
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๕   เรื่อง  

- รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
เรื่อง  Quick Win และ Big Rock ของส่วนรำชกำรในกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของคณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๔ เรือ่ง ดงันี ้ 
      ๑. รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ ำนวน ๑ กระทู้ ดังนี้ 
   - กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมที่รำบลุ่มแม่น้ ำภำคกลำงซ้ ำซำก (นำยอนุศักดิ์  
คงมำลัย  เป็นผู้ตั้งถำม  ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
   ๒. คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อประธำนรัฐสภำ ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
ที่จะตรำขึ้นเพื่อด ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะต้องพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๗๐ ในกำรนี้ คณะกรรมำธิกำร ตสร. ร่วมกับคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำวุฒิสภำที่เกี่ยวข้อง ได้พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่ำวเป็นกำรล่วงหน้ำ 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันจันทร์ที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
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ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๖) เสร็จแล้ว และได้เสนอรำยงำนมำเพ่ือให้สมำชิกได้ศึกษำล่วงหน้ำ
ก่อนที่จะมีกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 
  ๓. ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน จ ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
     ๑) รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก 
     ๒) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   และในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน จ ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
    ๑) รำยงำนตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และ 
    ๒) รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ศำลรัฐธรรมนูญ  
  ๔. พลต ำรวจเอก ปัญญำ  มำเม่น และนำงอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๔ ปี 
ในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ ประธำนวุฒิสภำจึงเห็นควรก ำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 
เป็นวันเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  โดยสมำชิกวุฒิสภำมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้วุฒิสภำเลือกได้ไม่เกิน ๒ รำยชื่อ สำมำรถยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติย่อ
และควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ ณ จุดรับ – ส่งหนังสือ ส ำนักบริหำรงำนกลำง
ชั้น ๑ อำคำรรัฐสภำ ตั้งแต่วันอังคำรที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ ถึงวันอังคำรที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ในวันและเวลำรำชกำร     

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม                
  - รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จ ำนวน ๒ ครัง้ ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ และ 
    ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันองัคำรที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔   

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 (๓) กระทู้ถาม     (ไม่มี) 
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 เรื่องด่วน         จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 
   ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จ านวน ๗ คน 
ประกอบด้วย   

 ๑. ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ พลอากาศโท  ดร.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ  
 ๒. ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ศาสตราจารย์  ดร.พิรงรอง  รามสูต  
 ๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ  
 ๔. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 
 ๕. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ นายต่อพงศ์  เสลานนท์  
 ๖. ด้านอื่นที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) ได้แก่ 

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์  เอกโยคยะ   
 ๗. ด้านอื่นที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์) 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย 
  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับ
และส่วนที่เป็นรายงานลับเสร็จแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ด้วยวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลับโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

   ๑. ด้านกิจการกระจายเสียง 
   พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ 
    ให้ความเห็นชอบ  212 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ      5 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       6    คะแนน  

   - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้ร ับการเสนอชื ่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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   ๒. ด้านกิจการโทรทัศน์ 
   ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง  รามสูต   
    ให้ความเห็นชอบ  213 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ      4 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       6 คะแนน  
   ๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
   นายกติติศกัดิ ์ ศรีประเสริฐ   
    ให้ความเห็นชอบ    63 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ  145 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง     15 คะแนน  
   ๔. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์    
    ให้ความเห็นชอบ  210 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ      6 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       7 คะแนน  
   ๕. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   นายต่อพงศ์  เสลานนท ์   
    ให้ความเห็นชอบ           196 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๑9 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง     8 คะแนน  
   ๖. ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) 
   ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์  เอกโยคยะ   
    ให้ความเห็นชอบ    60 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ  142 คะแนน 
     ไม่ออกเสียง     21 คะแนน    

   ๗. ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์) 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุกชลาศัย  
    ให้ความเห็นชอบ  205 คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    11 คะแนน 
    ไม่ออกเสียง      7 คะแนน  

  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า 
 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ ์  หร่ายเจริญ  ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง  รามสูต 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์  นายต่อพงศ์  เสลานนท์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือไม่น้อยกว่า ๑๒๔ คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ส่วนนายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ และร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์  เอกโยคยะ ได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คอืนอ้ยกวา่ ๑๒๔ คะแนน) 
จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                 จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

     ผลการพิจารณา 
   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่
ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำนวน ๑๕ ครั้ง ได้แก่ 
   ครั้งที่ ๑ วันอังคำรที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๒ วันอังคำรที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๓ วันอังคำรที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๔   
   ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๕ วันอังคำรที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๗ วันอังคำรที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๘ วันอังคำรที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๙ วันอังคำรที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

    ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๕ ครั้ง  
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกจิการกระ
จายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
 

 

   ผลการพิจารณา 
    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมลับของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกำรพิทักษ์
และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ จ ำนวน ๗ ครั้ง ได้แก่  
   ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธท่ี ๑ กันยำยน ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันพุธท่ี ๘ กันยำยน ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันพุธท่ี ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔  
   ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
 

 (๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

   ผลการพิจารณา 
  ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
(นำยเสรี  สุวรรณภำนนท์) และรองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สำม ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำร
กำรพัฒนำกำรเมือง (นำยดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม) ได้ร่วมกันเสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรได้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำ

  ๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้ เปิดเผยบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๗ ครั้ง
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของ
พรรคการเมือง : การสร้างพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชน 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
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และอุปสรรคกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง เพ่ือให้พรรคกำรเมืองเป็นของประชำชนทั้งในแง่กฎหมำย
และทำงปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคกำรเมืองเป็นของประชำชน 
โดยคณะกรรมำธิกำรได้ศึกษำจำกเอกสำรแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิส่วนรำชกำร 
นักวิชำกำร มำให้ข้อมูล กำรดูงำนในประเทศ จัดประชุมสัมมนำ ระดมควำมคิดเห็นจำกพรรคกำรเมือง 
ประชำชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ จ ำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. กำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง พบปัญหำขั้นตอนกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง ปัญหำกำรจัดตั้ง
สำขำพรรคกำรเมืองและแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองและแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
ปัญหำหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง เสนอแนะว่ำควรมีกำรแก้ไขกฎหมำย
เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรปรับลดจ ำนวนผู้ร่วมจัดตั้งพรรคกำรเมือง ปรับจ ำนวนเงินทุนประเดิม
ให้เหมำะสมกับขนำดของพรรคกำรเมือง ลดจ ำนวนเงินค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมือง ลดจ ำนวนของสมำชิกพรรค
ในกำรจัดตั้งสำขำพรรค โดยกฎหมำยต้องเน้นมำตรกำรส่งเสริมจูงใจให้ประชำชนกล้ำและเอื้อที่จะเขำ้มำ
มีส่วนร่วมกับพรรคกำรเมือง กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในพรรคกำรเมือง เสริมสร้ำงวินัย
และคุณธรรมจริยธรรมให้สมำชิกพรรคเป็นตัวแทนประชำชน  
  ๒. กำรเลือกตั้งขั้นต้น พบว่ำกำรท ำไพรมำรีโหวตมีควำมซับซ้อน แนวทำงปฏิบัติยำก 
มีค่ำใช้จ่ำยมำก พรรคกำรเมืองไม่มีงบประมำณ พรรคกำรเมืองหำสมำชิกพรรคยำก กระบวนกำรไพรมำรโีหวต
อำจขำดควำมเป็นอิสระ เกิดกำรแทรกแซง ชี้น ำจำกกรรมกำรบริหำรพรรคและนำยทุน จึงควรปรับ
กำรท ำไพรมำรีโหวตให้สอดคล้องและเหมำะสมกับพรรคกำรเมืองแบบไทย กำรเตรียมควำมพร้อม
ให้ประชำชน คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ควรจัดเตรียมท ำคู่มือกำรท ำไพรมำรีโหวต จัดอบรม
ให้กับพรรคกำรเมืองและให้ควำมรู้กับประชำชนไม่ให้เกิดควำมสับสน  
  ๓. กำรบริหำรกำรเงินของพรรค พบปัญหำกำรหำรำยได้ของพรรคกำรเมือง กำรตรวจสอบ
พรรคกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำรพรรคกำรเมือง กฎหมำยควรให้โอกำสพรรคกำรเมืองสำมำรถหำรำยได้
เพ่ิมเติมจำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น มีกำรตรวจสอบพรรคกำรเมืองด้ำนนโยบำยและโครงกำรตำมนโยบำย
ของพรรคเท่ำนั้น ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรพรรคกำรเมืองจะต้องควบคุมกำรแทรกแซงอ ำนำจของนำยทุน
ไม่ให้มีผลต่อกำรวำงนโยบำยและกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกประชำชนและพรรคกำรเมือง และควรควบคุม
ตรวจสอบพรรคกำรเมืองในประเด็นกำรซื้อตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรด้วย  
  ๔. บทบำทกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พบปัญหำงบประมำณที่ได้รับกำร
สนับสนุนไม่เพียงพอ และกำรขำดกำรให้ควำมรู้กับสมำชิกพรรคกำรเมือง  รัฐควรให้งบประมำณ
สนับสนุนเพ่ิมเติมในกำรท ำกิจกรรมให้กับประชำชน มีกำรวำงรำกฐำนเริ่มต้นที่กำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตย
ในพรรคกำรเมืองผ่ำนกระบวนกำรปรึกษำหำรือตกลงร่วมกัน ตลอดจนสร้ำงประชำธิปไตยในพรรคกำรเมือง 
ลดอิทธิพลกำรชี้น ำของหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรค สร้ำงค่ำนิยมให้สมำชิกพรรคมีวินัย
เคำรพในมติพรรค ส่งเสริมให้เกิดระบบกำรตัดสินใจ ใช้กระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงสมำชิกพรรค  
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  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ควรเพ่ิมเติมให้พรรคกำรเมืองสร้ำงนักกำรเมืองที่ดี คัดเลือกผู้สมัคร
ที่ลงเลือกตั้งโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติที่ตัวบุคคลเป็นส ำคัญ อย่ำให้ควำมส ำคัญกับเงินทุนของนำยทุน
มำก ำหนดตัวผู้สมัครได้ ควรให้พรรคกำรเมืองท ำประโยชน์ให้ประชำชน โดยเฉพำะปัญหำเศรษฐกิจ  
เพรำะหำกปัญหำดังกล่ำวถูกแก้ไข ประชำชนก็จะตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของพรรคกำรเมือง 
และอยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น นอกจำกนี้ ควรเสนอให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำหลักสูตร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรสร้ำงพรรคกำรเมืองให้เป็นของประชำชนเป็นหลักสูตรเฉพำะ  
โดยให้เป็นหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
และระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งเสนอให้น ำผลกำรศึกษำจำกรำยงำนฉบับนี้เผยแพร่ให้แก่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ำไปศึกษำ เพ่ือน ำไปสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้ประชำชนในพ้ืนที่ต่อไป 
  ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
(นำยเสรี สุวรรณภำนนท์) และคณะกรรมำธิกำรได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ 
คณะกรรมำธิกำรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำง ๆ จะเสนอกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำร
จัดท ำหลักสูตรดังกล่ำว และจะเสนอรำยงำนฉบับนี้ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงส่วนหนึง่
ในกำรสร้ำงนักกำรเมืองให้ได้เข้ำใจบทบำทของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำให้พรรคกำรเมืองได้
เป็นของประชำชนอย่ำงแท้จริง ตลอดจนจะน ำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในรำยงำนด้วย 
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรขอประชำสัมพันธ์กำรจัดสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนฉบับนี้ ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันศุกร์ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ รัฐสภำ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำที่สนใจเข้ำร่วมงำนสัมมนำดังกล่ำว 

                    ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 (๕)  เรื่องที่ค้างพิจารณา                  (ไม่มี) 
 

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ                    (ไม่มี) 
  

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 

 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


