บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ 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. นายนท นิ่มสมบุญ
๗. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๒. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขารวมประชุม คือ
ผูแทนจากชุมชนทองถิ่นนิคมสรางตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
๑. พระเมธี ฐานสีรัส
๒. นายเสมียน สูปอง
๓. นางตาล เพ็งรัตนา
๔. นางใบ ปสสา
๕. นางสายใจ คมขํา
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๖. นางสมพร วงจันทรหลา
๗. นายไพจิตร ชางประดิษฐ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมครั้งนี้มีเอกสารแจกดังนี้
- รางแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒
- รางสรุปประเด็นสําคัญของรายงานการดําเนินงาน คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอใหอนุกรรมาธิการทุกทานพิจารณารางแผนปฏิบัติงานและรางสรุป
ประเด็นเพื่อแกไขเพิ่มเติมตอไป
- เอกสารขาวหนังสือพิมพแนวหนา ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๑๙๐ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุม มีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบีย บวาระที่ ๓ พิ จารณาติด ตามการดํ า เนิน งานตามโครงการต น แบบศู น ย ค วามรู ป ระชาชนและ
พิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
และการขอรับการสนับสนุนใหแกหนวยงานที่ดําเนินการตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการ
ไดมีการเตรียมการฉายสไลดขอมูลเกี่ยวกับโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชนในการหารือครั้งนี้ดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการไดขออนุมัติจัดสัมมนา เรื่อง “เสรีภาพของสื่อกับความรับผิดชอบตอ
สังคม” ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ นั้น คณะอนุกรรมาธิการไดมีมติเปลี่ยนแปลงหัวขอการสัมมนาและ
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กําหนดวันจัดสัมมนาเปน เรื่อง “เสรีภาพสื่อ.....พัฒนาหรือทํารายสังคม” ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ที่ประชุมไดพิจารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้
รอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดใหการตอนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมเปนอยางดี ซึ่งคณะ
อนุกรรมาธิการไดนําเสนอรายละเอียดการจัดทําโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชนใหทางกระทรวง
ไดทราบ จากนั้นทานรัฐมนตรีไดกลาวสรุปการดําเนินงานของกระทรวงใหทราบ ดังนี้
กระทรวงไดจัดทําโครงการอินเตอรเน็ตชุมชนโดยแบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ขนาด Sไดแกโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยแตละโรงเรียนจะไดเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
๕ เครื่อง และคอมพิวเตอรตัวหลัก จํานวน ๑ เครื่อง ใหสําหรับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปที่
๕–๖
๒. ขนาด M ได แ ก โ รงเรีย นระดั บ ประถมศึ ก ษาขนาดใหญ โดยแตล ะโรงเรีย นจะได เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร จํานวน ๑๐ เครื่อง และคอมพิวเตอรตัวหลัก จํานวน ๑ เครื่อง
๓. ขนาด L ไดแกโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต ๓๐๐ คนขึ้นไป
โดยแตละโรงเรียนจะไดเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑๕ เครื่อง และคอมพิวเตอรตัวหลัก จํานวน ๑ เครื่อง
๔. ขนาด XL ไดแกโรงเรียนระดับมั ธยมศึกษา โดยแตละโรงเรียนจะไดเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๒๐ เครื่อง และคอมพิวเตอรตัวหลัก จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งในปนี้ตองติดตั้งในสวนที่เหลืออีก ๖๕
แหง
โรงเรียนที่ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีหองคอมพิวเตอรและโทรศัพทเพื่อการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตสําหรับเปนสื่อการเรียนการสอน และใหครูผูสอนมาอบรมการใชคอมพิวเตอรจากบริษัทที่
ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร โดยกระทรวงมีนโยบายที่จะใหมีโครงการอินเตอรเน็ตชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งบริษัท TOT และบริษัท CAT ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีนโยบายจัดทําโครงการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพื่อคนพิการทางสายตา แต
เนื่องจากมูลคาการดําเนินงานคอนขางสูงจึงไมอาจจัดใหมีไดในทุกโรงเรียนแตจะเริ่มดําเนินการในสวน
ของโรงเรียนตางจังหวัดที่อยูในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กระทรวงไดจัดทํา www. thailandknowlegecenter.com หรือ tkc ซึ่งเปน e-learning ที่เปนแหลง
ความรูที่หลากหลายแบบเบ็ดเสร็จที่มีเว็บลิงคกวา ๒๐,๐๐๐ เว็บไซตโดยจัดทํามาเปนระยะเวลา ๕ ป และ
จะไดพัฒนาเว็บไซตเปน social network communityโดยตั้งเปนชุมชนนักปฏิบัติตามภูมิภาคขึ้นมาเพื่อรวม
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องคความรูพื้นบานและภูมิปญญาชาวบานไวในเว็บไซตดังกลาวโดยทําเปนสื่อดิจิตอลหรือมัลติมีเดีย ซึ่ง
เปนโครงการที่กระทรวงทําตอเนื่อง แตไมไดมีการจัดทําเว็บไซตในลักษณะเดียวกันกับโครงการตนแบบ
ศูนยความรูประชาชนที่คณะอนุกรรมาธิการไดดําเนินการจัดทํา ซึ่งเห็นวาโครงการดังกลาวมีสวนชวยลด
ภาระคาใชจายของผูปกครองในการกวดวิชาของเด็กได เนื่องจากมีการรวบรวมขอมูลหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการสอนผานอินเตอรเน็ตจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อนึ่ง ทางกระทรวงพรอมที่จะให
ความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการตนแบบแตควรใหกระทรวงศึกษาสนับสนุนในดานขอมูล
เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลโดยผานทาง www. thailandknowlegecenter.com นอกจากนี้การใชแอร
การดจะสามารถชวยสงเสริมการเรียนของเด็กนักเรียนไดแตตองไดรับความรวมมือจากโรงเรียนตนสังกัด
และกระทรวงศึกษาธิการ และการสอนทางไกลผานดาวเทียมจากวังไกลกังวลที่จะชวยเสริมการศึกษาของ
เด็กนักเรียนในตางจังหวัด
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการไดเสนอใหกระทรวงติดตามการปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๐(๖) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการพัฒนา
เว็บไซตของรัฐใหเปนไปตามมาตรฐาน W 3 C (การเปลี่ยนขอมูลในรูปตัวอักษรใหเปนขอมูลเสียง)
เพื่อใหคนพิการทางสายตาสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก นอกจากนี้กระทรวงควรจัดทําสายดวน
call center ที่มีลักษณะเปนเบอรเดียวแตสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาได
เพื่อใหประชาชนใชบริการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และควรตรวจสอบควบคุมเว็บไซตที่มีความไมเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องรองเรียนจากชุมชนทองถิ่นนิคมสรางตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
(เพิ่มเติม) เนื่องจากผูรองเรียนไดขอเขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรื่องดังกลาวของนายประสงค นุรักษ สมาชิกวุฒิสภา พบวาระยะหางจากวัดตอวัดมีระยะทางกวา ๕
กิโลเมตร ดังนั้น ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายทราบ คือ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูปกครองนิคมสรางตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง
และนายไพจิตร ชางประดิษฐ (ผูรองเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จากรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีการ
ใชที่ดินสงวนในเขตนิคมสรางตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
นิคมสรางตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง นางประวิว พรมมานอก กรรมการผูแทนสํานักพุทธศาสนา
ไดแจงวา ระเบียบและหลักเกณฑในการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆ จะตองมีระยะหางจากวัดตอวัด ไมนอย
กวา ๒ กิโลเมตร และจะตองมีประชาชน ๑,๐๐๐ คน ดังนั้น หากผูรองเรียนสามารถพิสูจนไดความตาม
ระเบียบดังกลาวก็ขอความกรุณากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดโปรดพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินใน
นิคมสรางตนเองปากจั่นเพื่อสรางวัดใหเปนศูนยกลางทางจิตใจของชุมชน

-๕-

๒. ผูรองเปนผูเชารายใหมมิใชผูเชาเดิม ดังนั้น จึงขอใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับไวพิจารณาวาจะอนุญาตใหผูรองเชาหรือไม
๓. หากชมรมผูสูงอายุยังมีการปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณดังกลาวจริงก็ขอใหกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการพิจารณาดวยวาจะดําเนินการอยางไร
๖.๒ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

