บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 62
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
1. นายสมเกียรติ อึงอารี
2. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
3. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
4. นายจินดากร ตูจินดา
เริ่มประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ตามที่คณะอนุกรรมาธิการกําหนดใหมีการจัดการสัมมนาเรื่อง เรื่อง “การพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ภายใตบทบาทการบริหารงานของผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA)” ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2553 นัน้
เนื่องจากพิจารณาเห็นวาระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานฯ
มีระยะเวลาทีก่ ระชั้นชิด จึงไมสามารถจัดการสัมมนาในวันดังกลาวได คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นควรให
เลื่อนการจัดสัมมนาดังกลาวออกไปในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2553
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายวิบูลย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการ
เปนผูดําเนินการจัดทํา DVD ขอมูลจากการจัดเสวนาเรื่อง “โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G เพือ่ ไทยเขมแข็ง” ทุกครั้งเพื่อ
ดําเนินการแจกจายไปยังผูเขารวมสัมมนาและผูสนใจทุกทานเพื่อใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวตอไป
1.3 ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติรบั หลักการรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในวาระทีห่ นึง่
เรียบรอยแลว และไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่สอง
และสามตอไป โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เพื่อ
เสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2553
ทั้งนี้ หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทานใดมีขอมูลความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะใดเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวสามารถเสนอมายังประธานคณะอนุกรรมาธิการได เพื่อจะ
ไดนําเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกลาวตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 61 วันอังคารที่ 20 เมษายน
2553 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 เพิ่มเติมดังนี้ “ขอ 8. การติดตามความกาวหนาในการออกใบอนุญาต 3G โดยประธาน
คณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนาคณะทํางานใน
การศึกษาขอมูลดังกลาว”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
3.1 พิจารณากําหนดการจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
ภายใตบทบาทการบริหารงานของผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)(SIPA)” ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2553
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามโครงการและกําหนดการสัมมนาที่เสนอตอที่ประชุมแลว
3.2 การดําเนินงานวิจัยของคณะกรรมาธิการ
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแบบขอเสนอโครงการวิจยั ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาของวุฒิสภา เรื่อง “รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย”
ตามที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายให ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ
เปนผูดําเนินการจัดทํา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรเนนในเรื่องของมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT เพื่อการ
พัฒนาประเทศเปนสําคัญ ซึง่ เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงแลวจะไดนาํ เสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการวิจัยของวุฒสิ ภาตอไป
นอกจากนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหดําเนินการปรับผูรวมดําเนินการวิจัยใหมี
ความสอดคลองกับภารกิจของการวิจัยดวย
3.3 การพิจารณาติดตามความคืบหนาและขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินโครงการตางๆ
ของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
1) การพิจารณาศึกษาติดตามแผนพัฒนาการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ไทย (นายวิบลู ย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนาคณะทํางาน)
ที่ประชุมพิจารณารวมกันแลวเห็นควรดําเนินการจัดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับทราบขอมูลความคืบหนาของแผนการดําเนินงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียนของหนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2) การพิจารณาศึกษาขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมสนับสนุนการใชซอฟตแวรไทย
(นายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนาคณะทํางาน)
ที่ประชุมพิจารณารวมกันแลวเห็นควรดําเนินการจัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อรับทราบความคืบหนาและแผนการดําเนินงานดานการสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
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ในการนี้ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล
อนุกรรมาธิการเปนผูพิจารณาวาควรจัดทําหนังสือถึงหนวยงานใดบาง เพื่อแจงใหฝายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการดําเนินการจัดทําหนังสือตอไป
3) การพิจารณาศึกษาขอมูลการดําเนินนโยบายดานตางๆ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนาคณะทํางาน)
ที่ประชุมพิจารณารวมกันแลวเห็นควรดําเนินการจัดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับทราบความคืบหนาและแผนการดําเนินงานดานตางๆ
ของกระทรวง
ในการนี้ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน อนุกรรมาธิการ
เปนผูพจิ ารณาขอมูลที่ตองการรับทราบ เพื่อแจงใหฝา ยเลขานุการคณะกรรมาธิการดําเนินการจัดทําหนังสือ
ตอไป
4) การพิจารณาศึกษาขอมูลความคืบหนาในการออกใบอนุญาต 3G (ผศ.ดร.ปานใจ
ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนาคณะทํางาน)
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารายงานความคืบหนาการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ยานความถี่ 1920-1965/2110-2115 MHz (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอ
ตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาและเสนอวาควรจะไดดาํ เนินการศึกษาเพิ่มเติมวา การออก
ใบอนุญาต 3G จะมีผลกระทบตอภาคการศึกษาและประชาชนในเรื่องใดหรือไม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
- รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการทีอ่ ยูระหวางดําเนินการประกอบดวย
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง e-Commerce , e-Government และ e-Industry ซึ่งประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ เห็นควรใหคณะทํางานทุกคณะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน

เลิกประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

