บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 63
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
ณ หองประชุม หมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ(สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา)
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
นางเอมอร จนิษฐ
เริ่มประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- เมื่อวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2553 ที่ผา นมา ที่ประชุมวุฒิสภาไดดําเนินการประชุมเพื่อ
อภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยสวนใหญจะเปนการนําเสนอประเด็นความเห็นเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ไดนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดินเพิ่มเติมโดยเนนหนักในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการสรางคลังความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
การเขาถึงอินเตอรเนทความเร็วสูงในชนบท การออกใบอนุญาต 3G และการใหมีคณะกรรมการ กสช. เพื่อทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 62 วันอังคารที่ 27 เมษายน
2553 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาเตรียมความพรอมในการเสวนาโตะกลม เรื่อง “e-Logistics เพื่อไทย
เขมแข็ง” ในวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สรุปไดดังนี้
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวิทยากรในการเสวนาทุกทานตอบ
รับการเขารวมการเสวนาฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว แตผูตอบรับเขารวมการเสวนาฯ ยังมีจํานวนไมมาก
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมาธิการชวยกันดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการเสวนาฯ ดังกลาวไปยังกลุมเปาหมาย
อยางทั่วถึงเพือ่ ใหการดําเนินการจัดการเสวนาฯบรรลุวตั ถุประสงคตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
การพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผานมาของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
4.1 การดําเนินการจัดทํา DVD ขอมูลเรื่องโทรศัพทเคลือ่ นที่ 3G ซึ่งประธานคณะ
อนุกรรมาธิการไดมอบหมาย นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการเปนผูดําเนินการจัดทํานัน้
บัดนี้ ไดดําเนินการจัดทําเสร็จสมบูรณแลว ซึง่ จะไดดําเนินการเผยแพรตอไป
4.2 การเสนอโครงการวิจยั ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
เรื่อง “รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ตามที่ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการไดมอบหมายให ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการเปนผูด ําเนินการจัดทํานั้น
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ไดใหความเห็นชอบแลว ซึ่งขัน้ ตอน
ตอไปคือการดําเนินการจัดทําใหเขาสูระบบของสํานักงานเลขาธิการ เพื่อตอคณะกรรมการวิจยั ของวุฒิสภา
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นใหฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการดําเนินการ
ประสานเขาพบปะและสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับความคืบหนาในการดําเนินการจัดทํา Road
Map 3G ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553
เวลา 10.00 นาฬิกาเปนตนไป
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการจัดสงมติการ
ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เมื่อคราวประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ใหแก
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการดวย
5.2 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
และสังคม : ไทย-มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหวางวันอังคารที่ 11 – วันเสารที่ 15
พฤษภาคม 2553
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ
ซึ่งรวมเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ เปนผูด ําเนินการจัดทํารายงานการเดินทางศึกษาดูงานดังกลาว
5.3 ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหมีการพิจารณาศึกษาติดตามตรวจสอบในเรื่องการดําเนินการ
ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด ในหัวขอ “การบูรณาการระบบโทรทัศนวงจรปด หรือ ซีซที ีวี (Closed Circuit
Television : CCTV) ” โดยเห็นควรเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบังคับการตํารวจจราจร ผูว าการการไฟฟานครหลวง และผูวาการการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ในวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2553
เวลา 14.00 นาฬิกา เปนตนไป
5.4 หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ หรือผูที่เกี่ยวของทานไดรับ
Forward Mail ที่เขาขายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพฯ หรือลักษณะทีเ่ ขาขายกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
สามารถแจงไปยัง 1212@mict.mail.go.th
5.5 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอใหฝา ยเลขานุการคณะกรรมาธิการดําเนินการบรรจุวาระ
การประชุมเรือ่ งการติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานดานตางๆ ของคณะอนุกรรมาธิการลงในหนังสือ
นัดประชุมทุกครั้งดวย
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

