บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นายวสันต ฝมือชาง
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายพิทักษ วังวรางกูร
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายธวัช สถิตวิทยา
5. นายธเนศ ชูบอฝาย
6. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
7. นายสมยศ แชมชอย
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
กําหนดใหมีการเดินทางไปศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
ณ ประเทศญีป่ ุน และสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๑4-20 มกราคม ๒๕๕2 หากอนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาทานใดประสงคจะรวมเดินทางศึกษาดูงานก็สามารถดําเนินการได ทั้งนี้จะตองรับผิดชอบ
คาใชจา ยดวยตัวเอง
1.2 สรุปผลเบื้องตนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง "การเสริมประสิทธิภาพระบบงานของคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา" เมือ่ วันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน วันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2551 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
1.3 การตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในเรื่องของการสงเสริม
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไทยนั้น ตองระงับการดําเนินการไวชั่วคราวเนื่องจากปญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 16 วันอังคารที่ 11
พฤศจิกายน 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาความคืบหนาในการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการติดตามตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขหรือเรงรัด ผลักดัน สงเสริม เพื่อสนับสนุน
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
1. แผนแมบทกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556
นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาแผนแมบทฯ
ดังกลาวไดผา นกระบวนการดําเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียบรอยแลว
ปจจุบนั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอน
ตอไป คือการนําเสนอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ แตปจจุบันยังไม
สามารถดําเนินการพิจารณาได เนื่องจากประสบปญหาทางการเมือง
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นควรเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการรางแผนแมบทฯ เขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 และการจัดตั้งสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโอกาสตอไป
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2. พระราชบัญญัติวา ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
ที่ประชุมไดพจิ ารณาเอกสารรายงานเรื่อง ผลกระทบ/ความเสียหายตอภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน หากไมมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งนางสาวลัดดา แจงเกษมสุข ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดจดั ทําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีเ่ สนอ
ในที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรตัง้ คณะทํางานเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกลาวประกอบดวย
1) นางเอมอร จนิษฐ
เปนหัวหนาคณะทํางาน
2) นายปรีชา ไพรภัทรกุล
เปนคณะทํางาน
3) นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น เปนคณะทํางาน
4) นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา เปนคณะทํางาน
3. พระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการสัมมนาของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง "การเสริม
ประสิทธิภาพระบบงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
วุฒิสภา" เมื่อวันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน - วันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2551 นั้น ประธานคณะกรรมาธิการได
มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการพิจารณาศึกษาติดตามตอไปในเรื่องตางๆ
ดังนี้
1. ความคุมคาในการใชประโยชนจากเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐ
2. คุณภาพการใหบริการอินเตอรเนทความเร็วสูง (Hi-Speed Internet)
3. แผนการขยายการใหบริการธุรกิจบรอดแบนดของประเทศไทย
4. ความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government
5. ความคืบหนาโครงการ Smart Card
6. ศึกษาติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาเรื่องดังกลาวมีคณะอนุกรรมาธิการดําเนินการอยูแลวเพื่อไมเปนการ
ทํางานที่ซา้ํ ซอนจึงไมนาํ มาพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม
1. ความคุมคาในการใชประโยชนจากเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐ
ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวอยางกวางขวาง โดยไดขอ สรุปวา
การดําเนินการจัดทําเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐบางหนวยงานมีปญ
 หาเนื่องจากอายุการใชงานที่นาน
และปญหาในการสรางความเขาใจวาเว็บไซดที่จดั ทําขึ้นนั้นเพื่อใหขอมูลเพียงอยางเดียวหรือเพื่อเปนเว็บไซด
ที่เปดใหประชาชนสามารถรองเรียนในเรื่องตางๆ ไดดวย ซึ่งมีขอสังเกตวาปญหาในการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวควรทีจ่ ะตองพิจารณาวาเกิดจากสาเหตุใด อาทิ ดานงบประมาณ หรือกําลังคน
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ทั้งนี้เห็นควรเชิญหนวยงานภาครัฐที่ดาํ เนินการจัดทําเว็บไซดทั้งหนวยงานที่มีการดําเนินการ
พัฒนาเว็บไซดอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานที่ดาํ เนินการจัดทําเว็บไซดไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
มารวมประชุมหารือใหขอมูลขอเท็จจริงตางๆ ตอคณะอนุกรรมาธิการ อาทิ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณภาพการใหบริการอินเตอรเนทความเร็วสูง (Hi-Speed Internet)
ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวอยางกวางขวาง ทั้งนี้ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณามอบหมายใหนายฉกาจ วิสัย เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ เปนผูรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตลอดจนสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดพิจารณาเชิญหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
3. แผนการขยายการใหบริการธุรกิจบรอดแบนดของประเทศไทย
ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวอยางกวางขวาง และเห็นควรเชิญ
ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขารวมประชุมหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงกับคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมครั้งตอไป
4. ความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมาธิการเปนผูรวบรวมขอมูลในเรื่องดังกลาวเพื่อนําเสนอตอทีป่ ระชุมในโอกาสตอไป และมอบหมายให
นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการ เปนผูประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนําขอมูลมานําเสนอตอที่ประชุมในโอกาสตอไป
5. ความคืบหนาโครงการ Smart Card
ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวอยางกวางขวาง และเห็นควรเชิญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมประชุมหารือ
และใหขอมูลขอเท็จจริงกับคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการ
ดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
ในสวนของศูนยกลางในการจองที่พักในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย วาควรที่จะไดเชิญผูแทน
จากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(SIPA) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)
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4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเดินทางศึกษาดูงานยัง
สถานที่ตา งๆ ทั้งในกทม.และตางจังหวัด ตามภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาศึกษาในเชิงลึก ทั้งนี้ จะไดมีการพิจารณาตามความเหมาะตอไป
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551
เวลา 13.30 นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

