บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 45
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 305 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2.นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
เริ่มประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาในโครงการ
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนทีข่ าดแคลนวา ในเดือนพฤศจิกายนจะไดเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร
ใหกับโรงเรียนในพืน้ ที่จงั หวัด สระบุรี กาญจนบุรี พะเยา และนาน หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการทานใดมีความประสงครวมเดินทางขอใหแจงกับนางสาวอรุณทิพย เพิ่มทวี ผูป ฏิบัติงานให
สมาชิกวุฒิสภา (นายอนันต วรธิติพงศ)

๒

1.2 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 จะมีการเสวนา เรื่อง " 3G ความถี่แสนลาน :
ประโยชนชาติหรือประโยชนใคร? " จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครอง
ผูบริโภค คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล และคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒสิ ภา ระหวางเวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา
ณ หองรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 หากทานใดสนใจสามารถเขารวมการเสวนาตามกําหนดวันเวลาและ
สถานที่ดังกลาวได
1.3 สืบเนื่องจากการจัดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการเรื่อง "ทิศทางการอยูรอดของการ
สื่อสารโทรคมนาคม" เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค นัน้
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ อยูระหวางดําเนินการรวบรวมและสรุปวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นที่
ไดรับจากผูเขารวมสัมมนา เพื่อจะไดนาํ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการในโอกาสตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 44
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนา เรื่อง "ทบทวนยุทธศาสตร e-Industry
ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร" โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา รวมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดพจิ ารณารายละเอียดกําหนดการจัดการสัมมนา เรื่อง "ทบทวนยุทธศาสตร
e-Industry ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร" ของคณะกรรมาธิการ ในจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ระหวางเวลา 08.30- 15.30 นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้
การตอบรับของวิทยากรในการสัมมนา
ชวงเวลา 09.30-12.00 นาฬิกา การเสวนา “ยุทธศาสตร e-Industry การพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ตามนโยบาย IT ๒๐๑๐” นัน้
นายพันธศักดิ์ ศิริรชั ตพงษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดตอบรับการเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาวแลว
ชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา การระดมความคิดเห็น “ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวร” โดยการแบงกลุม ยอย นัน้
นายสมพร มณีรัตนะกูล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ไดตอบรับเปน
วิทยากรประจํากลุมที่ ๑ : ทรัพยสินทางปญญาของไทย เรียบรอยแลว

๓

ในการนี้ นายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการเชิญวิทยากร
ในการสัมมนาดังกลาวจะเปนการเชิญบุคคลที่เปนผูม ีอํานาจหรือผูบริหารสูงสุดในแตละองคกร ดังนัน้ จากการ
ประสานงานในเบื้องตนจึงพบวา การจะตอบรับเขาเปนวิทยากรในการสัมมนาจึงจําเปนตองพิจารณาวาหนวยงาน
อื่นๆ สงใครเขาเปนวิทยากรจึงเปนสาเหตุใหการตอบรับเปนวิทยากรมีความลาชา
อนึ่ง ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นวา หลังจากการสัมมนาคณะทํางานจะตองดําเนินการ
จัดทําขอสรุปใหเรียบรอยโดยเร็ว และเมื่อมีขอสรุปในประเด็นตางๆ แลว หากประเด็นใดที่จะตองสอบถามรัฐบาล
จะไดดําเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติ และประเด็นใดควรที่จะเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
หารือก็จะไดดําเนินการตอไป ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกลาวนั้น มุงหวังที่จะไดรวบรวมประเด็นความเห็นเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร หากมีประเด็นที่ระบุวาปญหาติดขัดตางๆ เกิดจากหนวยงานภาครัฐก็จะตองดําเนินการ
แกไขกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยไดพัฒนาและมีศกั ยภาพในการแขงขันกับ
ตางประเทศได
ประเด็นที่ควรจะไดรวมกันรวบรวมจากการสัมมนา ไดแก
1. ปญหาและอุปสรรคที่พบในปจจุบัน
2. ความเห็นตอแผน ICT ที่อยากจะเสนอแนะ สงสัย และแกไข
3. สิ่งที่รัฐบาลควรดําเนินการ
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหเชิญผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทุกกระทรวงเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดหารือกับ
นายประสิทธิ์ โพธสุธน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เพื่อผลักดันให "โครงการรณรงค
การใชซอฟตแวรไทย" (Buy Thai First) เผยแพรตอสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2552
และตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ตอไป
4.2 รายงาน(e-Government e-Commerce e-Learning e-Industry e-Logistics
e-Education) ของคณะอนุกรรมาธิการทีไ่ ดมอบหมายใหคณะทํางานดานตางๆ ดําเนินการนัน้
จะไดดําเนินการจัดทําในรูปแบบเดียวกัน และไดมอบหมายใหผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา
(นายอนันต วรธิติพงศ) ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากเอกสารการประชุม เพื่อเสนอใหประธานคณะทํางาน
แตละดานดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงแกไข เพื่อจัดทําเปนรายงานที่สมบูรณเสนอตอคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาตอไป

๔

4.3 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกําหนดเดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในวันอังคารที่
10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 นาฬิกา หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาทานใดประสงคจะรวมเดินทาง
ขอใหแจงรายชื่อที่ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
4.4 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.30 นาฬิกาเปนตนไป
เลิกประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

