สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๓ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่ อ ครบองค์ป ระชุ มแล้ ว ประธำนของที่ ป ระชุ ม ได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิ น กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
(๓) กระทู้ถาม
(ไม่มี)
เรื่องด่วน
จานวน ๑ เรื่อง
- ให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลผู้ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ผลการพิจารณา
ตามที่ที่ประชุ มวุฒิ สภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญ ประจาปีครั้งที่ หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ มี ม ติ ตั้ งคณะกรรมาธิก ารสามั ญ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อท าหน้ าที่ ต รวจสอบประวั ติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน ๑ คน คือ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นั้น
คณะกรรมาธิการสามัญได้ดาเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้นาเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วน
ที่มิ ได้เป็ น รายงานลับ และส่ว นที่ เป็ น รายงานลับ ต่ อที่ ป ระชุม วุฒิ สภาแล้ว ที่ ป ระชุม ได้ล งมติ เพื่ อ ให้

-๒ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ให้ความเห็นชอบ
๒๐๑ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๑๓ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๔ คะแนน
จากผลการออกเสี ย งลงคะแนนปรากฏว่ า นางสาวศยามล ไกยู ร วงศ์ ได้ รั บ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา (สมาชิก
วุฒิสภาจานวน ๒๔๕ คน จานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ
จานวน ๑๒๓ คะแนนขึ้นไป) จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จำกนั้นที่ประชุมมีมติให้นำระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จานวน ๒

เรื่อง

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จานวน ๔ ครั้ง
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตำมมำตรำ ๑๒๙
วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)
ผลการพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ลงมติ มิ ให้ เปิ ด เผยบั น ทึ ก กำรประชุ ม ลั บ ของคณะกรรมำธิ ก ำรวิ ส ำมั ญ
กำรพิทักษ์และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๓
๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จานวน ๖ ครั้ง
และรายงานลั บของคณะกรรมาธิก ารสามัญ เพื่อทาหน้าที่ต รวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมลงมติมิให้ เปิ ด เผยบั นทึกกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรสำมัญ เพื่อท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่

-๓ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันอังคำรที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ วันอังคำรที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ วันอังคำรที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖ วันอังคำรที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๑

เรื่อง

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพั ฒ นำสั งคม และกิ จกำรเด็ ก เยำวชน สตรี ผู้ สู งอำยุ
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส (นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์) ร่วมด้วยรองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สอง
(นำงเพ็ ญพั กตร์ ศรี ท อง) ประธำนคณะอนุ ก รรมำธิก ำรกิ จ กำรสตรี ผู้ มี ค วำมหลำกหลำยทำงเพศ
และผู้ ด้ อ ยโอกำส (นำงประยู ร เหล่ ำ สำยเชื้ อ ) และรองประธำนคณะอนุ ก รรมำธิ ก ำร คนที่ ห นึ่ ง
(นำงทัศนำ ยุวำนนท์) ได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีวัตถุประสงค์
ในกำรจั ดตั้ งเพื่ อเป็ นแหล่ งเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนดอกเบี้ ยต่ ำ ในกำรสร้ ำงโอกำสให้ สตรี เข้ ำถึ งแหล่ งเงิ นทุ น
เพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจ ส่งเสริมบทบำท
และพัฒนำศักยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี ในกำรเฝ้ำระวัง ดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะผู้นำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตลอดจน
เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับสตรี โดยกำรสนับสนุนงบประมำณของกองทุน
อยู่ในรูปแบบของเงินอุดหนุนหรือเงินทุนหมุนเวียน และจำกกำรศึกษำข้อมูล สถำนกำรณ์ กำรดำเนินงำน
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของกองทุน รวมทั้งกำรรับฟังข้อมูล จำกผู้แทน
กรมกำรพัฒนำชุมชน กำรลงพื้นที่ศึกษำดูงำนในจังหวัดต่ำง ๆ เพื่อรวบรวมปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกองทุนอย่ำงรอบด้ำน คณะกรรมำธิกำรได้มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำไว้ ๔ ด้ำน
คือ ๑) ข้อเสนอแนะด้ำนกฎหมำย ได้แก่ แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ (๕)
โดยแก้ไขจำกเดิมที่ “กำหนดระยะเวลำกำรผ่อนชำระคืนไม่เกินสองปี และต้องชำระคืนอย่ำงน้อยปีละสองงวด”
เป็น “กำหนดระยะเวลำกำรผ่อนชำระคืนไม่เกินสองปี และต้ องชำระคืนอย่ำงน้อยปีละหนึ่ งงวด”
เนื่องจำกสมำชิกกองทุนไม่สำมำรถส่งคืนเงินให้กับกองทุนได้ภำยใน ๖ เดือน และเร่งผลักดันนโยบำย

-๔กองทุน เป็น กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ๒) ข้อเสนอแนะด้ำนบุคลำกร และงบประมำณ
ได้แก่ ควรเพิ่มกรอบอัตรำกำลังพนักงำนกองทุน ตำแหน่งนิติกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด ควรพิจำรณำแนวทำงในกำรส่งเสริมควำมมั่นคงในกำร
ทำงำนให้กับลูกจ้ำงกองทุนในสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กำรพิจำรณำเพิ่มกรอบอัตรำกำลัง
บุค ลำกร ควรพิจ ำรณำจัด สรรเบี้ยประชุมให้แก่คณะทำงำนขั บเคลื่อนกองทุนระดับจังหวัด ตำบล
หรือ เทศบำล ดังที่ได้ดำเนิ นกำรให้ ค่ำพำหนะเดินทำงและค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงไปเรียบร้อยแล้ว และพิจำรณำ
ทบทวนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมและทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมถึงเพิ่มสัดส่วน
ผู้แ ทนภำคประชำสังคมในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับ
จังหวัด ในสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้แทนภำครัฐ เช่นเดียวกับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรระดับอำเภอ
๓) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด ได้แก่ ควรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับสมำชิก
กองทุนอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องควำมรู้ในกำรเขียนหรือกำรเสนอโครงกำร โดยกำรจัดทำคู่มือประกอบกำรเขียน
โครงกำรและจัด อบรมในเรื่องดังกล่ำว ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนให้กับ เยำวชนสตรี
ในสถำบันกำรศึกษำ และควรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ตลอดจนจัดให้มีตลำดรองรับผลิตภัณฑ์
ที่แน่นอน ๔) ข้อเสนอแนะด้ำนอื่น ๆ ได้แก่ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และบูรณำกำรงำน
ร่วมกัน เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกลุ่มสตรีหรือองค์กรผู้รับเงินทุน กำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนอย่ำงครบถ้วน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
กำรดำเนิ น งำนกองทุ น ให้ มีควำมต่อเนื่ องและยั่งยืน นอกจำกนี้ ในระหว่ำงกำรพิ จำรณำศึกษำของ
คณะกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรได้มีข้อเสนอแนะไปยังกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
จำนวน ๒ เรื่อ ง คือ ๑) ขอให้พิจ ำรณำปรับ ลดจำนวนผู้ข อรับ กำรสนับ สนุน จำกเดิม ที่กำหนดไว้
ให้มีกำรรวมตัวกันตั้งแต่ “ห้ำคนขึ้นไป” เป็น “สำมคนขึ้นไป” และ ๒) ขอให้พิจำรณำปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยผิดนัด โดยทั้ง ๒ กรณีดังกล่ำว กรมกำรพัฒนำชุมชนได้มีกำรแก้ไขตำมที่
คณะกรรมำธิกำรน ำเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงถือ เป็น ควำมสำเร็จของคณะกรรมำธิกำรในกำรส่งเสริม
และเพิ่มควำมมีประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนของกองทุนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำง ๆ
สรุปได้ว่ำ กำรดำเนินงำนของกองทุนไม่ควรควบคุมควำมคิด ของผู้ที่ขอรับเงินไปดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ
แต่ควรให้อิสระทำงควำมคิดในกำรดำเนินงำนอย่ำงเต็มที่ และควรให้มหำวิทยำลัยบรรจุหลักสูตรควำมรู้
เกี่ยวกับกองทุนให้แก่สตรีที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น เพื่อให้ กลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ เกิดควำมสนใจเข้ำมำเป็นสมำชิก
ในกองทุนเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้กองทุนได้ดำเนินงำนร่วมกับสภำองค์กรชุมชน
ในกำรพัฒนำบทบำทสตรี เพรำะกำรพัฒนำบทบำทสตรี ไม่ใช่เพียงแต่กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มสตรี
หรือชุมชนเท่ำนั้น แต่จะต้องครอบคลุม ทั้งกำรพัฒนำภำวะผู้นำ สิทธิสตรี และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีพร้อมกันไปด้วย นอกจำกนี้ กำรพัฒนำบทบำทสตรีในยุคดิจิทัล สิ่งที่สำคัญคือ กำรให้ควำมรู้
ในกำรใช้สื่อออนไลน์ ภัยของกำรใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้งอบรมควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย เพื่อให้สตรีเหล่ำนี้ไปเผยแพร่ตอ่ คนในครอบครัว ตลอดจนควรให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำ
ครอบคลุมไปถึงสตรีกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มแรงงำนนอกระบบ กลุ่มไร้สัญชำติ และกลุ่มผู้ติดเชื้อ

-๕HIV เป็นต้น รวมทั้งควรบูรณำกำรให้หน่วยงำนที่ทำงำนเกี่ ยวกับสตรีในแต่ละกระทรวงดำเนินงำนโดยใช้
แผนพัฒนำสตรีแห่งชำติ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และในกำรบริหำร
กองทุนควรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมและประเมินได้อย่ำงเป็นระบบ
จำกนั้น ประธำนคณะกรรมำธิกำรได้ขอรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
สมำชิกไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ที ่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว เห็ น ชอบด้ว ยกับ รายงานพร้อ มทั ้ง ข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง คณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

