บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 56
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
๒. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
๓. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
๔. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
๕. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
๖. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
๗. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
๑. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
๒. นายวสันต ฝมือชาง
๓. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
3. นางเอมอร จนิษฐ
๔. นายธวัช สถิตวิทยา
๕. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
๖. นายจินดากร ตูจินดา
๗. นายฐาปนา บุญหลา
เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบถึงการเดินทางเขาพบปะหารือกับ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) เกีย่ วกับการดําเนินการจัดตั้งคลังความรู
แหงชาติ ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการฯ มีความเห็นดวยที่จะตองดําเนินการจัดทําคลังความรูแหงชาติขนึ้ เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๕๕ วันอังคารที่ ๒
กุมภาพันธ 2553 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ ๒
บรรทัดที่ ๒๗ แกไข “๑.๖”
เปน “๑.๓”
บรรทัดที่ ๒๙ แกไข “วันเสารที่ ๑๙” เปน “วันเสารที่ ๒๐”
หนาที่ ๓
บรรทัดที่ ๒
แกไข “ครั้งที่ ๔”
เปน “ครั้งที่ ๕๔”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาสรุปผลการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง “โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๓G
เพื่อไทยเขมแข็ง” เมื่อวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอ
ในที่ประชุมแลว) สรุปไดดังนี้
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
วุฒิสภา จะไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมเพื่อนําเสนอขอเสนอแนะที่ไดจากการเสวนาฯ
ดังกลาว และจะไดดําเนินการแจกจาย DVD การเสวนาดังกลาวออกสูส าธารณะเพื่อเผยแพรใหประชาชนทัว่ ไป
ไดรับทราบดวยอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการก็จะไดขอมติจากที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เพื่อใหมีการเชิญผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
เพื่อหารือถึงการออกใบอนุญาต ๓G ในโอกาสตอไป นอกจากนี้ จะไดดําเนินการจัดเสวนาตอเนื่องไปสู
ภูมิภาคตางๆ อาทิ ภาคใต ณ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และภาคเหนือ
ณ จังหวัดเชียงใหม ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดขอมูลขอเท็จจริง ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ครบถวน สมบูรณ
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการตอไป

๓

3.2 พิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง e-Logistics ในวันศุกรที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการกําหนดการเสวนาที่เสนอในที่ประชุมแลว)
สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารางกําหนดการเสวนาฯ และเห็นควรเชิญผูแ ทนจากกรมศุลกากร
และนายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ Managing Director Software Link Co.,Ltd. เขารวมเปนวิทยากร
ในการอภิปรายในการเสวนาฯ ครั้งนี้ดวย
ทั้งนี้ รายชื่อกลุมเปาหมายขอใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาไดรวมกันเสนอและนําสง
รายละเอียดทีอ่ ยูในการติดตอใหกับฝายเลขานุการเพื่อดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญเขารวมเสวนาฯ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
๔.๑ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดรับการชี้แจงขอมูลจาก
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง National Single Window อันเปนผล
สืบเนื่องจากกรณีที่นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทู
ถามตอรัฐบาล ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ สมัยสามัญนิติบัญญัติ เมื่อวันจันทรที่ 14 กันยายน 2552
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายฐาปนา บุญหลา ในฐานะหัวหนา
คณะทํางานการจัดเสวนาดาน e-Logistics นําขอมูลดังกลาวไปประกอบการจัดเสวนาฯ ของคณะกรรมาธิการตอไป
๔.๒ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดรับหนังสือจากประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
วุฒิสภา เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน :
ศึกษาเฉพาะกรณีการใหบริการประชาชน ของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา” (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอในที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาเอกสารดังกลาว และมีมติเห็นควรที่คณะอนุกรรมาธิการ
จะตองดําเนินการพิจารณาศึกษาติดตามในเรื่องตางๆ ประกอบดวย
๔.๒.๑ โครงการ National Root CA เพื่อการยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล
ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
๔.๒.๒ การจัดตั้งสํานักงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
๔.๒.๓ การพัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐ (GIN)
๔.๒.๔ การจัดทําเว็บไซตกลาง (e-Government Portal)
เพื่อรวบรวมบริการภาครัฐไวที่จุดเดียว

๔

ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดทําหนังสือเพื่อขอเขาพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
๑) ความคืบหนาเปนอยางไร
๒) จะสามารถกําหนดใหมกี ารใชงานไดเมื่อใด
๓) ผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ มีใครบาง (โปรดระบุ)
๔) มีประเด็นปญหาดานขอกฎหมายหรือไม อยางไร
๔.๓ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึงวันศุกร
ที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ทัง้ นี้ หากอนุกรรมาธิการทานใดประสงคจะรวมเดินทางขอใหแจงชื่อที่ฝา ยเลขานุการ
คณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการขออนุมตั ิตามระเบียบของทางราชการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.๐0 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

