บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 50
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายสมเกียรติ อึงอารี
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7.นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
2. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
3. นายวสันต ฝมือชาง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายธวัช สถิตวิทยา
5. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
6. ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา
ผูชี้แจง คือ
1. นายจีรศักดิ์ พงษพิษณุจติ ร
2. นางสาวพัชสราภรณ คงสุวรรณ
3. นายนําโชค อสุนี ณ อยุธยา

ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA)
เลขานุการประธานกรรมการบริหาร SIPA
ประชาสัมพันธ SIPA

๒

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและ
มอบเครื่องคอมพิวเตอรตามโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี
ระหวางวันที่ 18-19 มกราคม 2553 (รายละเอียดอยูระหวางการประสานงาน)
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีคําสัง่ แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร. ฐาปนา บุญหลา
เปนทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 เมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดใหสัมภาษณผานรายการของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงรัฐสภา เกี่ยวกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง 5 ดาน
ประกอบดวย e-Education , e-Industry , e-Commerce , e-Government และ e-Logistics
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 49 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีขอ รองเรียนขอความเปนธรรม
ของ นายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถกู กลั่นแกลงจากการใชอํานาจทางการเมือง และขอรับทราบขอเท็จจริง
กรณีการใหสมั ภาษณของทานตอหนังสือพิมพมติชนออนไลน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ที่กลาวอางถึงการดําเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยเชิญ นายจีรศักดิ์ พงษพิษณุจิตร ประธานคณะกรรมการสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)( SIPA) เขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสืบเนือ่ งจาก
การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพมติชนออนไลน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เกีย่ วกับกรณีที่คณะ
กรรมการบริหารของ SIPA มีมติใหปลดนายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ออกจากการดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการฯ
ประกอบการเสนอขาวที่วา การที่คณะกรรมการดังกลาวมีมตินนั้ สอดคลองกับความเห็น
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา นัน้ ในการนี้ คณะกรรมาธิการไดมอบหมายให
คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูพจิ ารณาขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อความ
กระจางตอไป ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีความประสงคที่จะรับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียน
ของนายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ เพื่อประกอบการพิจารณาใหความเปนธรรมแกทุกฝายดวย

๓

นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจติ ร ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
1. ในประเด็นที่หนังสือพิมพมติชนออนไลนนาํ เสนอขาวพาดพิงถึงคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา นัน้ ตนไมเคยใหสมั ภาษณแตอยางใด
และจากการตรวจสอบพบวา หนังสือพิมพมติชนออนไลนดําเนินการรับทราบขาวผานทางโทรศัพท
จากผูสื่อขาวหนังสือพิมพบานเมือง ซึง่ เปนผูดําเนินการสัมภาษณตนโดยตรง ซึง่ การนําเสนอขาวในลักษณะ
ดังกลาวถือเปนการสื่อสารขอมูลที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ไดมีการประสานไปยังหนังสือพิมพมติชนออนไลนแลว
โดยบรรณาธิการไดดําเนินการแกไขโดยการเสนอขาวตามความเปนจริงเรียบรอยแลว
2. ตนในฐานะประธานกรรมการบริหาร SIPA ไดรับหนังสือดวนจากคณะกรรมาธิการ
สื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร เนื่องจากมีผรู องเรียนผานคณะกรรมาธิการดังกลาว
ในประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นคือ
2.1 ทําไมการประเมินการปฏิบัติงานของนายรุง เรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ จึงเกิดความลาชา
2.2 ประเด็นการเบิกจายและการใชงบประมาณตางๆ ของ SIPA ทัง้ ในภาพรวม
และในสวนของงบประมาณในการสนับสนุนสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 บางสมาคมไดรองเรียนวา นายรุง เรือง ลิ้มชูปฏิภาณ มีพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษ
ตอสมาคม
เมื่อตนไดรับหนังสือดวนดังกลาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ประกอบกับในวันที่ 29 ตุลาคม
2552 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร SIPA ตามกําหนดอยูแลว ตนจึงไดนาํ เรื่องดังกลาวบรรจุเขาสูวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ ในวาระเรื่องอื่นๆ ดวย เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนเรือ่ งดวน
ซึ่ง คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการสื่อสารสารสนเทศ
และโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร ไดเชิญตนเขารวมประชุมหารือ
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว โดยรับปากวาจะดําเนินการพิจารณาในเรื่องตางๆ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน แตประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร SIPA ไดดําเนินการพิจารณาในเรื่องตางๆ อยางเปนระบบ โดยใน
ประเด็นที่ 2.1 นัน้ กรรมการบริหารฯ ไดดําเนินการสรุปแลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอางอิงจากเอกสารการปฏิบตั ิงานตางๆ ประกอบการสอบถามขอมูลขอเท็จจริงจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของทัง้ หมดดวย ซึง่ ผลการประเมินคือไมผานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไดพิจารณา
ประเมินผลดวยความเปนธรรมและอยางเปนรูปธรรม ไมใชการประเมินโดยใชความรูสึก
โดยอางอิงจากเอกสารสัญญาจางงานและหลักเกณฑการใหคะแนนในการดําเนินงานดวย ซึ่งคณะกรรมการ
จําเปนตองประเมินตามตัวชีว้ ัดในสัญญาฯ
สวนประเด็นที่ 2.2 นั้น คณะกรรมการบริหารไดมีมติแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงขึน้
โดยคณะทํางานดังกลาวไดเรงดําเนินการ เนื่องจากจะตองใหคําตอบแกคณะกรรมาธิการ ภายใน 30 วัน จากการ
ดําเนินการตรวจสอบของคณะทํางานโดยการเชิญบุคคลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเขาใหขอ มูลขอเท็จจริงนัน้ ภายหลังทราบ
วาบุคคลที่เขาใหขอมูลตอคณะทํางานถูกขมขู จนเจาหนาที่ SIPA ไมกลาทีจ่ ะใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะทํางานฯ

๔

ทําใหคณะทํางานฯ มีบันทึกดวนถึงตนในฐานะประธานกรรมการบริหารฯ วามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
เกรงวาจะไมสามารถดําเนินการใหไดขอมูลตรงกับขอเท็จจริงได ตนจึงไดดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารเปนการเรงดวน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายรุงเรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ พักการปฏิบัติงานในหนาที่เปนการ
ชั่วคราว โดยยังไดรับเงินเดือนและสวัสดิการเหมือนเชนเดิม ทัง้ นี้ เพื่อใหคณะทํางานดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
ไดโดยไมมีปญหาอุปสรรค จากนั้น คณะทํางานจึงสามารถดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงอยางตอเนื่องและได
รับทราบขอมูลรายละเอียดตางๆ เปนจํานวนมาก โดยในเบื้องตนไดสรุปรายงานใหสมาคมตางๆ ที่รองเรียนเขามา
ไดทราบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับทราบขอเท็จจริงที่สอไปในทางทุจริตหรือดําเนินการไมถูกตอง ซึ่งคณะทํางานได
ดําเนินการสรุปใหตนทราบ จากนั้น ตนจึงไดนําเขามูลดังกลาวเขาสูก ารพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ซึง่ คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ ประกอบกับมีขอมูลหลักฐานเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจนและชัดแจง คณะกรรมการจึงมีความจําเปนตองดําเนินการใหนายรุงเรืองพนจากตําแหนง
หากไมดาํ เนินการจะมีความผิดในฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา
(มาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา "ผูใ ดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดย
มิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผหู นึง่ ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ) โดยไดรายงานตอ
คณะกรรมการปองการและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช. ) และอีกดานหนึง่ คือการดําเนินการทาง
กฎหมาย เนื่องจากเกิดความเสียหายในเรือ่ งผลประโยชนของ SIPA ซึ่งปจจุบนั ไดมอบหมายใหฝา ยกฎหมายของ
SIPA ดําเนินการฟองรองอยู
สําหรับประเด็นที่ 2.3 การเปนปฏิปกษตอสมาคมบางสมาคมนัน้ คณะทํางานฯ ไดมีการเชิญ
สมาคมทีเ่ กี่ยวของ ประมาณ 4-5 สมาคม เขาใหขอมูลขอเท็จจริง จนไดขอสรุปวา นายรุงเรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ
มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่เปนปฏิปกษตอสมาคมและกอใหเกิดความแตกแยกในอุตสาหกรรมซอฟตแวรจริง
ซึ่งในประเด็นที่ 2.2 และ 2.3 นี้ คณะกรรมการพิจารณาและสรุปวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เห็นควรใหนายรุงเรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ พนจากตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ซึง่ ทัง้ การประเมินและการสอบขอเท็จจริงมีขอมูลหลักฐานที่ชดั เจน
ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ
1. หนังสือจากคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร มาถึงประธาน
กรรมการบริหารในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10.17 นาฬิกา โดยขอใหประธานกรรมการบริหารฯ เขาใหขอมูล
ขอเท็จจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 นัน้ แตทา นไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบขอเท็จจริง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 จึงมีการตั้งขอสังเกตวาเกิดขึ้นไดอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนัน้
นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจติ ร ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวา เนื่องจากการ
สงหนังสือจากคณะกรรมาธิการดังกลาว เปนในลักษณะ By Hand และไดรับการประสานงานลวงหนา
ประกอบกับตนเขาปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน SIPA เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 29 ตุลาคม
2552 ตามกําหนดอยูแลว เมื่อไดรับหนังสือจึงไดบรรจุเรื่องดังกลาวเขาในระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องอืน่ ๆ
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เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ซึง่ ตนเห็นวาเมื่อจะตองเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
จึงไดตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงขึ้นเพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ซึง่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ตนก็ได
เขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ในประเด็นที่ 2.1 สําหรับประเด็นที่ 2.2 และ 2.3 นัน้ ไมสามารถใหขอมูลได
เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการของคณะทํางาน
2. องคประกอบของคําวาทุจริตในขอกลาวหาคืออะไร และคําวาการเปนปฏิปกษตอ สมาคม
นั้น การกระทําใดที่ถือวาเขาขายการเปนปฏิปกษดังกลาว
นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจติ ร ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวา ตนอยากจะชีแ้ จงรายละเอียด
ใหทราบ แตดวยขอกฎหมายจึงไมสามารถใหรายละเอียดไดในขณะนี้ แตหากคณะอนุกรรมาธิการมีหนังสือ
สอบถามไปเปนลายลักษณอักษร ตนจะไดนําเขาหารือตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อที่จะพิจารณาวาจะ
สามารถใหขอมูลรายละเอียดไดหรือไม และมากนอยเพียงไร ซึ่งทุกอยางตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
3. SIPA มีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร ในการแตงตั้งรักษาการผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA)
นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจติ ร ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวา ขั้นแรกคือชวงเวลาที่มีการสัง่
พักการปฏิบัติงานของนายรุง เรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาจากคณะกรรมการฯวามีทานใด
ที่มีความพรอมและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่นี้ ปรากฏวาไมมีทานใดพรอม เนื่องจากมีภาระหนาทีท่ ี่จะตอง
รับผิดชอบอยูแลว จึงไดขอสรุปวาควรเปนผูบริหารระดับสูงของ SIPA ที่จะทําหนาที่รักษาการ จึงไดมีการพิจารณา
เปรียบเทียบขอดีขอดอยของรองผูอํานวยการ SIPA ทุกทาน ตลอดจนพิจารณาตามความเหมาะสมของ
สภาวการณในปจจุบนั คณะกรรมการบริหารไดรวมกันพิจารณาจนไดขอสรุปและเลือก นาวาตรี วุฒิพงศ
พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี เปนรักษาการผูอํานวยการ โดยการเลือกดังกลาวเปนการ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขอยืนยันวาไมไดเกิดจากเหตุผลสวนตัวแตอยางใด
4. คณะกรรมการบริหารมีเกณฑในการสรรหา ผอ.SIPA คนใหม อยางไร และจะดําเนินการใหแลว
เสร็จไดเมื่อใด
นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจติ ร ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวา คณะกรรมการมีกําหนดจะ
พิจารณาเรื่องดังกลาวในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ซึ่งปจจุบัน นายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ยังมีสทิ ธิ์ในการทักทวงคําสั่ง
ของคณะกรรมการบริหารได (ภายใน 90 วัน) ซึง่ คณะกรรมการบริหารจะไดหารือถึงกรอบระยะเวลาในการสรรหา
และกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาตอไป
เมื่อไดเวลาอันสมควร นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา ไดกลาวขอบคุณ
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นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจิตร ประธากรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)(SIPA) และคณะ ที่ไดสละเวลามารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมาธิการ
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะนําขอมูลขอเท็จจริงที่ไดรับทราบรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรจัดทําหนังสือขอรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับขอกลาวหาเรื่องการ
ทุจริตของนายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ และแนวทางในการสรรหาและกรอบระยะเวลาในการสรรหาผูอ ํานวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติคนใหม เพื่อประกอบเปนขอมูลในการพิจารณาศึกษาของคณะ
อนุกรรมาธิการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 กําหนดการเสวนาโตะกลม เรื่อง "ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพฒ
ั นา ICT" ในวันจันทรที่
11 มกราคม 2553 โดยที่ประชุมเห็นควรเชิญรัฐมนตรีวา การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนองคปาฐก ในหัวขอ "ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทย" ระหวางเวลา 09.15-09.45 นาฬิกา และ
มอบหมายใหนายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ คนที่สาม วุฒสิ ภาและ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูอภิปรายนําเสนอ "สถาพการณปจจุบันของเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย" ระหวางเวลา 10.00-10.30 นาฬิกา และเห็นควรเชิญศาสตราจารย ดร.ฐาปนา บุญหลา และ
นางสาวรัชนี สุทธิธรรม เปนวิทยากรผูดําเนินการเสวนา "ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพัฒนา ICT" ระหวาง
เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา
4.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
มีกําหนดจัดการสัมมนา "เสริมประสิทธิภาพระบบงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓" ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา 15.00
นาฬิกาเปนตนไป ณ หองนทีทอง โรงแรมรอยัลริเวอร ถนนจรัลสนิทวงศ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
จึงขอเชิญอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเขารวมการสัมมนาตามกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพียงกัน
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
เวลา 13.00 นาฬิกา เปนตนไป เพื่อพิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง
"ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพัฒนา ICT"
เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

