บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 48
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 114 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
4. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
5. นายวสันต ฝมือชาง
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3.นายสมเกียรติ อึงอารี
4.นายฉกาจ วิสัย
5.นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
นายประวิตร ฉัตตะละดา
ผูเขารวมประชุม คือ
นายรุง เรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

เริ่มประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ที่ประชุมวุฒิสภาไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกิจการคมนาคมแหงชาติ (กทช.) จํานวน
4 ตําแหนง โดย 1 ตําแหนง เปนการเลือกแทนตําแหนงทีล่ าออก และอีก 3 ตําแหนงเปนการเลือกแทนกรรมการ
ที่จับฉลากออกไปอีก 3 คน
โดยปรากฏวาที่ประชุมวุฒิสภาเลือก 4 กทช.ใหม ประกอบดวย นายสุรนันท วงศวิทยกําจร
เลขาธิการ กทช.คนปจจุบนั ,พันเอกนที ศุกลรัตน ประธานคณะอนุกรรมการวิทยุชุมชน ,นายบัณฑูร สุภัควณิช
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี และนายพนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเคเบิ้ลทีวี
ของ กทช.
ผลจากการได กทช.ใหม 4 คน ทําใหรวมกับ กทช.ที่มีอยูแลว 3 คน ถือวามีคณะกรรมการครบ
7 คน ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึ่งภารกิจจากนี้ไป คือการพิจารณาใบอนุญาตโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ 3G มูลคา
หลายหมืน่ ลานบาท ซึ่งหลายฝายกําลังใหความสนใจวาจะไดผูประกอบรายใดเขาประกอบการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 46 วันอังคารที่ 3
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
อนึ่ง บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งที่ 47 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เปน
การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
3.1 ที่ประชุมไดมีมติรวมกันในการดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาดานตางๆ ของ
คณะอนุกรรมาธิการ โดยกําหนดใหคณะทํางานทุกดานประกอบดวย e-Government , e-Commerce , eIndustry , e-Logistics ดําเนินการพิจารณาศึกษาและจัดทําขอมูลขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ และดําเนินการ
รวบรวมสงใหฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการดําเนินการเรียบเรียง สรุปวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทํา
รูปเลมรายงานตามรูปแบบอยางเปนทางการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายในกลางเดือนธันวาคม
2552 เพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอไปยัง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไดทั้งหมดภายในสิ้นป พ.ศ. 2552
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรที่จะไดมีการไปเยี่ยมเยือนหนวยงานตางๆ
ที่เกีย่ วของเพือ่ หารือเรงรัดผลักดันใหมกี ารดําเนินการตามที่ไดมีขอเสนอในรายงานการพิจารณาศึกษาตอไป

๓

3.2 การเดินทางศึกษาดูงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการใหบริการ
ประชาชนของหนวยราชการตางๆ
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาควรใหฝา ยเลขานุการดําเนินการประสานกับกรุงเทพมหานคร
เพื่อเขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการประชาชน ตลอดจนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ใหฝายเลขานุการดําเนินการประสานกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนลําดับ
ถัดไป และหากเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อบจ./อบต.) ใด มีศกั ยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมาธิการจะไดมกี ารเดินทางไปศึกษาดูงานในพืน้ ที่จริงในโอกาสตอไป
อนึ่ง ในการจัดทําหนังสือประสานงานในการเดินทางศึกษาดูงานขอใหระบุวา หัวขอที่จะขอให
หนวยงานนัน้ ๆ นําเสนอขอมูลขอเท็จจริงใหคณะอนุกรรมาธิการทราบ คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยในการดําเนินงานแลว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางไร ลดตนทุนในการทํางานอยางไร
และกอใหเกิดความโปรงใสในการตรวจสอบของประชาชนอยางไร
3.3 นายประสิทธิ์ โพธสุธน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาขอรองเรียนขอ
ความเปนธรรมของ นายรุง เรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ในฐานะผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ เจาหนาที่ของรัฐทีถ่ กู การเมืองเขาแทรกแซงในการปฏิบัติกิจการและเมื่อไมยินยอมใหก็จะไดรบั การ
กลั่นแกลงจากการใชอํานาจทางการเมืองเปนขัน้ ตอนตอไปของการแทรกแซงทางการเมือง
ในการนี้ นายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ คนที่สาม
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ มีความเห็นวาคณะอนุกรรมาธิการควรใหความเปนธรรมตอผูที่มีความ
มุงมัน่ ทํางานเพื่อผลประโยชนโดยรวมของชาติทุกคน โดยในชัน้ นี้ขอรับฟงคําชี้แจงจากผูรองเรียนเพื่อเปน
ขอมูลนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
นายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุม สรุปไดดังนี้
นับแตเขารับตําแหนงผูอํานวยการฯ ตนไดดําเนินการบริหารจัดการงานของสํานักงานฯ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปดเผยโปรงใสมาตลอด ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นกับ SIPA ในปจจุบันถึงแมจะเปนปญหา
ภายในองคกร แตก็สามารถสะทอนถึงปญหาของประเทศชาติเชนเดียวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหนวยงาน
ราชการทั่วประเทศ ตนเองมีความรูสึกวาการเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ณ ปจจุบัน ควรจะมีการ
ทํางานทีเ่ ปนอิสระ มีความมัน่ ใจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 3 วรรคสอง การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม และ มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุง เนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ แตปญหาคือ ในทางปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นกับระบบการ

๔

บริหารราชการของแผนดินไทย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาการแทรกแซงจากอํานาจทางการเมืองเกิดขึ้นมากใน
ระบบบริหารราชการไทยปจจุบัน ซึง่ เปนปญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย และสะทอนถึงปญหาในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพในการบริหารราชการแผนดิน
ตนในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ไดสั่งการใหผทู ี่เกีย่ วของดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับอยางรัดกุม พรอมกับสรางผลงานใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ เพื่อใหสามารถยืนหยัดกับระบบ
เพื่อความถูกตองและผลประโยชนของประเทศชาติ ซึ่งจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นและความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ผูเกี่ยวของกับซอฟตแวรตางประเทศที่เสียประโยชน จึงไดมีการทําหนังสือรองเรียนตอคณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรการสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม
สภาผูแทนราษฎร ตอมาคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารสํานักงาน เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2552 โดยหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารสํานักงานในเวลา 10.17 นาฬิกา โดยระบุใหเขารวม
ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อใหไดขอ มูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2552 แตประธานกรรมการบริหารสํานักงานไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552
ซึ่งขอตั้งขอสังเกตวา ในการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริงนั้นไดเกิดขึ้นอยางเปนธรรมาภิ
บาล เปดเผยโปรงใส และยุติธรรมหรือไม นอกจากนี้ ในการเขารวมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการ
ดังกลาว ประธานกรรมการบริหารสํานักงานก็เปนผูเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยทีไ่ มเปดโอกาสใหตนซึง่ เปน
ผูที่เกีย่ วของโดยตรงไดรับทราบรายละเอียดแตอยางใด และประธานกรรมการบริหารสํานักงาน ยังไดสั่งการให
ตนหยุดปฏิบตั ิหนาที่ผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ เปนการชั่วคราว เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการกระทําดังกลาวทุกอยางหากพิจารณาอยางมีวิจารณญาณจะเห็นวาเปนลักษณะที่
สอความผิดปกติและไมโปรงใสอยางชัดเจน ซึ่งการรองเรียนของตนในครั้งนี้เพียงแตตองการใหเปน
บรรทัดฐาน เพื่อเพื่อนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทุกคนทีต่ อไปอาจโชครายไดรับการกระทํา
เยี่ยงนี้ จะไดรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีดวยความตระหนักวา พวกเราเปนขาของพระราชาและแผนดิน
ไมใชขา ของนักการเมือง และจะไมยอมเปนเครื่องมือใหนักการเมืองเขามาตักตวงผลประโยชน
ของแผนดิน จึงขอรองเรียนวาการดําเนินการที่เกิดขึ้นเปนการกระทําการที่มเี จตนาที่ไมบริสุทธิ์ สอถึงการ
กลั่นแกลงตอตนเองอยางชัดเจน
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดขอใหนายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ลําดับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อที่จะเปนขอมูลประกอบการเสนอตอ
คณะกรรมาธิการในการพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ เปาหมายในกระบวนการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการกรณีเมือ่ มีเรื่องรองเรียนเกิดขึ้นก็จะตองพิจารณาถึงขอมูลขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอเท็จจริง
และสามารถพิจารณาดําเนินการในการใหความเปนธรรมกับทุกฝาย

๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 นาฬิกา โดย
เชิญผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงถึงความคืบหนาในการดําเนินการ
กํากับดูแล ปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในอนาคต ตอฝายบริหารในฐานะผู
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหงประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑

เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

