
เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภารับรองแล้ว 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันจันทร์ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- เร่ืองที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ 
การประชุม จ านวน ๕ เร่ือง ดังนี้ 

๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้ตรวจการเลือกต้ัง ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ    

๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ    

๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง 
การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ    

๑.๔ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๒ ฉบับ คือ 

๑) รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันพระปกเกล้า  
๒) รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
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๑.๕ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทู้ถาม   

๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสอื   จ านวน     ๓     เร่ือง 

 
ผลการพิจารณา  

  เนื่องจากนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

 
ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 

ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป เป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

                ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเล 
จากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  
(พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๓.๑.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
อนาคตแห่งอาเซียน (นายชลิต  แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
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ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรชี่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ผูไ้ด้รับมอบหมายให้

ตอบกระทู้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๓.๒  กระทูถ้ามด้วยวาจา   จ านวน ๓ เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

 

 
ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

 
 

๓.๑.๓  กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต. 
(นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข) 

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมาย
เพ่ือคณะสงฆ ์(พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๒.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การยกระดับความรับรู้คอร์รัปชั่น CPI 
(นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

เรื่องด่วน จ านวน     ๑     เรื่อง 

 

ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่  ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่ามีบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาเนื่องจากมีคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา     

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาด าเนินการสรรหา  
บุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒  
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการคลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีและมาตรา  ๑๓ 
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการ 
คัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม อดีตรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ทั้งนี้ โดยได้รับความยินยอมจากบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ  ดังกล่าว 

โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

๓.๒.๓  กระทู้ถาม เรื่อง สภาพเศรษฐกิจหลังปีใหม่ ๒๕๕๖ และแนวทางการรับมือ 
(นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ตามข้อบังคับ ข้อ  ๑๐๕)  
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ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
อันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ที่ ประชุม ได้มี มติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ การสามัญ เ พ่ือท าหน้ าที่ ต รวจสอบประวั ติ  

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลมิชัย  บุญยะลีพรรณ  ๒. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 
  ๓. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร     ๔. พลเอก นพดล  อนิทปญัญา 
  ๕. นายเนาวรตัน ์ พงษ์ไพบูลย์    ๖. นายประมาณ  สวา่งญาต ิ
  ๗. นายปัญญา  งานเลิศ     ๘. นายไพฑูรย์  หลิมวฒันา 
  ๙. นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์   ๑๐. พลเอก วสันต์  สุริยมงคล 
๑๑. นายวนัชัย  สอนศิร ิ   ๑๒. นายศรีศักดิ์  วฒันพรมงคล 
๑๓. พลต ารวจโท สมบตัิ  มลิินทจินดา  ๑๔. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 
๑๕. พลเอก อูด้  เบื้องบน 

โดยก าหนดเวลาการปฏบิัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัที่วฒุิสภา 
มีมตติั้ง 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(นายเสรี สุวรรณภานนท์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี)  
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ นายสุกฤษฏิ์ชัย 
ธีระเริงฤทธิ์ และนายอาคม ทิมประเสริฐ) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา 
การเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
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จ านวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดล าปาง และจังหวัด 
นครศรีธรรมราช รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ด าเนินการโดยได้รับข้อมูลจากผูแ้ทนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านแบบส ารวจรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
เห็นว่าช่วงเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปใช้สิทธิ ประชาชนยังให้ความสนใจ 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ 
 และสาเหตุที่ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครส่วนใหญ่เพราะคุ้นเคยและถูกใจนโยบายพรรคการเมือง 
ส่วนกรณีพบเห็นการกระท าที่ไม่สุจริตในการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่เฉย เพราะเกรงกลัว
อิทธิพล ไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อน รวมถึงขาดความรู้ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง 
ของประชาชน คณะกรรมาธิการขอเสนอแนวทางและนโยบายเพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มีการเลือกตั้ง 
ที่สุจริตและเที่ยงธรรม คือ ๑) ทุกภาคสว่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการร่วมสร้างความรู้ สร้างวินัยให้ประชาชนเป็น “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” 
โดยตระหนักถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมต่อต้าน  
การทุจริต เริ่มตั้งแต่เด็ก ให้ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ๒) ผู้บังคับใช้กฎหมายคือ กกต. 
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการความร่วมมือ 
กับส่วนราชการและภาคประชาชนผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) และหมู่บ้านไม่ขายเสียง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
ตามหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องบทลงโทษและความเสียหายจากการซื้อเสียง ขายสิทธิ ตลอดจนช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสหรื อการให้ รางวั ลน าจั บแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแส  ภายใน พ้ืนที่ ของทุกหมู่ บ้ านทั่ วประ เทศ 
๓) แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งซ่อม 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหมดแทนการแต่งตั้งบุคคลนอกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง เพื่อให้มีความเป็นกลางอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนการปฏิบัตหินา้ที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ ก าหนดมาตรการส าหรับนักการเมืองที่ลาออกก่อนครบ
วาระเพื่อไปสมัครเลือกตั้งต าแหน่งอื่น ให้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง
ก าหนดระยะเวลาให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา รวมถึงพัฒนา 
ให้มีเครื่องช่วยลงคะแนนมาใช้ในหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  



๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ส าหรับนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แก้ไขให้ผู้ขายสิทธิ (ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่รับ เงินซื้อเสียง) ไม่ถือว่า 
เป็นผู้กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครที่จะซื้อเสียงเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าซื้อเสียง
เหมือนที่ผ่านมาและท าให้ประชาชนที่จ าเป็นต้องรับเงินซื้อเสียงกล้าออกมาให้ข้อมูลหรือเป็นพยานชี้ตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ นอกจากนี้  ภาครัฐควรก าหนดให้มีค่าพาหนะส าหรับประชาชน 
ผู้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คือ ๑) รัฐบาล 
ควรประกาศให้การส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้ สุจริตและเที่ยงธรรมเป็น “วาระแห่งชาติ” 
พร้อมเชิญชวนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมร่วมกันพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมร่วมมือกับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ถูกต้องภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  ๒) ควรเร่งผลักดัน 
“ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....” ให้มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางการเมืองและส่งเสริม
ความรู้ให้ประชาชนหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ๓) ควรแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตัง้ที่ไดค้ะแนนสูงสุดล าดับที่ ๑ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ผู้ชนะการเลือกตั้ง) เว้นแต่ในเขตเลือกตั้งที่มีได้มากกว่า ๑ คนให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับรองลงไป
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียงตามล าดับคะแนนไปจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ก าหนด  
ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง (ผู้แพ้เลือกตั้ง) แต่ได้คะแนนสูงสุดในบรรดาผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือก 
ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเรียงตามล าดับไปจนครบตามจ านวนที่ก าหนด  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ มาจากผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงจากประชาชนสูงสุดตามล าดับ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวฒุิสภาไดอ้ภิปรายแสดงความคดิเห็น สรุปได้ว่า ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงไม่ควรโทษ
ประชาชน แต่ควรเร่งพัฒนาความรู้ด้านการเมืองการปกครอง สร้างคนดี สร้างเยาวชนให้รู้จักพิษภัยของการ 
ขายเสียง เสนอให้พิจารณาปลดล็อคกรณีก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของนักการเมืองท้องถิ่น ก านัน 
หรือผู้ใหญ่บ้าน เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี เนื่องจากเห็นว่าถึงแม้จะครบวาระแต่หากยังมีความรู้ความสามารถ 
และเป็นท่ีรักของคนในท้องถิ่น อาจได้รับการต่ออายุให้ท างานต่อได้ ควรแก้ไขปัญหากรณีลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้าของประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ เนื่องจากปี ๒๕๖๒ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนมาก แต่ปัญหาคือกระบวนการจัดส่งหีบบัตร และจัดส่งบัตรลงคะแนนกลับประเทศไทยยังล่าช้า 
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ควรเร่งปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนส่วนนี้ได้ใช้สิทธิออกเสียงได้เต็มที่ ในส่วนของนโยบายหาเสียงประชานิยม 
อาทิ ก าหนดให้ค่าแรงขั้นต่ าโดยระบุจ านวนเงินเพ่ิมจากเดิมชัดเจนโดยไม่ค านึงถึงแหล่งงบประมาณ 
กกต. สามารถพิจารณาความเหมาะสมได้หรือไม่ แนวทางของต่างประเทศจะเสนอเป็นนโยบายว่าจะเพ่ิม
จ านวนเงินให้แต่มิได้ก าหนดตัวเลขชัดเจน เห็นด้วยกับที่เสนอให้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ 
ซึ่งควรร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายโดยตรงให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงด าเนินการกับผู้ที่เป็นหัวคะแนนในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการเลือกตั้งควรก าหนดให้พรรคการเมือง 
มีการเปิดรายชื่อผู้จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีจากสังกัดพรรคต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของประชาชนด้วย ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. .... เมื่อบังคับใช้แล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงใด 
ถึงระบบการเลือกตั้งดี แต่คนใช้ระบบคือนักการเมืองไม่ดี  ขาดความรู้ความสามารถ ถูกครอบง าจาก
บุคคลภายนอก ส่งผลให้คุณภาพของการเลือกตั้งไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงต้องพึงสร้างจิตส านึกของ
คน เสนอให้ศึกษาเพ่ิมเติมว่าเหตุใดถึงแม้ให้ความรู้และรณรงค์กันมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันปัญหาการซื้อสิทธิ
ขายเสียงยังคงอยู่ .ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือห้างร้านต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง 
และสนับสนุนลูกจ้างหรือพนักงานในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียวันลา ในส่วนของ กกต. ประจ าจังหวัด 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าหน่วยควรพิจารณาความเหมาะสมที่จะมาท าหน้าที่นี้  ควรแก้ปัญหา 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมการเลือกตั้งเป็นหัวคะแนนเสียเอง ควรจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อสังเกตการณ์ 
การเลือกตั้งโดยรับสมัครจากนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือปริญญาตรีให้สังเกตการณ์ทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งจนจบถึงการนับคะแนนเสียง อาสาสมัครควรมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ หากไม่มี 
ในพ้ืนที่อาจเลือกจากนอกพ้ืนที่ โดยวิธีการรับสมัครควรสร้างให้เป็นโปรแกรมสามารถลงทะเบียนสมัคร 
เลือกพ้ืนที่สังเกตการณ์ด้วยความสมัครใจก าหนดหลักสูตรการอบรม รูปแบบการรายงานและพ่ีเลี้ยง 
เงื่อนไขของผู้สมัคร ความปลอดภัยหากอบรมแล้ว จะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 
สร้างประชาธิปไตยภาคปฏิบัติเป็นฐานการเมืองในอนาคต อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลน าจับในการ
ชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งต่าง ๆ โดยกลุ่มอาสาสมัคร ควรมีสิทธิในรางวัลน าจับด้วย อาจมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสังเกตการณ์บ้างตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เพ่ือลดการซื้อสิทธิขายเสียง
ควรให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งกลาง เพ่ือให้หัวคะแนนไม่สามารถทราบได้ว่าเขตของตนได้คะแนน
เท่าใด จะท าให้หัวคะแนนมีความเสี่ยงลดน้อยลงและอาจลดการซื้อเสียงได้อีกทางหนึ่ง 

ประธานคณะกรรมาธิการ (นายเสรี สุวรรณภานนท์)  ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ว่าที่ร้อยตรี 
วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี) และกรรมาธิการ (พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
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ยอมรับว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างจังหวัดยังมีการทุจริตจริง ส่วนกรณีบัตรลงคะแนนของประชาชน 
ผู้ใช้สิทธิในต่างประเทศที่เกิดความล่าช้า เกิดจากปัญหาการขนส่งของสายการบินล่าช้า เป็นเหตุให้ม ี
บัตรลงคะแนนมาถึ งสถานที่นับคะแนนกลางไม่ทันภายในก าหนดเวลาส่งผลให้ เป็นบัตรเสีย 
ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีบทบัญญัติให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรแล้ว ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การ
ด าเนินคดี การคุ้มครองพยาน การให้รางวัลแจ้งเบาะแส การรับรู้ของประชาชนค่อนข้างน้อย กกต.  
ได้มีแนวทางติดป้ายประชาสัมพันธ์หากแจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลไว้ที่หมู่บ้านหรือต าบล ส่วนกระบวนการ
คุ้มครองพยานยังคงมีด าเนินการอยู่ แต่ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการท าให้กระบวนการ  
การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระท าผิดในระบบเลือกตั้ง กกต. 
ต้องมีความรอบคอบอย่างมากเพ่ือป้องกันการฟ้องกลับ กกต. จึงควรเร่งการให้ความรู้ความเข้าใจ  
ในเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย คือประชาชนมีวัฒนธรรม  
ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย กรณีสมาชิกบางส่วนเห็นว่าหากก าหนดให้ค่าพาหนะส าหรับประชาชน 
ในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอาจสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดี ประชาชนควรออกไปเลือกด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ซึ่งในความเป็นจริงต้องยอมรับว่า การขายเสียงส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่  
จึงมีทั้งคนอยากได้และคนอยากจ่าย กรรมาธิการจึงได้ผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พ.ศ. ....” ซึ่งเป็น 
อีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่สมบูรณ์ได้คนดีเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลือกตั้ง  
ของประเทศไทยนั้น เป็นระบบตัวแทน มีองค์ประกอบจากสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง มีกลไก
การท าหน้าที่ของแต่ละสภาอยู่ ผู้ได้รับการเลือกตั้งต้องเข้าใจบทบาทของตนเองว่าเป็นตัวแทนประชาชน 
ในส่วนของประชาชนจึงควรเลือกคนที่มีจิตส านึก มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
เคารพในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการต่อไป  

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 
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(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า ของที่ประชุมวุฒิสภา 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว  
โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายเสรี  สุวรรณภานนท์ ) และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง (นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองได้พิจารณาศึกษารายงาน
ดังกล่าว แล้วมีความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลงานเด่น 
ในรอบปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (การปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า ควรเร่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ  
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับประชาชน นักเรียน  
และนักศึกษา การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ในเรื่องการคัดบุคลากรเข้า เรียน 
ในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  ควรพิจารณาคัดเลือกผู้ เรียนให้มีที่มาหลากหลายยิ่ งขึ้น  
การด าเนินงานตามพันธกิจและการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า การจัดแบ่งส่วนงาน 
และอัตราก าลังภายในสถาบันพระปกเกล้า งบประมาณ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลส าเร็จ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน  
ของสถาบันพระปกเกล้า มีประเด็นโดยสรุป ดังนี้ 

๑) หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  (๑) การพัฒนาหลักสูตรด้านความเสมอภาคทางเพศ 
ควรขยายผลไปในเรื่องการจัดท า/จัดสรรงบประมาณ อย่างเท่าเทียมด้วย และควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมศึกษาในหลักสูตรของสถาบันทุกหลักสูตร ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 - รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑) 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และสร้างนักปกครองและผู้น าที่มีคุณธรรม มีจิตอาสา เสียสละเพ่ือสังคม 
และประเทศชาติต่อไป (๒) ควรน าผลผลิตของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชน จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาทุจริตการเลือกตั้ง ไปยังรัฐบาล (๓) ขอให้
ด าเนินการหลักสตูรประกาศนยีบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และให้มีการติดตามผลของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๔) ควรส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่เยาวชน โดยจัดท าหลักสูตรให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการแสดงออกทางการเมืองที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

๒) ควรเพิ่มเติมสื่อรณรงค์สร้างความเป็นพลเมืองประเภทต่าง ๆ 
๓) การเป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง ด้วยการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร และระบบดิจิทัล

เพ่ือสนับสนุนการท างาน เรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ให้สะดวก  
ต่อการน าไปใช้ พัฒนากระบวนการที่เป็นดิจิทัล ปรับวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย 

๔) ขอให้มุ่งเน้นเรื่องประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติ มากกว่าเชิงวิชาการ โดยเสนอให้มีการลง
พ้ืนที่จัดสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ่ือลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง  
โดยอาจสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง 

๕) ก าหนดให้มีวันส าคัญของพลเมืองที่มีอายุถึงเกณฑ์มีสิทธิเลือกตั้ง หรือมีสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ง โดยเสนอต่อประธานรัฐสภามอบค าขวัญรณรงค์ในทกุปี เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท าหน้าที่พลเมือง 

๖) การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ ใช้บังคับอยู่  ควรพิจารณาว่า กฎหมายฉบับใด 
ไม่เหมาะสม หรือสมควรยกเลิก หรือปรับปรุง และขอให้เร่งรัดติดตามการเสนอร่างพระราชบัญญัติการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. .... 

จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ตอบชี้แจงสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ว่า สถาบันพระปกเกล้าได้มีการด าเนินการในเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อสังเกตไว้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ก าหนดในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ก็จะมีการผลักดันการด าเนินการต่อไป การจัดท า
สื่อรณรงค์สร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งในปีนี้มีการรณรงค์เรื่องติดเกมส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
รวมถึงละครสั้น ซึ่งจะจัดหาเงนิสนบัสนุนการด าเนินการตอ่ไป การด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่



๑๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่เยาวชน ได้เสนอความเห็นประกอบการจัดท าหลักสูตรการศึกษาไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา การปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และจะขับเคลื่อนการด าเนินการในปีนี้ตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนด ในเรื่องหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง ๓ หลักสูตร 
เท่านั้น และมีอีก ๑๖ หลักสูตร ที่สถาบันต้องจัดการเรียนการสอนโดยบริหารจัดการหาเงินสมทบต่อไป 
รวมถึงมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรผู้เรียนจากภาคส่วนต่าง ๆ ชัดเจน นอกจากนี้ ได้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางด าเนินงานใน
อนาคตส าหรับนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด วุฒิบัตรการบรหิารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม ่ส าหรับหลักสูตร 
ด้านการเสริมสรา้งสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ขยายผลหลักสูตรนี้ต่อไป และหลักสูตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยราชการทุกภาคส่วน ซึ่งได้ก าหนดไว้หลายหลักสูตร
ด้วยกัน  อย่างไรก็ดี เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้าเห็นว่า  อาจใช้วิธีการ 
ตั้งงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการได้  

ส าหรับการด าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ 
สถาบันพระปกเกล้าได้มีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า 
จากทางคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ขอรับประเด็นข้อเสนอให้ก าหนดวันส าคัญของพลเมือง รวมถึงข้อสังเกต  
ของคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาไปด าเนินการและประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีในปีต่อไป 

                  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 


