บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๕ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๔. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๕. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๖. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นายนท นิ่มสมบุญ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
๓. นายชาญณรงค ลักษณียนาวิน

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. นายพากเพียร สุนทรสิต
ผูอํานวยการสํานักการบริการอยางทั่วถึง
๒. นางอินทิรา บุญพยุง
บริหารระดับตน
๓. นายศรศิลป คลองแคลว
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง

-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ สํานักงานเลขาธิการไดมีหนังสือเรียนเชิญใหคณะกรรมาธิการสงบทความเพื่อเผยแพรใน
วารสาร “สารวุฒิสภา” เกี่ยวกับเรื่องสรุปการเดินทาง สรุปการสัมมนา เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาเสร็จแลว หรือบทวิเคราะหทางวิชาการตางๆ
๑.๒ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร ไดมีหนังสือแจงมายังคณะกรรมาธิการ
วาขณะนี้ทางสํานักงานยังไมมีการดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งหากเริ่มใหมีการดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวเมื่อใดจะแจงใหคณะกรรมาธิการทราบตอไป
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให มี ก ารประสานงานกั บ สํ า นั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ เ พื่ อ สอบ
ขอเท็จจริงตอไป หากพบวายังไมดําเนินการคณะอนุกรรมาธิการจะไดติดตามการดําเนินงานตอไป
๑.๓ เมื่อวั นจั นทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดไปออกรายการ
โทรทัศนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนําเรื่องศูนยความรู
ประชาชนใหกศน. ไดทราบทั่วประเทศ
๑.๔ เอกสารขาว เรื่อง การเพิ่ม PAT ทําเด็กเครียด จากหนังสือพิมพไทยรัฐ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ป ระชุ ม มี มติ รั บ รองบัน ทึ ก การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๔ / ๒๕๕๒ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๓ สิ ง หาคม
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๓ บรรทัดที่ ๒๗ แกไขจาก “ที่ประชุมไดมอบหมายใหนางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ
ไปดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงาน” เป น “ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให น างศรี สุ กิ จ ศุ ลี พ ร อนุ ก รรมาธิ ก าร
ไปดําเนินการจัดงานและรวมจัดทํารายงานกับฝายเลขานุการ”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย” วันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ

-๓-

หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ซึ่งในสวนของวิทยากรไดตอบรับมาหนึ่งหนวยงาน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ม อบหมายให น ายสุ ช าติ วงศ สุ ว รรณ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเปนวิทยากรแทน สวนหนวยงานอื่นอยูในระหวางการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นปญหาการดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติในโครงการ Universal Service Obligation (USO) โดยเชิญผูแทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๔.๓ ตามที่คณะกรรมาธิการไดจัดทําโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ขณะนี้อยู
ระหวางรวบรวมและประสานสมาชิวุฒิสภาในพื้นที่เพื่อกระจายคอมพิวเตอรไปยังพื้นที่ตางๆที่ขาดแคลน
โดยในสวนของจังหวัดราชบุรีพลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดเสนอ
มา ๓ โรงเรียน ซึ่งจะดําเนินการสงมอบใหในวันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
๔.๓ ที่ ป ระชุ มมีมติใ ห นั ด ประชุมครั้งตอไปในวัน พุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

