 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................2. 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. 
.............................................................................................................................................................



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเมินผล IT2000  Page 143 กทสช 
  

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 
 
นโยบายที่ 1 : จัดทําโครงการ 5 ป  พัฒนาและขยายการสื่อสารในชนบทไทย 
ผลการดําเนินงาน 

องคการโทรศัพทไดดําเนินงานขยายบริการโทรศัพทในชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 
โดยดําเนินการติดตั้งระบบและอ่ืน ๆ ในระหวางป 2539-2543 สรุปเปนผลงานหลัก ๆ เชน 

 ติดตั้งระบบ TDMA จํานวน 3417 แหง ไดจํานวน 17085 เลขหมาย 
 ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมจํานวน 500 แหง  
 ติดตั้งอุปกรณบริการโทรศัพททางไกลระดับหมูบานจํานวน 8949 หมูบาน และสถานที่ราชการ แหลงทองเที่ยว 

และเสนทางหลวงหลัก 170 แหง 
 ขยายเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 470 MHz จํานวน 700 แหง 
 ขยายเลขหมายในพื้นที่บริการเดิม จํานวน 4003 แหง ไดจํานวน 11516 เลขหมาย 

 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวาการบริการโทรศัพทในชนบทไทยสะดวกขึ้นหรือไม 

�   สะดวกขึ้น 
�   ไมสะดวกข้ึน 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวาจํานวนตูโทรศัพทสาธารณะในชนบทไทยที่ใชไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม 
�   เพ่ิมขึ้น 
�   ไมเพ่ิมขึ้น 
�   อ่ืน ๆ 

 
3. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวาจํานวนตูโทรศัพทสาธารณะในชนบทไทยที่ชํารุดและใชไมไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม 

�   เพ่ิมขึ้น 
�   ไมเพ่ิมขึ้น 
�   อ่ืน ๆ 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวาการบริการประเภทใดในชนบทไทยที่ไดรับการพัฒนาใหมีการใชบริการที่สะดวกขึ้น 
�   เพ่ิมจํานวนคูสาย 
�   โทรศัพทสาธารณะ 
�   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
�   อินเทอรเน็จ 
�   อ่ืน ๆ 
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5. ชาวชนบทมีการติดตอสื่อสารทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ดวยระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 
�   เพ่ิมขึ้น 
�   ไมเพ่ิมขึ้น 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 2:  โครงการหลักทางดานการส่ือสารท้ังปวงของรัฐในอนาคตจะตองคํานึงถึงประโยชนอันพึงบังเกิดตอ
ชาวชนบทดวย 
ผลดําเนินการ 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหมีการทําประชาวิจารณในโครงการหลัก ๆ ของรัฐ 
 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ชาวชนบทมีโอกาสเรียกรองหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดหาระบบโทรคมนาคมเพื่อบริการชุมชนของตน

เอง 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานมีโอกาสไดรับรูการทําประชาวิจารณในโครงการโทรคมนาคมที่จัดขึ้นโดยรัฐหรือไม 
�   เคย 
�   ไมเคย 
�   อ่ืน ๆ 

3. ทานคิดวาโครงการโทรคมนาคมตาง ๆ เพ่ือชนบทที่จะเกิดขึ้น สามารถตอมสนองความตองการของประชาชนที่แทจริง 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 3: จัดตั้งองคกรอิสระใหทําหนาที่กํากับดูแลการส่ือสารโทรคมนาคม 

ผลการดําเนินงาน 
 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช)  และกําหนด
ให กทช มีอํานาจและหนาที่ในมาตร 51 จํานวน 21 หัวขอ โดยขอยกมาเปนตัวอยางมาเปนบางหัวขอดังตอ
ไปน้ี 

1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถึ่ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรม
นูญ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 

2. กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
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3. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
4. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรมนาคม 
5. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เง่ือนไข คาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการอนุญาต รวมทั้งการ

กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
คณะกรรมการสรรหากรรมการ กทช ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมไดเริ่มกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อ
เปนกรรมการ กทช และไดเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหมีมติเลือกจํานวน 7 คนเพื่อเปนกรรมการ กทช เมื่อเดือน
มกราคม 2544 เปนที่เรียบรอยแลว คาดวาคณะกรรม กทช ชุดแรกจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดภายในป พ.ศ. 2544  
 

แนวความเห็น 
1. ทานคิดวาคณะกรรมการ กทช จะสามารถทําหนาที่เสริมสรางดุลยภาพระหวางผลประโยชนของประชาชนกับผล

ประโยชนของผูประกอบการไดหรือไม 
�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

2. ทานคิดวาคณะกรรมการ กทช จะสามารถทําใหเกิดการพัฒนาบริการการสื่อสารโทรคมนาคมแหงชาติเปนไปอยางเทา
เทียมทั่วกันไดหรือไม 

�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

3. ทานคิดวาคณะกรรมการ กทช จะสามารถทําใหคุณภาพบริการโทรคมนาคมดีตามความตองการของภาคธุรกิจและของ
สังคมโดยรวมไดหรือไม 

�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 4:  ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ผลดําเนินงาน 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบผานรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทร

คมนาคม และไดสงใหวุฒิสภาเพื่อการพิจารณาตอไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูกตราขึ้นใหเปนไปตามมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหมีการคุมครองผูบริโภคในดานการใชบริการโทรคมนาคม และเพื่อกําหนด
หลักการใหมีการอนุญาต ซึ่งจะมีผลทําใหยกเลิกกฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพทที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ซึ่งหมาย
ถึงการยกเลิกการผูกาดการใหบริการโทรคมนาคมโดยรัฐ อันจะนําไปสูการเปดตลาดบริการโทรคมนาคมที่มีการแขง
ขันโดยเสรี 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเมินผล IT2000  Page 146 กทสช 
  

 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบใหมีการรางกฎหมายเทคโนโลยี 6 ฉบับคือ 
 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 78 เกี่ยวกับการจัดโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึง และ

เทาเทียมกัน 
 
กฎหมายทั้ง 6 ฉบับอยูในระหวางการรางและบางฉบับอยูในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา 
 

แนวความเห็น 
1. ทานคิดวาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมจะสามารถแกไขปญหาการผูกขาดการใหบริการทางโทร

คมนาคมหรือไม 
�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

2. ทานคิดวาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมจะสามารถสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการโทรคมนาคม
ไทยในการแขงขันหรือไม 

�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

3. ทานคิดวาประชาชนจะไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฉบับนี้หรือไม 
�   ได 
�   ไมได 
�   อ่ืน ๆ 

4. ทานเห็นดวยกับการรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 6 ฉบับหรือไม 
�   เห็นดวย 
�   ไมเห็นดวย 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 5: ดําเนินการโครงการระดับชาติ “ระบบสารสนเทศโรงเรียน” โดยมีเปาหมายดังน้ี 

1. จัดสรรเครื่องพีซีในโรงเรียนรัฐบาล โดย 
 มีพีซี 1 เครื่องตอนักเรียนชั้นประถม 80 คน 
 มีพีซี 1 เครื่องตอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 40 คน 
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2. จัดสรรงบประมาณปละไมนอยกวา 1000 ลานบาท เพ่ือระบบ IT 
3. ตอเชื่อมโรงเรียนเขากับระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 
 

ผลการดําเนินการ 
 จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ณ สิ้นป 2541 โรงเรียนชั้นประถมมีเคร่ือง
พีซี 1 เครื่องตอนักเรียน 84 คน ในขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมมีเครื่องพีซี 1 เครื่องตอนักเรียน 53 คน ซึ่งใกลเคียงกับเปาหมายพอ
สมควร 

 แตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณ 1000 ลานบาทเพื่อระบบ IT เพ่ือการศึกษา 
สวนการดําเนินการเพื่อใหมีการเชื่อมตอโรงเรียนเขากับระบบอินเทอรเน็ตนั้น ไดดําเนินไปอยางไดผล พอสรุปไดดังนี ้

 มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงไดตอเขากับระบบไทยสาร 
 ณ สิ้นป 2543 มีโรงเรียนกวา 3000 แหงไดเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงการ SchoolNet 
 โครงการเครือขายเพื่อการศึกษาหลายโครงการ เชนโครงการ Uninet ของทบวงมหาวิทยาลัย  
 โครงการ KULU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 โครงการการเรียนรูแบบออนไลนของ สวทช (NOLP)   
 โครงการการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของ กศน  
 โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล และอ่ืน ๆ 

 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมาการเรียนรู IT ในระดับโรงเรียนประถมและมัธยมอยูในระดับที่นาพอใจ 

�   พอใจ 
�   ไมพอใจ 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมาบัณฑิตที่เรียนจบทั้งสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิทยาการคอมพิวเตอรมีระดับความรูไอทีที่ดี
ข้ึน 

�   ดีขึ้น 
�   ไมดีข้ึน 
�   อ่ืน ๆ 

3. ในรอบ 5 ปที่ผานมาจํานวนบัณฑิตที่เรียนจบสายไอทีมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
�   เพ่ิมขึ้น 
�   ไมเพ่ิมขึ้น 
�   อ่ืน ๆ 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมาการเรียนรู IT ไดแพรกระจายไปตามโรงเรียนในชนบท และใหโอกาสแกชาวชนบทในการเรียนรู
ไอที ในระดับคุณภาพที่เทาเทียมกับคนเมือง 

�   ใช 
�   ไมใช 
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�   อ่ืน ๆ 
5. ในรอบ 5 ปที่ผานมาไดมีการพัฒนาใหโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเชื่อมตอกันเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารความรูกันได รวม

ทั้งการเรียกใชขอมูลหองสมุดไดจากแหลงตาง ๆ ทั่วประเทศ 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
 

นโยบายที่ 6: สถาปนา “สถาบันส่ือประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ” (National Interactive Multimedia 
Institute) เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตและการพัฒนาบทเรียนเพื่อการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. รัฐไดพยายามตั้งสถาบันสื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ แตยังไมสัมฤทธ์ิผล 
2. มีความพยายามจากภาคการศึกษาและเอกชนที่พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน แตเปนการพัฒนาอยางไมเปนระบบ 

และยังไมมีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและการใชเทคนิค 
3. จากการสํารวจของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษา พบวาจนถึงป 2541 มีบริษัทเอกชนที่ผลิตซอฟตแวรเพ่ือการเรียนการ

สอนใหกรมวิชาการประเมินจํานวนเพียง 136 เรื่อง และผานการตรวจประเมินเพียง 48 เรื่อง สวนใหญเปนการสอน
ภาษา และการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

4. มีโครงการพัฒนา วิจัย และเผยแพรการใช Multimedia เพ่ือการเรียนการสอน เชน 
• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
• โครงการผลิต CAI ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• โครงการคัดเลือก CAI สําเร็จรูปสําหรับระดับประถมศึกษาตอนตนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย

เซ็นตจอหน  
 

แนวความเห็น 
1. สถาบันสื่อประสมแบบปฏิสัมพันธแหงชาติ (National Interactive Multimedia Institute) ยังมีความจําเปนตอการ

พัฒนาการเรียนการสอนของประเทศ 
�   จําเปน 
�   ไมจําเปน 
�   อ่ืน ๆ 

2. ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรคของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรในประเทศไทย 
1)…………………………….. 
2)…………………………… 
3)………………………….. 
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3. ถาทานคิดวาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยสื่อประสม มีความสําคัญสําหรับการการเรียนการสอนของประเทศ 
กรุณาเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความเปนไปได 
1)……………………………. 
2)…………………………… 
3)…………………………….. 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวามีการใหโอกาสแกผูใหญ หรือผูที่ดอยโอกาสในชนบท ไดรับการศึกษาโดยทั่วถึง โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไมอยางไร 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

5. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขนาดใหญที่เพียบพรอมดวยเคร่ืองมือไดชวยการศึกษาทาง
ไกลไดอยางไดผล 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
 

นโยบายที่ 7: เรงผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในทุกระดับ โดยมีเปาหมายใหครอบคลุมถึง 
• วิศวกรเจาหนาท่ีเทคนิคทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พัฒนาหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอน 
• ระดมและรักษาคณาจารย ตลอดจนจัดจางอาจารยจากตางประเทศ 
• สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 
ผลการดําเนินงาน 
 รัฐไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ซึ่งทําใหเกิดการปฏิรูปการ
ศึกษาของประเทศ และใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และใหมีการพัฒนาความรูแกครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวาประเทศไทยมีโครงการเรงผลิตวิศวกรและเจาหนาที่เทคนิคทางดานเทคโนโลยีสาร

สนเทศอยางจริงจัง จนไดผลในระดับหนึ่ง 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 
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2. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของประเทศไทยไดมีการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณการ
เรียนการสอนทาง IT อยางจริงจังและไดผล 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

3. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวารัฐไดดําเนินมาตรการระดมและรักษาคณาจารยในสาย IT เพ่ือแกปญหาการขาดแคลน
ครูอาจารยในสาย IT 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ไทยมีการวาจางผูเช่ียวชาญสาย IT จากตางประเทศ รวมทั้งอาจารยไอทีจากตางประเทศ เพ่ือแก
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรไอที 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

5. ในรอบ 5 ปที่ผานมารัฐมีเจตนาที่จะสงเสริมของมีการนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ โดยการปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยใบอนุญาตประกอบอาชีพอยางจริงจัง 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

6. ตามขอ 5 ขางตน ทานคิดวารัฐควรสนับสนุนใหคนตางดาวมาประกอบอาชีพสายไอทีในประเทศหรือไม 
�   ควร 
�   ไมควร 
�   อ่ืน ๆ 

7. ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานเห็นวาเอกชนไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสาย IT ทั้งระดับมัธยม
และระดับอุดมศึกษาหรือไม 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
 

นโยบายที่ 8: ดําเนินโครงการ “ระบบสารสนเทศภาครัฐ” ครอบคลุมท่ัวประเทศ (Nation-wide Government 
Information System) โดยกําหนดเปาดังน้ี 
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• ใหรัฐลงทุนไมนอยกวา 3% ของคาใชจายในการจัดจางบุคลากร โดยนําไปจัดซื้ออุปกรณไอที 2% และพัฒนา
บุคลากร 1% 

• กันงบประมาณไมต่ํากวา 200 ลานตอปเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรประยุกตที่จําเปน 
• บริการสาธารณะดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
ผลดําเนินงาน 
1. เมื่อศึกษาจากรายงานของสํานับงบประมาณพบวารัฐไมไดลงทุนในการจัดซ้ืออุปกรณไอทีถึงรอยละ 2 ของงบจัดจาง

บุคลากรในรอบ 5 ป ทั้งนี้อาจเปนเพราะประเทศไทยประสบปญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
2. รัฐยังไมสามารถกันงบไมต่ํากวา 200 ลานตอปเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรประยุกตสําหรับใชในราชการ คณะกรรมการปฏิรูปราช

การแผนไดมีดําริที่จะจัดทําระบบซอฟตแวร Back office ที่เปนมาตรฐานเพื่อใชในหนวยงานของรัฐตาง ๆ แตก็ยังไมสามารถ
ดําเนินการได 

3. หนวยงานของรัฐบางแหงไดเริ่มใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสบาง แตยังอยูในวงแคบ ๆ ตัวอยางโครงการมี
ดังนี้ 

• สํานักงานประกันสังคมใหรับเงินประโยชนทดแทนผานเครื่อง ATM ของธนาคารได 
• กระทรวงมหาดไทยเปดใหบริการ Khonthai.com web site 
• กระทรวงมหาดไทยใหบริการทําบัตรประชาชนดวยคอมพิวเตอรในหลาย ๆ เขต 

 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมา รัฐมีการพัฒนาบุคลากรดาน IT เพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับที่นาพอ

ใจ 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมารัฐมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ IT ในระดับที่เหมาะสม ในสภาวะเศรษฐกิจที่ทดถอยของ
ประเทศ 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

3. ในรอบ 5 ปที่ผานมารัฐ มีการลงทุนพัฒนาซอฟตแวรที่ทันสมัย เพ่ืองานบริหารหนวยงานและงานบริการประชาชนในระดับ
ที่นาพอใจหรือไม 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมารัฐมีการบริการประชาชนดวยตูอิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง 
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�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 9: จัดใหแผนเทคโนโยีสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณางบประมาณประจําปของรัฐ
บาล และจัดใหมีการทําวิจัยเชิงนโยบายอยางตอเน่ือง 
ผลดําเนินงาน 
1. NITC ไดกําหนดแนวทางจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณางบ

ประมาณ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง CIO ประจํากระทรวง ทบวงกรม เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบดูแล
การทําแผนแมบท 
จากการศึกษาพบวาหนวยงานสวนใหญเร่ิมใหความสําคัญ และมีการจัดทําแผนแมบทแลว มีเพียงรอยละ 20 เทานั้นที่ยัง
อยูในระหวางการดําเนินการจัดทําแผน ซึ่งคาดวานาจะทําเสร็จในเร็ว ๆ นี้ 

2. รัฐบาลยังมิไดดําเนินการรวมหลอมแผนแมบทของระดับกระทรวงเขาเปนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
ประเทศได เนื่องจากยังจัดทําแผนในระดับกระทรวงไมครบทุกกระทรวง 

 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวา NITC มีบทบาทในการกําหนดนโยบายใหหนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินทําแผนสาร

สนเทศระดับหนวยงานไดดี 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานเห็นวาหนวยงานของรัฐสามารถทําแผนสารสนเทศสนับสนุนการเสนองบประมาณประจําป
ในสวนที่เปนงบ IT ไดดี 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

3. ทานเห็นวาการรวมหลอมแผน IT ของทุกกรมกองเพื่อใหเกิดเปนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติเปนสิ่งที่จํา
เปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ IT ของประเทศ ที่ตองเรงทําใหเกิดขึ้น 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

4. ทานคิดวาการทําแผน IT ระดับชาติจะเกิดขึ้นไมไดดวยหนวยงานของรัฐเอง ถานักการเมืองไมมี Political Will ที่เพียง
พอ 

�   ใช 
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�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

 
นโยบายที่ 10: สนับสนุนและสรางความแข็งแกรงแกการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศภายในประเทศ 
 
ผลดําเนินงาน 
1. รัฐไดเร่ิมโครงการซอฟตแวรปารคเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
2. BOI ไดประกาศใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมที่ใหการสงเสริม 
3. รัฐไดเร่ิมโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม Microelectronics 
4. สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดใหการสนับสนุนเงินทุนใหเอกชนสําหรับทําการวิจัยและพัฒนา 
5. รัฐบาลไดยกเวนภาษีนําเขาสําหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 
 
แนวความเห็น 
1. ทานคิดวาแผนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐมีผลเปนที่นาพอใจ 

�   พอใจ 
�   ไมพอใจ 
�   อ่ืน ๆ 

2. ทานคิดวาการ Outsource โครงการสารสนเทศของรัฐของแกภาคธุรกิจเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศ 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

3. ในรอบ 5 ปที่ผานมา รัฐมีการ Outsource โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกธุรกิจ อยูในระดับที่นาพอใจ 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ภาคเอกชนไดลงทุนในการจัดหาและประยุกตใชเทคโนโลยีอยางกวางขวางในระดับที่นาพอใจ 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

5. ในรอบ 5 ปที่ผานมา รัฐไดกระจายโอกาสในการพัฒนาโครงการไอทีของรัฐลงไปสูชนบทอยางทั่วถึงกันและโปรงใส 
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 
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6. ทานเห็นวาในรอบ 5 ปที่ผานมา NITC มีบทบาทในการเสนอแนะกลยุทธและมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศในประเทศ อาทิ การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน การปกปองทรัพยสินทางปญญา 
การสรางตลาดและการสรางงานในระดับทองถิ่น 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

7. ทานเห็นวาในรอบ 5 ปที่ผานมา NECTEC ไดทําหนาที่เปนแหลงขอมูล และวิชาความรู เพ่ือสนับสนุนภาครัฐและเอกชนดวย
การใหคําแนะนํา และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภายในกลุมผูผลิต และผูใช ในระดับที่ดี 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

  
นโยบายที่ 11 : สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคธุรกิจใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับรัฐ
บาล หรือในการติดตอกับกลุมพวกของตน หรือในการติดตอกับชุมชนอ่ืน ๆ ในโลก 
 
แผนดําเนินงาน 
 ตัวอยางบางโครงการที่รัฐไดทําแลวและที่อยูในระหวางการพัฒนา 
1. กรมศุลกากรเริ่มใหระบบ EDI เพ่ือบริการผูนําเขาและสงออก 
2. การไฟฟานครหลวงนําระบบ GIS ทําแผนที่ระบบจําหนายไฟฟา 
3. กรมพัฒนาที่ดินใชระบบ GIS เพ่ือเปนขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน 
4. การรถไฟแหงประเทศไทยไดจัดทําระบบขายตั๋วและสํารองที่น่ังดวยคอมพิวเตอรครบ 446 สถานีทั่วประเทศ 
5. โครงการชําระภาษีรถยนตดวยระบบออนไลนและอ่ืน ๆ 
 
แนวความเห็น 
1. ในรอบ 5 ปที่ผานมารัฐมีการบริการประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

2. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานรูสึกวาการบริการจากหนวยงานของรัฐมีคุณภาพดีขึ้น   
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

3. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทานมีโอกาสติดตอกับหนวยงานของรัฐดวยระบบคอมพิวเตอรและระบบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ มากขึ้น   
�   ใช 
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�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 
 

4. ในรอบ 5 ปที่ผานมา ประชาชนและภาคธุรกิจไทยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับชุมชนอื่น ๆ ในโลกมากขึ้น   
�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 

5. ทานคิดวาประชาชนและภาคธุรกิจไทยมีโอกาสใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการติดตอกับกลุมพวกของตน ติดตอกับรัฐบาล 
และติดตอกับชุมชนอื่นในโลกนั้น อยูในระดับที่นาพอใจ 

�   ใช 
�   ไมใช 
�   อ่ืน ๆ 
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บทแนบทายที่ 2 
ชื่อหนวยงานและนามผูที่ใหขอมูล 

 
คณะทํางานใครขอขอบคุณตอทานที่มีรายชื่อขางลาง รวมทั้งองคกรตาง ๆ ที่ความกรุณาใหความชวย

เหลือในดานขอมูล ขอคิดเห็น และคําแนะนําที่มีคา จนทําใหคณะทํางานสามารถประเมินผลนโยบาย IT2000 
จนแลวเสร็จสมบูรณตามที่ไดมอบหมาย 

 
 ช่ือผูใหขอมูล    ช่ือบริษัทและหนวยงาน 

1 Mr. William  Tutsnapantkul Graphic Vision Co., Ltd. 
2 คุณกษิณ   อรามเสรีวงศ POWELL Computer Co., Ltd. 
3 คุณกองเกียรติ  หวังวีระมิตร Compaq Co., Ltd. 
4 คุณนวลพร The Value Co., Ltd. 
5 คุณนัฐวุฒิ  ประสพเหมาะ บริษัท ชีวิตมีเดีย จํากัด 
6 คุณนิติ  โสทรขจรกิจ Digi  Land Co., Ltd. 
7 คุณบุญรักษ   สรัคคานนท Magic Software Co., Ltd. 
8 คุณประทิน  บูรณบรรพต Thai Fuji Xerox Co., Ltd. 
9 คุณประวิตร  ฉัตตะละดา ATCI 

10 คุณปราโมทย   พงษทอง ATCI 
14 คุณปยวรา  พงษทอง IBM Thailand Co., Ltd. 
15 คุณพงศพันธ มโนรถ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
29 คุณพลพัฒก สุรบท  บริษัท เทรดสยาม จํากัด 
16 คุณภาวสุทธ์ิ  จึงอนุวัตร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
17 คุณภุชพงศ  ทัดเทียมรมย สํานักงบประมาณ 
18 คุณมณีรัตน  ผลิพัฒน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
19 คุณมยุรี  ชาติเมธากุล HP Thailand Co., Ltd. 
20 คุณมารุต  วังสุนทร ORACLE Thailand Co., Ltd. 
21 คุณยงยุทธ  ถิฐาพันธ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
22 คุณยุพลักษณ  MC Software Co., Ltd. 
34 คุณลักษณันท  หงสวิชัยวิทย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
23 คุณวัชระ  มงคลสุนทรโชต ิ  บริษัท คอมพิวเทค จํากัด 
31 คุณวิวิทย   วงศสงวน Digi  Land Co., Ltd. 
30 คุณศรีวรรณ  ชมภูนุชประภา Cyber  Power Co., Ltd. 
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28 คุณศิริธร  ทัคติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
24 คุณศุลีพร  จางภากร HP Thailand Co., Ltd. 
25 คุณเศรษฐพร คูศรีพิทักษ กรมไปรษียโทรเลข 
26 คุณสมพร  สะตะพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
27 คุณสมศักย  ภูรีศรีศักดิ ์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
32 คุณสาน   The Value Co., Ltd. 
33 คุณสิทธิพันธ  วงศวิเศษ การสื่อสารแหงประเทศไทย 
34 คุณสือ  ลออุทัย สํานักงานสถิติแหงชาติ 
35 คุณสุมิตร   ปุณยกนก บริษัท กนกสิน จํากัด 
36 คุณสุรชัย  ศรีสารคาม    กรมการปกครอง 
37 คุณสุวิภา  วรรณสาธพ    เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย 
38 คุณเสถียร  อุสาหะ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
39 คุณอนุชิต ถิรนุชิต        บริษัท เทรดสยาม จํากัด 
40 คุณอนุวัฒน  มาลัยนวล MC Software Co., Ltd. 
41 คุณอภิเทพ  สมบัตินันท TAS Co., Ltd. 
42 คุณอมร   ถาวรมาศ บริษัท เอที โปรเฟสชั่นนัล จํากัด 
43 คุณเอมอร  จนิษฐ DCPT Co., Ltd. 
44 ดร. สุเมธ วงศพาณิชยเลิศ TDRI 
45 ดร. อนุภาพ ถิระลาภ มหาวิทยาลัยมหิดล 
46 นายแพทยฐิตศักดิ์  บุญไทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทแนบทายที่ 3 
ชื่อตารางตาง ๆ 

 
1. ตารางที่  3.1  การสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค 
2. ตารางที่  3.2  การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย 
3. ตารางที่  3.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐเพ่ือบริการที่ดีขึ้น และสราง   

รากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง 
4. ตารางที่ 4.1  สรุปโครงการที่ทําในป 2539 
5. ตารางที่ 4.2  สรุปการใชงบประมาณป 2539 
6. ตารางที่ 4.3  สรุปโครงการที่ทําในป 2540 
7. ตารางที่  4.4  ผลการดําเนินงานในป  2540 
8. ตารางที่ 4.5  สรุปการใชงบประมาณป 2540      
9. ตารางที่ 4.6  สรุปโครงการที่ทําในป 2541 
10. ตารางที่ 4.7  สรุปโครงการโทรศัพททางไกลที่ทําในป 2541 
11. ตารางที่ 4.8  สรุปการใชงบประมาณป 2541          
12.  ตารางที่ 4.9  สรุปโครงการที่ทําในป 2542 
13. ตารางที่ 4.10   สรุปโครงการโทรศัพททางไกลที่ทําในป 2542 
14. ตารางที่ 4.11   สรุปการใชงบประมาณของป 2542     
15. ตารางที่ 4.12   สถานภาพการใหบริการโทรศัพท  ส้ินสุด ณ เดือน มกราคม 2544 
16. ตารางที่ 4.13   สถานภาพการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ (ทศท) ส้ินสุด ณ เดือน มกราคม 2544 
17. ตารางที่ 4.14   สรุปจํานวนโทรศัพทสาธารณะที่ใหบริการโดย ทศท 
18. ตารางที่ 4.15   สรุปการดําเนินการขยายโครงขาย 
19. ตารางที่ 4.16   สรุปผลการดําเนินการติดตั้งอุปกรณดิจิตัล ป 2540 
20. ตารางที่ 4.17   สรุปผลการดําเนินการติดตั้งอุปกรณดิจิตัล ป 2541 
21. ตารางที่ 4.18   สรุปผลโครงการขยายโทรศัพท 4.1 เลขหมาย ป 2539 
22. ตารางที่ 4.19   สรุปผลโครงการขยายโทรศัพท 4.1 เลขหมาย ป 2540 
23. ตารางที่ 4.20   สรุปการติดตั้งอุปกรณขยายบริการโทรศัพทป 2540 
24. ตารางที่ 4.21   สรุปโครงการติดตั้งโทรศัพทจํานวน 800,000 เลขหมาย ป 2541 
25. ตารางที่ 4.22   สรุปโครงการติดตั้งโทรศัพทจํานวน 800,000 เลขหมาย ป 2542 
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26. ตารางที่ 4.23  สรุปการรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27. ตารางที่ 5.1  จํานวนคอมพิวเตอรตอนักเรียน ณ ป 2541 
28. ตารางที 5.2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
29. ตารางที่ 5.3  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป 2536-2542 
30. ตารางที่ 5.4  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ป 2535-2541 
31. ตารางที่ 5.5  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากกรมอาชีวศึกษาป 2536-2542 
32. ตารางที่ 6.1  งบคาจางเงินเดือนและงบคาครุภัณฑคอมพิวเตอรของภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ   

2539-2543 
33. ตารางที่ 6.2   งบคาจางเงินเดือนของแตละหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2543 
34. ตารางที่ 6.3   งบคาครุภัณฑคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2543 
35. ตารางที่ 6.4   ผลงานวิจัยเชิงนโยบายของ NITC 
36. ตารางที่ 6.5   งบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน ต้ังแตป 2531-2543          

ของ สวทช. 
37. ตารางที่ 6.6   งบประมาณที่ใชในการวิจัยพัฒนา ต้ังแตป 2535-2538 ของ NECTEC 
38. ตารางที่ 6.7   งบประมาณที่ใชในการวิจัยพัฒนา ต้ังแตป 2539-2543 
39. ตารางที่ 6.8   จํานวนพ้ืนที่ที่เสนอขอและพื้นที่ท่ีไดรับจัดสรร ต้ังแตป 2541-2544 
40. ตารางที่ 6.9   จํานวนโครงการและประเภทกิจการที่เสนอขอสงเสริมการลงทุน ต้ังแตป 2539-2543 
41. ตารางที่ 6.10  จํานวนโครงการและประเภทกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ต้ังแตป 2541-2543 
42. ตารางที่ 6.11  จํานวนผูเขารับการอบรมแยกตามมหาวิทยาลัย 
43. ตารางที่ 6.12  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน งานสัปดาหเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

ครั้งที่ 1 ประจําป พ. ศ. 2543 
44. ตารางที่ 6.13  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐอ่ืน ๆ 
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คร้ังที่ 1/2544 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

5 การวิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ  
http://www.gits.net.th/about/gits_summary.html (2544). 

6 โครงการที่ไดรับรางวัล โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2543). 

7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับการกาวสูเศรษฐกิจใหมของประเทศไทย  
วารสารสารสนเทศ ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2543. 

8 แนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2541). 

9 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2541). 

 

10 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 1/2543  
เร่ืองนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสงเสริมการลงทุน (2543). 

11 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 2/2543 เร่ือง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน   
สํานักงานสงเสริมการลงทุน (2543). 

12 ประเทศไทยกับการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13 ผลการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  : ประจําป พ.ศ. 2542 (2542). 
14 แผนแมบทเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ พ.ศ. 2543-2552   

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2543). 
15 พลพัฒก สุรบท  ภาวะอุตสาหกรรม IT  วารสารสงเสริมการลงทุน ปท่ี 10 ฉบับท่ี 11 (พฤศจิกายน 2542).   
16 มาตรการลดภาษีนําเขาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  วารสารไมโครคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2543.   
17 มาตรการลดภาษีนําเขาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร วารสารไมโครคอมพิวเตอร (ธันวาคม 2543).   
18 รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(2544) 
 

19 รายงาน  การติดตามผลโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร  สํานักงบประมาณ (2543).   
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20 รายงาน  ผลการดําเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยในปงบประมาณ 2543   
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (2543). 

21 รายงาน ผลการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ป 2543   
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (2543). 

22 รายงานการศึกษา เร่ืองโครงสรางพื้นฐานทางดวนสารสนเทศแหงชาติ คณะกรรมการจัดทํานโยบายทางดวนสารสนเทศ  
กระทรวงคมนาคม (2542) 

23 รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542). 

24 รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เพื่อการพาณิชย เกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ   
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542). 

25 รายงานการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542). 

26 รายงานการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย   
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2539). 

27 รายงานการศึกษาวิจัย มาตรการเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชน  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2540). 

28 รายงานการศึกษาวิจัย ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2543).  
29 รายงานกิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชน สรุปผลการดําเนินงานของฝายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.   

ปงบประมาณ 2535-2543  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2544). 
30 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยครั้งที่ 1 โครงการศึกษากําลังคนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2543) 
31 รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 ผลการศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000  ศูนยนวัตกรรมนโยบาย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543). 
32 รายงานความกาวหนาโครงการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2544). 
33 รายงานประจําป 2539 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2539)   
34 รายงานประจําป 2540 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2540)   
35 รายงานประจําป 2541 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2541)   
36 รายงานประจําป 2542 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2542)   
37 รายงานผลการสํารวจ กลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2544). 
38 รายงานผลการสํารวจ กลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542). 
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39 สัมภาษณสุรชัย ศรีสารคาม   วารสาร CIO Newsletter ปท่ี 2 ฉบับท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 2543    
40 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ : สบทร.   

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2543). 
 

41 อติพร หวังวัชรกุล  เครือขายโรงเรียนและเว็บไซตสําหรับเด็ก  
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2543). 

42 เอกสาร ความเปนมาและเครือขายบริษัทเทรดสยาม จํากัด และเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ   
43 เอกสาร โครงการ PTT e-Office  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (2543).   
44 เอกสาร โครงการโครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง (2543).   
45 เอกสาร โครงการชําระภาษีรถยนตดวยระบบออนไลน กรมการขนสงทางบก (2543).   
46 เอกสาร โครงการบริการขอมูลทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซต   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2543). 
 

47 เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรภายใตโครงการปรับโครงสรางทางสังคม  
(เงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย (2542)  และการดําเนินการตามโครงการฯ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (2543). 

48 เอกสาร โครงการระบบขายตั๋วและสํารองที่นั่งรถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทย (2543).   
49 เอกสาร โครงการระบบเครือขายขอมูลภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2543).  
50 เอกสาร โครงการระบบบริการสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงดิจิตอลผานระบบอินเตอรเน็ต กรมประมง   
51 เอกสาร โครงการระบบประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร  สํานักงานประกันสังคม (2543).   
52 เอกสาร โครงการระบบสารสนเทศขอมูลขาวสารและการจัดการเอกสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2543).  
53 เอกสาร โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานการปองกันและจัดการอุบัติเหตุจากการขนสงสินคาอันตราย  

กระทรวงคมนาคม (2543). 
54 เอกสาร โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ สํานักเลขานุการนายกรัฐมนตรี (2543).   
55 เอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2540   

สํานักงบประมาณ  
 

56 เอกสาร แผนธุรกิจเบื้องตน โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมซอฟตแวร  ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2541).  
57 เอกสาร รายช่ือโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม(งานไตรภาคี) ประจําปงบประมาณ 2535\9-2543  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2543). 
58 เอกสาร รายช่ือโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม(สนับสนุนภาครัฐ 2) ประจําปงบประมาณ 2539-2543  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2543). 
59 เอกสาร รายช่ือโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่ ศอ.พว.ดําเนินการเอง (Inhouse) ประจําปงบประมาณ 2535-2543    

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2543). 
60 เอกสาร สถานภาพการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542). 
61 เอกสาร สรุปความเปนมาและผลการดําเนินงานของโครงการจางบัณฑิตพัมนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สําหรับหนวยราชการเพื่อรองรับปญหาป ค.ศ. 2000 และโครงการเตรียมทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เพื่อรองรับสหัสวรรษใหม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2544). 
62 เอกสาร สรุปผลการพิจารณาปรับลดวงเงินของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2541   

(เฉพาะหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร). 
63 เอกสาร สรุปผลการพิจารณาปรับลดวงเงินของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2542  

(เฉพาะหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร). 
64 เอกสาร สรุปผลการพิจารณาปรับลดวงเงินของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543  

(เฉพาะหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร). 
65 เอกสารโครงการระบบฐานขอมูลระดับตําบล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2543).   
66 เอกสารแนะนํา โครงการพัฒนาเนื้อหาความรสําหรับเครือขายเพื่อโรงเรียนไทย  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2543). 
67 ไอที 2000 : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ พิมพคร้ังที่ 2 (2539) . 
 


