บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 39
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 105 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอนายรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
อนุกรรมาธิการ
4. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
อนุกรรมาธิการ
5. นายวสันต ฝมือชาง
อนุกรรมาธิการ
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
อนุกรรมาธิการ
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
อนุกรรมาธิการ
8. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2.สมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
3. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
4. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายวีระศักดิ์ กิติวฒ
ั น
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข
ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3. นางสาวจารุนันท ตันเจริญผล
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
1. นายชนะชาติ พลพงษ
นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ
2. นางราณี อุปการะกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ

๒

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
1. นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล
ผูอํานวยการสํานักเผยแพรและสนับสนุน
การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
2. นางสาวนภนง ขวัญยืน
นักพัฒนาระบบราชการ ชํานาญการพิเศษ
ผูเขารวมประชุม คือ
นางสาวกมลปตร มวงพันธ

ผูแทนนายสมเกียรติ อึงอารี
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ไดมหี นังสือเสนอความเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ไปยังนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดาน
ประสานภารกิจภายในประเทศปฏิบัติการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือตอบกลับมาวา นายกรัฐมนตรี
ไดมีบัญชาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาดําเนินการตอไป
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมหารือกับกระทรวงตางๆ เรื่องการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาความเขมแข็งของประเทศ โดยมีการพิจารณาเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ดวย ซึง่ ในการประชุมหารือในวันนี้จงึ มีเปาหมายเพื่อหารือรวมกันในการผลักดันใหเกิดสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 38 วันศุกรที่ 14 สิงหาคม
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส โดยเชิญ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา
ตามที่ไดมีการหารือเกีย่ วกับการตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตอรัฐบาล และจากการ
ปรึกษาหารือรวมกับสวนราชการตางๆ คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรที่จะเรงรัดผลักดันดานการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เพราะมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ในวันนี้จงึ อยากหารือ
รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เพื่อรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
ตลอดจนแนวทางในการสงเสริมผลักดันใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเกิดขึน้
โดยเร็ว เพื่อใหประเทศมีความพรอมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกไดตอไป
นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ผูอ ํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริงความเห็นและขอเสนอแนะตอทีป่ ระชุมสรุปได ดังนี้
ในสวนของการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวง ICT ได
ดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนการปรับปรุงโครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวง (สปทก.)
และนอกจากนี้ยงั ไดมีการเสนอขอจัดตั้งกรมใหมอีก 3 กรม ซึ่งที่ประชุมเห็นควรใหพิจารณาไปพรอมกันเพื่อ
พิจารณาวางานใดที่ซ้ําซอนกันจะไดจัดการเสียในคราวเดียว จึงเปนสาเหตุที่ทาํ ใหการตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสลาชาไป
ทั้งนี้ กระทรวงตระหนักถึงความสําคัญในการจัดตั้งสํานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
จึงไดเสนอเรื่องการขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะไปยัง กพร.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 แต กพร. ไดสงเรื่องกลับคืนมาโดยใหกระทรวงดําเนินการตามขั้นตอนเดิม
ปจจุบัน กระทรวงไดดําเนินการตามขั้นตอนทีห่ นึง่ คือการเสนอเขาสูก ารพิจารณาของ
คณะกรรมการระดับกรม ในวันที่ 1 กันยายน 2552 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของ
คณะกรรมการในระดับตางๆ นั้นไมสามารถระบุได จึงไมแนใจวาจะสามารถเสนอคําขอจัดตั้งฯ ไปยัง กพร. ได
เมื่อใด
นางสาวจารุนันท ตันเจริญผล ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่
ประชุมวา กระทรวงไดจัดทําเอกสารคําชีแ้ จงประกอบคําขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนหนวยงานระดับสํานักภายในสํานักงานปลัดกระทรวง ไปยัง กพร. เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2552 แต กพร. ไดสงกลับมาใหกระทรวง เพื่อใหดําเนินการตามขั้นตอนการเสนอรางกฎกระทรวง

๔

แบงสวนราชการภายในกรม (ว 18/2549) นั้น คือการนํากลับมาเขาคณะทํางานแบงสวนราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง เมือ่ ผานการอนุมัติจึงใหเสนอตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
ของกระทรวง เมื่อไดรับความเห็นชอบจึงจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
ทั้งนี้ กระทรวงไมทราบวา กพร. ตองการใหกระทรวงดําเนินการแกไขในหัวขอหรือเนือ้ หาสาระ
ในเรื่องใดเพิ่มเติม จึงอยากให กพร. ระบุใหชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการตอไป
นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา จากการที่ กพ.
ไดอนุมัติอัตรากําลังใหสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 14 อัตรานั้น ปจจุบนั บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนของสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมีอยู 10 อัตรา โดยกระทรวงไดดําเนินการกําหนดระดับเพื่อความกาวหนาของขาราชการ
เปนการสํารองอัตรากําลังระดับสูงไว 4 อัตรา
ทั้งนี้ บุคลากรที่บรรจุเขามาใหมยงั ไมมีความชํานาญเทาที่ควรเมื่อเทียบกับการทําหนาที่ฝา ย
เลขานุการเมื่อครั้งที่ NECTEC รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรของ NECTEC ลวนเปนผูท ี่มีความรูความสามารถใน
ระดับสูง อีกทัง้ มีประสบการณในการปฏิบตั ิงานมากวา 20 ป
นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ผูอํานวยการสํานักเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดใหขอมูล
ขอเท็จจริงความเห็นและขอเสนอแนะตอทีป่ ระชุมสรุปได ดังนี้
นับแตพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช กระทรวง ICT ไดประสานงานกับ กพร. มาโดยตลอด
ซึ่ง กพร.ไดแจงใหกระทรวงทราบวายังมีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาและมีขั้นตอนการเสนอรางกฎกระทรวง
แบงสวนราชการภายในกรม (ว 18/2549) ซึ่งเปนหนังสือเวียนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอย
แลว ซึ่งทุกสวนราชการหากจะขอจัดตั้งหนวยงานภายในขึ้นใหมจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวทั้งสิน้
ทั้งนี้ หากจะจัดตั้งสวนราชการ(กอง/สํานัก)ภายในกรมใดกรมหนึง่ จะตองใหคณะกรรมการ
ในระดับกรมพิจารณาเห็นชอบเสียกอนแลวจึงเสนอใหคณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาเห็นชอบ
แตสิ่งที่กระทรวง ICT ดําเนินการคือการเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการระดับกระทรวงโดยไมผา น
การพิจารณาของคณะกรรมการระดับกรมกอน ประกอบกับหนังสือเวียน (ว 18/2549) ไดกําหนดรายละเอียดที่
จะตองนําเสนอไวแลว ซึ่งกระทรวงจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและมีรายละเอียดรายการ
คําชี้แจง(Check list) ประกอบการขอจัดตั้งสวนราชการเสนอมาพรอมกันดวย
การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น กพร. ไมไดนิ่งนอนใจ
โดยไดมีการประสานงานเปนการภายในกับกระทรวง ICT หลายครั้ง และหากกระทรวง
ไมเขาใจในประเด็นใดก็สามารถหารือกับ กพร. ได สําหรับมติคณะรัฐมนตรีทหี่ ามตัง้ หนวยงานขึน้ ใหมภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นัน้ จะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2552 ฉะนัน้ หากพิสูจนไดวาสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญและจําเปนจริงก็สามารถอนุมัติจัดตั้งไดตั้งแตวันที่ 1
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ตุลาคม 2552 และหากกระทรวง ICT จะเสนอให กพร. พิจารณาเฉพาะสวนของการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกอน เพื่อความรวดเร็วนัน้ ก็สามารถทําได แตจะตองผานกระบวนการ
ตามขั้นตอนตางๆ และมีเอกสารรายการคําชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งสวนราชการทีส่ มบูรณ
แนบมาดวย กพร. จะพยายามใหสามารถดําเนินการเสนอตอคณะอนุกรรมการและกรรมการ กพร. ในการ
พิจารณาจัดตัง้ ฯ ภายในเวลาหนึ่งเดือน ซึง่ กพร. ยินดีใหความรวมมือกับกระทรวง ICT เสมอ
จากกรณีที่กระทรวง ICT แยงวาไดจัดทําเอกสารคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งฯ มาให กพร.
แลวนั้น ประเด็นสําคัญคือเอกสารดังกลาวไมไดผานตามกระบวนการขั้นตอน
(ว 18/2549) ของการพิจารณาในระดับกรมและระดับกระทรวง ดังนั้น กพร. จึงยังไมสามารถรับไวพิจารณาได
เมื่อกระทรวงไดนําเอกสารเขาสูการพิจารณาตามขั้นตอนแลวหากเอกสารยังมีขอบกพรองในสวนใด กพร.
จะแจงใหทราบเพื่อแกไขใหเกิดความสมบูรณตอไป
การที่เกิดความลาชาในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น
ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติไดกําหนดใหสาํ นักงาน
ปลัดกระทรวง ICT ทําหนาทีเ่ ลขานุการไปพลางกอนในขณะที่ยงั ไมสามารถจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได
นายชนะชาติ พลพงษ นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงความเห็นและขอเสนอแนะตอทีป่ ระชุมสรุปได ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(กพ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเชนกัน ซึ่ง กพ. ไดจัดสรรอัตรากําลังคนสําหรับปฏิบัติงาน
ในสํานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 14 อัตรา และจะไดมีการประชุมเพื่อเพิ่มอัตรากําลังใหอีก 6
อัตรา ทัง้ นี้ อัตรากําลังที่ กพ. จัดสรรใหไปแลวหากพิสูจนไดวาไมเพียงพอกับปริมาณงาน กพ. จะทบทวน
อัตรากําลังใหอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง เมื่อ กพ. ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังใหสวนราชการใดแลว สวนราชการนั้นสามารถ
บริหารจัดการอัตรากําลังเปนการภายในไดวาจะนําอัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรไปใชในสวนใดบางตามความจํา
เปนและเหมาะสม
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปขอมูลที่ไดรับทราบจากการหารือรวมกันในที่
ประชุมดังนี้
1. คณะอนุกรรมาธิการจะไดดําเนินการติดตามความคืบหนาในการทีก่ ระทรวง ICT จะตอง
ดําเนินการประมวลขอมูลสงใหคณะกรรมการระดับกรมพิจารณาภายในวันที่ 1 กันยายน 2552 แลวจึงผานไป
ยังคณะกรรมการระดับกระทรวง จากนัน้ จึงจะสามารถเสนอไปยัง กพร. ซึ่งไมสามารถกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนได
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2. เปนขอตกลงรวมกันในที่ประชุมวา กพร. มีความยินดีทจี่ ะชวยเหลือใหการดําเนินการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกระบวนการอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถจัดตั้งได
โดยเร็ว
3. เมื่อผานการพิจารณาของคณะกรรมการระดับกรมแลว กระทรวง ICT สามารถดําเนินการ
เฉพาะเรื่องการขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เสนอตอคณะกรรมการระดับ
กระทรวงเพื่อใหความเห็นชอบกอนแทนที่จะเสนอไปพรอมกับการขอเสนอจัดตั้งกรมอื่นๆ ทัง้ นีเ้ พื่อความรวดเร็ว
ในการดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
4.1 จากการทีค่ ณะอนุกรรมาธิการไดกําหนดใหมกี ารประชุมแถลงขาว ในหัวขอ "ICT
เพื่อการพัฒนาประเทศ" ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 นัน้ แตดวยติดขัดเรื่องของสถานที่ ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการจึงขอเลื่อนการประชุมแถลงขาวดังกลาวเปนวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552
4.2 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปญหาอุปสรรคที่ทาํ ใหการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 และแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 ไมประสบความสําเร็จ”
ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอใหคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตอไป
4.3 ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรใหมีการจัดประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง “ทบทวนยุทธศาสตร
e-Industry ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร” ตามทีน่ ายสมเกียรติ อึงอารี
อนุกรรมาธิการเสนอ (ผานผูแ ทนที่เขารวมประชุม)
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาในวันศุกรที่ 6
พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306 – 308
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมายในการเขารวมสัมมนาจํานวน 100 คน
4.4 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทุก
คนชวยกันประชาสัมพันธการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนา
การศึกษาไทย” ที่จะมีขึ้นในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552
4.5 ที่ประชุมมีมติรวมกันวาคณะอนุกรรมาธิการควรมีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ หนวยงานที่
มีผลงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองคกร อันเปนหนึ่งในแผนงานที่คณะอนุกรรมาธิการ
ไดวางไว
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายให นายฉกาจ วิสัย อนุกรรมาธิการ เปนผู
ประสานงานในเรื่องสถานทีแ่ ละวันเวลาในการเดินทางศึกษาดูงานในเบื้องตนเพื่อใหฝายเลขานุการดําเนินการ
ประสานงานตามขั้นตอนของทางราชการตอไป
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4.6 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย" โดย คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
รวมกับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา วันศุกรที่ 4
กันยายน 2552 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

