
เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมได้รับรองแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 
โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
       ว ันอ ั งคารที่  ๒๐ ธ ันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬ ิกา  ณ ห ้องประช ุมว ุฒ ิสภา  
อาคารรัฐสภา  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
 ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต  
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร  
      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                       (ไม่มี) 

   (๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)   

  (๓)  กระทู้ถาม (ไม่มี) 

 เรื่องด่วน 

 

 ผลการพิจารณา 
 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ได้แถลงรายงานผลการพิจารณา 
 
 

       - ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๕) 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  

วันอังคารที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 



๒ 
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ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ต่อที่ประชุม  
โดยได้นำผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ในชั ้นการพิจารณาของสภาผู ้แทนราษฎร  
และผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ ด ังกล่าวเป็นการล่วงหน้า มาประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วได้สร ุปผลการพิจารณาร ่างพระราชบัญญัต ิว ่า ร ่างพระราชบัญญัติ ฉบ ับนี ้ม ีจำนวน ๓ มาตรา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ ่มเติม จำนวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๓ (แก้ไขมาตรา ๓๔)   
ไม ่ม ีกรรมาธ ิการสงวนความเห็น และมีสมาชิกว ุฒิสภา (นายกิตติ  วะส ีนนท์) สงวนคำแปรญัตติ  
จำนวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๓ (แก้ไขมาตรา ๓๔) นอกจากนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกต 
ต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา   
  จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ ่มต้นด้วยชื ่อร่าง  
คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง โดยในการพิจารณามาตรา ๓ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้แถลงขอกลับคืนตามร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม แล้วลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๕๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑๘ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 
ไม่มี แล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
 หลังจากนั้น มีสมาชิกเสนอญัตติตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ     จำนวน ๑ เรื่อง 

 

 ผลการพิจารณา 
 ประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มี
การออกเส ียงประชามต ิให ้คณะร ัฐมนตร ีดำเน ินการ (นายสมชาย  แสวงการ) ได ้แถลงเหต ุผล  
และความจำเป็นในการขอขยายเวลาการพิจารณาญัตติดังกล่าว สรุปได้ว่า เนื่องจากญัตติขอให้สภามี มติ 
ส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการเป็นญัตติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ              
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้คณะกรรมาธิการ  
มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากและต้องรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี ่ยวข้อง            
ให้ครบถ้วนรอบด้าน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาญัตติดังกล่าวมีความละเอียดรอบคอบและมีความสมบูรณ์  
 
 

       - ขอขยายเวลาการพิจารณาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการ
ออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ ออกไปอีก ๔๕ วัน  (เป็นเรื ่องที ่เลื ่อนมาจาก 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีคร้ังที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
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เพียงพอที่จะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบญัตติ
ดังกล่าวได้ คณะกรรมาธิการสามัญจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๔๕ วัน 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่
มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการขยายเวลาการพิจารณา  
ออกไปอีก ๔๕ วัน 

    (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จำนวน  ๑  เรื่อง 
 

 
 

      ผลการพิจารณา 
 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นางเพ็ญพักตร์  
ศรีทอง) กรรมาธิการ (นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ) และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ (พลเอก ไพชยนต์   
ค้าทันเจริญ) ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ 
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประมาณการงบประมาณสำหรับเงิน 
อุดหนุน ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากประมาณการจำนวนประชากรรายอายุ จำนวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน และสัดส่วน
เด็กในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กแรกเกิด  
๐ - ๖ ปี ที่มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐/คน/ปี และอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 
ที่อยู ่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรายละ  
๖๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๘๘,๗๖๙,๖๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑,๙๔๗,๕๙๐ คน ซึ่งพบว่า 
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวยากจน พบกลุ่มเป้าหมายตกหล่น ร้อยละ 
๓๐ เนื่องจาก ๑) การขาดความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๒) ความสับสนในขั้นตอนการรับ
สิทธิ และการลงทะเบียน ๓) ความยุ่งยากของกระบวนการรับรองสถานะครัวเรือน ๔) เอกสารทางราชการ 
ไม่ครบ ๕) บางครอบครัวอยู่ห่างไกล ประสบปัญหาการเดินทาง ๖) เกิดสถานการณ์เร่งด่วน ๒ เหตุการณ์  
คือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้จำนวนเด็กและวัยแรงงานลดลง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้ลดลงอย่างมาก ขณะที่รายจ่ายในการดูแลเด็กเล็ก 
ในครอบครัวเพิ่มขึ้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเป็น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) แนวทางที่ได้ปฏิบัติ
ในปัจจุบัน ๒) แนวทางการเพิ่มสิทธิแบบขั้นบันได และ ๓) แนวทางการให้สิทธิแบบถ้วนหน้า เสนอต่อ  
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 

       - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดู  
เด็กแรกเกิด ๐ - ๖ ปี ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 



๔ 
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 ภายหลังที ่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที ่ประชุมแล้ว ประธานของที ่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับ การดูแลและการจัด
สวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเติบโตตามศักยภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนเด็กแรกเกิดน้อย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแต่การดูแลหญิงตั้งครรภ์ โภชนาการ น้ำหนักและส่วนสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ปัญหาสำคัญ
ที่พบ คือ การขาดความสามารถในการเรียนรู้ ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การขาดธาตุอาหาร 
รวมทั้งการกระตุ้นการเรียนรู้ และเห็นว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง 
และขอให้นำรูปแบบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการคัดเลือกเด็กที่มีปัญหา 
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อไป โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการ
การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อมูล  
ในภาพรวมทั้งประเทศและข้อมูลชุมชนสนับสนุน จากนั้น ต้องสื่อสารให้สังคมตระหนักและเข้าใจถึงปัญหานี้
และช่วยกันดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และให้ข้อมูลเพิ ่มเติมว่า ในต่างประเทศ  
มีแนวโน้มที่จะลดเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดลง  
 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณา
ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามข้อเสนอแนะทั้ง ๓ แนวทางของคณะกรรมาธิการ 
ในโอกาสต่อไป  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา          จำนวน ๑ เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
 ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายแสวง  บุญมี)                   
เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม   
 
 

       - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐) (เป็นเรื ่องที่เลื ่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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   จากนั้น คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว รองประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที ่หนึ ่ง (นายกิตติ  วะสีนนท์) ได้ แถลงผลการพิจารณาศึกษา 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกำหนดไว้  นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้ตั ้งข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพ 
 ๑.๑ ควรเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้โดยสะดวก เช่น การดำเนินการตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content 
Accessibility Guidelines : WCAG) ซึ่งแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เป็นชุดคำแนะนำสำหรับการทำให้
เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ใช้ที่มีปัญหากับความพิการ 
 ๑.๒ ควรเร่งนำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (GES) มาใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การประเมินผลหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อเป็นการ
ยกระดับธรรมาภิบาลตามแนวทางมาตรฐานสากลอันสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแนวคิดของวุฒิสภา 
 ๑.๓  ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมการข่าวเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง และการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้ง จัดทำ
โครงการปลูกจิตสำนึกการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นโครงการระยะยาว 
 ๑.๔ ควรเร่งเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง                   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถนำเงินทุนหมุนเวียนไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองได้ 
         ๑.๕ ควรพิจารณามอบรางวัลให้หน่วยงาน บุคคลและสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในการ
ประสานความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการต่อไป 
 ๑.๖ ควรปรับปรุงหรือจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฉบับใหม่
เพื่อให้ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับระบบงบประมาณและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒. ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีถัดไป มีดังนี้ 
 ๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ๑๘๐ 
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภาไว้ก็ตาม ซึ่งถ้าหากมีการเสนอรายงาน
ล่าช้าอาจจะมีข้อมูลบางประเด็นเปลี่ยนแปลงไม่เป็นปัจจุบัน 
 ๒.๒ ควรเพิ่มเติมบทสรุปผู้บริหารซึ่งจะทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ๒.๓ ควรเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ทราบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที ่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งเพิ่มเติมแผนภาพหรือแผนผังความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับตามที่กล่าวไว้ 
เพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในปีถัดไปได้ 
 ๒.๔ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลผลิตและผลลัพธ์และควรมีการประเมินความพึงพอใจด้วย 
 ๒.๕ ควรเพิ ่มเติมการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน  
อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและเพื่อให้เห็นพัฒนาการในการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒.๖ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของการดำเนินคดีในรูปแบบ  
QR Code อาทิเช่น  รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ รายละเอียดผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผลการดำเนินคดีและตัวอย่างคดีที่มีความสำคัญ เป็นต้น 
 สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานการเงิน คือ ควรมีการแสดง
รายละเอียดของเงินสะสมเหลือจ่ายให้ชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใดและนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการใดและมี
แผนในการใช้จ่ายระยะต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดตั้งขึ้นในทุกตำบล เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งควรมีการติดตามโดยการให้ความรู้
และขยายเครือข่ายภาคพลเมืองด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  
ทางการเมือง ปัจจุบันพบปัญหาในเรื ่องของงบประมาณที ่มีจำนวนจำกัด มีการจัดสรรงบประมาณ  
ที่ไม่ต่อเนื่อง ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง หรือมีการขอเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ควรประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่แล ะภารกิจของ 
ศส.ปชต. เพื ่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและสามารถขับเคลื ่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้  
ควรกำหนดให้ ศส.ปชต. ซึ่งมีบทบาทในระดับพื้นที่เป็นวาระแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริม  
การเลือกตั้งในระดับประเทศ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะวิชาว่าด้วยพลเมืองคุณภาพ 
รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้ครบทุกภูมิภาคเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีอุดมการณ์ และมีแนวคิดไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรม 
 



๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมได้รับรองแล้ว 

 

สำนักการประชุม 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 ปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น
เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติ มีการจัดทำเอกสารประจำหน่วยเลือกตั้ง จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ละเอียดและชัดเจน รวมทั้งการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้มากขึ้น 
สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งนั้นจะต้องมีความทันสมัยและรวดเร็ว ปัจจุบันพบว่าสำนักงานยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้
จำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรมีการทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอร์ปีสุดท้ายเข้ามาฝึกงานเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว หรือทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที ่มี  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นต้น 
 จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายแสวง บุญมี) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่นเพื ่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย เพื ่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนั้นจะสนับสนุนความรู้ให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 การเตรียมการเลือกตั ้ง สำนักงานยอมรับความผิดพลาดในการเลือกตั ้งปี 2562  
และได้มีการถอดบทเรียนความผิดพลาดนั้น โดยการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  
และมีระบบการตรวจสอบโดยประชาชน 
 สำนักงานได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยอมรับว่าขาดความเชี่ ยวชาญ
และขาดแคลนบุคลากร แต่อย่างไรก็ดีจะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสุจริต
และเที่ยงธรรม ส่วนในประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จะได้รับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่           (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา  
 

 
 
 


