
 

 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 

********************* 

๑. ช่ือโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ พฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที่  สํานักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  

 พระนครศรีอยุธยา จํากัด 

 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  กรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
 ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จํากัด เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ วรรคสาม 
ซึ่งบัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
และบทบัญญัติใน หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (๔) ซึ่งบัญญัติให้
ดํ า เนินการปฏิ รูปประเทศอย่างน้อยต้องใ ห้ เ กิดผลในการสร้างกลไกเพื่ อส่ ง เส ริมสหกรณ์ 
และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางาน 
และการประกอบอาชีพของประชาชน  

  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทํา 
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  อําเภอบางบาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจาก 
ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ ๑๒ กิโลเมตร อําเภอบางบาล มีเนื้อที่เขตการปกครองทั้งสิ้น 
๑๓๕.๓๐๕ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๘๔,๕๖๕.๖๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ ของพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอเสนา อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 อําเภอบางบาลมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๙๓ คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑) แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๖ ตําบล ได้แก่ 
ตําบลบางบาล ตําบลวัดยม ตําบลไทรน้อย ตําบลสะพานไทย ตําบลมหาพราหมณ์ ตําบลบางหลวงโดด 
ตําบลกบเจา ตําบลบ้านคลัง ตําบลพระขาว ตําบลนํ้าเต้า ตําบลทางช้าง ตําบลวัดตะกู ตําบลบางหลวง 
ตําบลบางหัก ตําบลบางชะนี และตําบลบ้านกุ่ม  

  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีน้ําท่วมตามฤดูกาล จึงทําให้
ดินอุดมสมบูรณ์และเกิดชุดดินหลาย ๆ ชุด เช่น ดินราชบุรี ชุดดินอยุธยา ชุดดินอ่างทอง พื้นที่จึง 
เหมาะแก่การเพาะปลูก แม่น้ําลําคลองที่สําคัญประชาชนส่วนใหญ่ของอําเภอบางบาลได้ใช้น้ําจากแม่น้ํา 
ลําคลองในการเกษตร การคมนาคม มีแหล่งน้ําที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

 ๑) แม่น้ําเจ้าพระยา  

  ๒) คลองบางบาล 

 ๓) คลองบางหลวง (คลองโผงเผง) 

 ๔) คลองบางปลาหมอ (คลองมโนราห์) และ 

 ๕) แม่น้ําน้อย 

 ประชากรของอําเภอบางบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยมีพื้นที่ทําการเกษตร
ประมาณร้อยละ ๗๘ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ทํานาแต่ก็มีส่วนน้อยที่ปลูกไม้ผล และพืชผัก รวมทั้ง 
เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด และห่าน ซึ่งมีอยู่ทุกตําบลในลักษณะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน 
และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่มีอาชีพประมงน้ําจืด  

 เขตอําเภอบางบาล มีอุตสาหกรรมอยู่ ๒ ประเภท คือ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่  
ทําอิฐเผา (มีทั้งอิฐมือ และอิฐเคร่ือง) ทําก้านธูป และดอกไม้จันทน์ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงสีข้าว และโรงค้าไม้แปรรูป 
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๗. วิธีการดําเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๑๓๐  คน 

  - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๔๗ คน ที่เป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๘  

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทั่วไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อื่น ๆ  

  ได้แก่ กรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา 
จํากัด และกลุ่มเกษตรกร  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลที่ได้ลัพธ์/ความพึงพอใจ ได้แก่  กรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จํากัด กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบถึงบทบาท
หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึงปัญหาความเดือนร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
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๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของ
พื้นที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

  ๑๑.๒ ควรศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาในพื้นที่และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นก่อนการลงพื้นที่ 

  ๑๑.๓ ควรจัดให้มีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่
ชัดเจนและสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการตอบข้อร้องเรียนกลับไปยัง
บุคคลผู้เสนอเรื่อง 

  ๑๑.๔ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

  ๑๑.๕ ควรให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ่ายทําคลิปวีดิทัศน์พอสังเขป เพื่อเผยแพร่ให้เห็นถึงบรรยากาศ
ในการลงพื้นที่  
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ภาคผนวก 
 

๑๒. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 

เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา 
นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ภาคกลาง ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
และได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางมาในการลงพื้นที่พบปะประชาชนในคร้ังนี้ โดยลําดับ 
ได้แก่  

๑. นายจเด็จ  อินสว่าง  สมาชิกวุฒิสภา  
๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภา 
๔. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา 
๕. นายวิทยา  ผิวผ่อง  สมาชิกวุฒิสภา 
๖. นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา  
๗. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  สมาชิกวุฒิสภา  
๘. นางจิรดา  สงฆ์ประชา  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๐. นายประมาณ  สว่างญาติ  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๑. นายปัญญา  งานเลิศ    สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒. นายไพโรจน์  พ่วงทอง   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๔. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา 
๑๕. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๖. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๗. พลเอก อักษรา  เกิดผล  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๘. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา 
๑๙. พลโทอําพน  ชูประทุม  สมาชิกวุฒิสภา 

 ในการนี้ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้เปิดสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้ว  
นายวิทยา  ผิวผ่อง ได้กล่าวเชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ขึ้นเวทีเพื่อดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับประชาชนจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จํากัด 
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โดยมี นายจเด็จ  อินสว่าง เป็นผู้ดําเนินรายการ พร้อมด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายสุวพันธ์ุ 
ตันยุวรรธนะ พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช พลเอก วัฒนา  สรรพานิช โดยลําดับ 

  สมาชิกวุฒิสภาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนมีสาระสําคัญโดยสรุป 
กล่าวคือ ในฐานะที่สมาชิกวุฒิสภาถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจการ
สหกรณ์การเกษตรที่รัฐจําต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ วุฒิสภา
มีหน้าที่และอํานาจในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อที่จะได้นําข้อเสนอแนะไปสู่
การดําเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา ในอันที่จะพัฒนาภาคเกษตร โดยพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะ
การประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ 
เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างม่ันคงต่อไปในอนาคต  

  ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายซึ่งต้องมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ต่อไป  

 สําหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย เพื่อจัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการ 
โดยมีเจตนารมณ์ในการปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อการพัฒนา 
คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยเพิ่มการกําหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกสหกรณ์ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
กําหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ กําหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เก่ียวกับการดําเนินกิจการ 
ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติ เก่ียวกับงบการเงิน 
และบทบัญญัติเก่ียวกับการสอบัญชี เพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดําเนินกิจการในทํานองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการ
เฉพาะ และกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สะดวก 
รวดเร็วย่ิงขึ้น รวมถึงกําหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด 
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เพื่อประสิทธิภาพ ในการกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราโทษ 
ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 จากนั้น ประธานกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ และเกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้เป็นสมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จํากัด ได้เสนอแนะข้อมูล ตลอดจน
เสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 

 นายสมยศ แสงจันทร์ เกษตรกร ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล ได้เสนอข้อร้องเรียนว่า
เกษตรกรริมคลองบางหลวง ๒ กลุ่มที่ทํานาแปลงใหญ่ในหมู่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ที่อยู่พื้นที่ปลายน้ํา
จําเป็นต้องใช้เงินทุนในการสูบน้ําเพื่อการทํานาสูงมาก จึงมีความต้องการการสนับสนุนการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานทางเลือกอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนของเกษตรกร 
 สุรินทร์ กฤษสุริยา ประธานเกษตรนาแปลงใหญ่ อําเภอท่าเรือ และกลุ่มเกษตรกร 
ได้กล่าวช่ืนชมการดําเนินงานลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และเสนอข้อร้องเรียนในประเด็นเร่ืองราคา
ข้าวตกต่ํา และการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา ตลอดจนข้อจํากัดด้านการคมนาคมขนส่งปัจจัยการผลิต 
ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการทํานาที่สูงขึ้นและปัญหาการบุกรุกที่ดินเนื่องจากมีลักษณะที่นาไม่มีทางออกสู่ทาง
สาธารณะ ทั้งนี้ บางแปลงไม่สามารถทํานาได้มาเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี 
 นางวันทิพย์  มงคลเกิด เกษตรกร ตําบลทางช้าง อําเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียน 
ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบ้ียธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ 
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ํา แม้ได้รับการผ่อนผันจากธนาคาร แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการดํารงชีพ 
และชําระหนี้ได้  จึงขอให้เร่งรัดมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายที่
เก่ียวข้องไปแล้ว  
 (อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหลักการแล้ว เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการ 
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป)   
 นายชลิต  ชิงชัย เกษตรกร ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตําบลหนองปลิง อําเภอนครหลวง 
เสนอให้มีการจัดทํา “ธนาคารน้ําใต้ดิน” เพื่อกักเก็บน้ําและแจกจ่ายเพื่อการเกษตรให้ได้มากขึ้นและเป็น
แก้มลิงที่ใช้บรรเทาปัญหาน้ําท่วมได้ จากนั้นให้มีโครงการ “ธนาคารต้นไม้” โดยรัฐพึงอุดหนุน
งบประมาณให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
 ว่าที่ ร.อ. สมพงษ์  หอมหวล เกษตรกรตําบลช้างใหญ่ เสนอข้อร้องเรียนว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ไม่บูรณาการการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร สําหรับในพื้นที่ตําบลช้างใหญ่  
มีความต้องการขยายพ้ืนที่ทําการของสหกรณ์การเกษตรตําบลช้างใหญ่  ไปยังพื้นที่ข้างเคียง 
ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่สามารถได้รับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์
สาธารณะได้ 
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 นายณรงค์  บัวขจร เกษตรกรตําบลบ้านกุ่ม อําเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียนเรื่องการขาดน้ํา 
สําหรับทํานาและมีน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร มีบ่อทรายทําให้น้ําเสื่อมคุณภาพ ต้นทุนการทํานามีราคาสูง 
และขาดแหล่งการพัฒนาองค์ความรู้ภาคการเกษตร  
  นายปราโมทย์  กาญจนเลขา เสนอข้อร้องเรียนปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ์ 
ของทางราชการ 
 นางสาวอัญชิสา พันธ์ุศุภผล เกษตรกรตําบลวัดยม อําเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียน 
เร่ืองบ่อทรายปล่อยน้ําเสียลงสู่คลองชลประทานและเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเหตุให้ดินเค็มไม่สามารถทํานาได้กว่า ๕๐๐ ไร่ แม้ได้ทําการล้างดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน ทั้งนี้  
ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วแต่ไม่เป็นผล  
 นายมาโนชญ์ รักษาธรรม สมาชิกสภาเกษตรกรอําเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียนปัญหาการ
ประกันพืชผลที่ไม่มีความเท่าเทียมและท่ัวถึงกันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการประกาศ
พื้นที่ภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องรอประกาศภัยพิบัติระดับ
จังหวัด  
 นายสมนึก บรรจงศิริ เกษตรกรอําเภอนครหลวง เสนอให้รัฐสนับสนุนการดําเนินการ 
ของสหกรณ์การเกษตรทุกแห่งให้สามารถรับซื้อข้าวของเกษตรกรได้ และลดปัญหาการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ในการดําเนินกิจการสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชน 
 นายณรงค์  ผ่ึงผาย  เกษตรกรตําบลบ้านคลัง อําเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียน 
เร่ืองคลองสาธารณะส่งน้ําใช้ประโยชน์ไม่ไปถึงที่ดินทํานา 
  นายสิงห์ชัย  เรืองขจร เกษตรกร อําเภอมหาราช เสนอข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาการบริหาร
จัดการน้ําสําหรับใช้ในการทํานาใน “พื้นที่ทุ่งมหาราช” ซึ่งมีภูมิประเทศลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  
ที่ไม่เหมาะสมในการทํานา 
 นายสอาด  สุขสุแดน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ เสนอข้อร้องเรียนด้านการประกันรายได้ 
ของเกษตรกร 
 นายวิรัช  จําปานาค เกษตรกร อําเภอท่าเรือ เสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 
รองของเกษตรกรอย่างจริงจังตามความสามารถและความถนัดของเกษตรกร เพื่อเสริมรายได้ของ
เกษตรกรนอกฤดูการทํานาและเก็บเก่ียวผลผลิต เช่น การมีแนวทางให้สถาบันการศึกษามีบทบาท 
ในการส่งเสริมอาชีพรองและรายได้ของเกษตรกรอย่างครบวงจร ทั้งองค์ความรู้และการตลาด  
 นางไอยวรินทร์  ภาษี เกษตรกร อําเภอท่าเรือ เสนอสภาพปัญหาการทํานาในพ้ืนที่อําเภอ 
วังน้อยมีปัญหาฝนแล้งซึ่งขาดนวัตกรรมการสร้างฝนเทียม และดินเป็นพิษจากบ่อน้ําที่มีสภาพเป็นกรด 
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 และนายสุรินทร์  วิงวอน เกษตรกรตําบลกบเจา อําเภอบางบาล เสนอสภาพปัญหาราคา 
รับซื้อข้าวเปลือกตกต่ํา  
 

 ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันตอบช้ีแจงข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และช้ีแจงข้ันตอน
กลไกของวุฒิสภาท่ีสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ จากนั้นจะมีการตอบช้ีแจงความ
คืบหน้าและผลการดําเนินงานกลับมายังผู้เสนอข้อร้องเรียนในพ้ืนที่ต่อไป  
 ทั้งนี้ นายประมาณ  สว่างญาติ สมาชิกวุฒิสภา ได้สรุปประเด็นการรับฟังข้อเสนอแนะ 
โดยได้อธิบายถึงสภาพปัญหาทั่วไปของเกษตรกรรม และแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัย 
กลไกของวุฒิสภา 
 จากน้ัน นายวิทยา ผิวผ่อง ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการลงพื้นที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
พระนครศรีอยุธยา จํากัด  ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้กล่าว
ขอบคุณผู้เข้าร่วมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกท่าน ตลอดจนกล่าวปิดโครงการ 
 

************************** 
 
 

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
นายบรรหาร  กําลา 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 



๑๐ 
 

๑๓. รูปภาพประกอบกิจกรรม  
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๑๒ 
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๑๕ 
 

 



๑๖ 
 

 



๑๗ 
 

  



๑๘ 
 

  



๑๙ 
 

 



 

 



๒๑ 
 

 

 



 

 



๑ 
 

รายงาน 

ผลการวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

จากการลงพ้ืนที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  

คร้ังที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จํากัด 

ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

------------------------------ 

 

๑. บททั่วไป 

โดยที่ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง” มีวัตถุประสงค์ 
ในการลงพ้ืนที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานสําหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
และหลักสากล ตลอดจนนําข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 
ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

ทั้งนี้ การดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานภายหลังการลงพื้นที่
หรือจัดกิจกรรม จะต้องรายงานผลการดําเนินงาน สภาพปัญหา ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ภาคกลาง ได้รับทราบ โดยหากปรากฏความคิดเห็นของประชาชนจากการ 
ลงพื้นที่ ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อคิดเห็นของประชาชนให้คณะกรรมการทราบ เพื่อส่งต่อให้
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการได้กําหนดหน้าที่ให้วิเคราะห์
แนวทางการดําเนินการไว้แล้ว ตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 



๒ 
 

   โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง คร้ังที่ ๑ (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา 
จํากัด ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ 
วรรคสามซึ่งบัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ และบทบัญญัติใน หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (๔) 
ซึ่งบัญญัติให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องให้เกิดผลในการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ 
และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางาน 
และการประกอบอาชีพของประชาชน   

   กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จึงขอเสนอรายงานผลการวิเคราะห์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการลงพ้ืนที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง คร้ังที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ดังมีรายละเอียดดังนี้  
   

๒. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคกลาง 

 สมาชิกวุฒิสภาสามารถมีบทบาทตามหน้าที่ และอํานาจที่ กํ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ดังนี้  
 
    ๒.๑ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจทั้ง 
การพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมาย 
ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

 ๒.๒ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กําหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ในการตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา การเปิด



๓ 
 

อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา และการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญ
ผ่าน “ระบบกรรมาธิการ” ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
   ข้อ บัง คับการประชุมวุฒิสภา  พ .ศ .  ๒๕๖๒  กําหนดให้  วุฒิสภามีอํ านาจตั้ ง
คณะกรรมาธิการ โดยจะกําหนดให้เป็น “คณะกรรมาธิการสามัญ” หรือ “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” 
ก็ได้ โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๖ คณะ ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
อันอยู่ในหน้าที่ และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
   ทั้งนี้ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  ยังได้กําหนดให้มี “คณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักในด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด กระทํา 
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ เพื่อให้ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
 
๓. บทวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับจากการลงพ้ืนที่ 
  

  ในการลงพื้นที่คร้ังนี้ ประธานกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ และเกษตรกร ตลอดจนประชาชน 
ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จํากัด ได้เสนอ 
ความคิดเห็น จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด จํานวน ๑๒๓ คน  จําแนกความคิดเห็นในบริบททางการเกษตรได้ ๔ ด้าน ได้แก่ ความ
คิดเห็นด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร ด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางวิเคราะห์ประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 
 
  



๔ 
 

   

 
ประเด็น 

ความคิดเห็น 
 

 
การดําเนินงานโดยรัฐบาล 
 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ของฝ่ายเลขานุการ 

 
๑. ความคิดเห็นด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร (จํานวน ๒ ราย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า) 
แผนการปฏิรูปประเทศ  : ด้านเศรษฐกิจ - ด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร (การเข้าถึงตลาด และการ
ให้บริการหลังการเก็บเกี่ยว) (หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
 
นางวันทิพย์  มงคลเกิด เกษตรกร ตําบล 
ทางช้าง อําเภอบางบาล เสนอข้อคิดเห็นเรื่อง
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ํา แม้ได้รับการผ่อนผัน
การชําระหนี้จากธนาคาร แต่ก็ยังไม่เพียงพอใน
การดํารงชีพและชําระหนี้ได้  จึงขอให้เร่งรัด
มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่ได้มี
การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 

 
ปัจจุบัน มีการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย ได้แก่การเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 

 
  นํ า เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํานวยการฯ พิจารณาเสนอเรื่องไปยัง 
“คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์” 
ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
การส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเกษตรกรรม ตลอดจนพิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์



๕ 
 

ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   

 
นายสอาด  สุขสุแดน ประธานกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ เสนอข้อคิดเห็นว่าควรมีมาตรการประกัน
รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 
 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,495.74 ล้านบาท 
 
 

 
 

 
๒. ความคิดเห็นด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (จํานวน ๑๑ ราย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (โดยการลดความเหลื่อมลฎ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ :  
      กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร) 
       : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เกษตรอัจฉริยะ) 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านกฎหมาย - ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(ในกําหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ) (หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย) 
         : ด้านเศรษฐกิจ - ด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร (หน่วยงานหลัก : 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การพัฒนาแหล่งน้ําและการชลประทานเพื่อการเกษตร (หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  
 

 
นายสมยศ แสงจันทร์ เกษตรกร ตําบลกบเจา 
อําเภอบางบาล ได้เสนอข้อคิดเห็นว่ารัฐควร
สนับสนุนการใช้พลั งงานแสงอาทิต ย์  หรือ
พลังงานทางเลือกอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และลดต้นทุนของเกษตรกร 
 

 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
           ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รายงานเกี่ยวกับโครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 
โดยกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน) ได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสูบน้ําด้วย

 
 เ ห็ น ค ว ร เ สนอคณะก ร ร มก า ร
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนเพื่อโปรดพิจารณาส่งประเด็นเรื่อง
การพิจารณาจัดหาเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจาก ภัยแล้ ง โ ดย ใ ห้
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พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับวิสาหกิจชุมชนการเกษตรนอกเขต
ชลประทาน  
               ๒. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหา
เครื่องสูบน้ําขนาดเล็กด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยให้สอดคล้องกับพื้นที่
เป้าหมายตามแผนการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่
มีอยู่แล้ว 
 

สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายตามแผนการ
จัดหาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีอยู่
แล้ว ให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบปัญหาทั่ว
ประเทศ  ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินงาน
ตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

 
 นายสุรินทร์ กฤษสุริยา ประธานเกษตรนา
แปลงใหญ่ อําเภอท่าเรือ และ นายสุรินทร์  
วิงวอน เกษตรกรตําบลกบเจา อําเภอบางบาล 
เสนอความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราคาข้าวตกต่ํา 
และการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา  

 
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
อนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ด้านการตลาด   
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รับทราบสถานการณ์น้ํ า ใน ปัจจุ บัน  และการ เปิด ศูน ย์
อํานวยการน้ําเฉพาะกิจ และเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา เพื่อให้หน่วยงานนําไปดําเนินการใน
ส่วนที่ เ กี่ยวข้อง ตามที่ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

 
เห็นควรเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เพื่อโปรดส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
สา มัญประจํ า วุฒิ สภาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  
  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดดําเนินการ
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แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติเสนอ  
     

ตามมาตรการแ ก้ ไข ปัญหาพื้ นที่ เ สี่ ย ง 
ขาดแคลนน้ําในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ให้
เ ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
นายชลิต  ชิงชัย เกษตรกร ประธานกลุ่ม
นาแปลง ใหญ่  ตํ าบลหนองป ลิ ง  อํ า เภอ
นครหลวง เสนอให้มีการจัดทํา “ธนาคารน้ําใต้
ดิน” เพื่อกักเก็บน้ําและแจกจ่ายเพื่อการเกษตร
ให้ได้มากขึ้นและเป็นแก้มลิงที่ใช้บรรเทาปัญหา
น้ําท่วมได้ จากนั้นให้มีโครงการ “ธนาคารต้นไม้” 
โดยรัฐพึงอุดหนุนงบประมาณให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

 
 - คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เห็นชอบ
ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
-  ปั จจุ บัน  รั ฐมนต รีว่ าการกระทรวงพาณิช ย์  ได้ ออก 
กฎกระทรวง กําหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีสาระสําคัญให้ “ไม้ยืนต้น” เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันได้ ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส . ) ก็ได้ เ ริ่มโครงการธนาคารต้นไม้มานานแล้ว และ
ดําเนินการรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว  

 
 เนื่ อ งจาก มีการดํ า เนินงานโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนสามารถรับทราบและเข้าถึง 
การดําเนินการดังกล่าวได้   
 ทั้งนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  เพื่ อ โปรด เสนอ เรื่ อ ง ไป ยั ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่
เ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
อํานาจต่อไป เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานตาม
แผนดังกล่าว 
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ว่าที่ ร.อ. สมพงษ์  หอมหวล เกษตรกรตําบล
ช้างใหญ่ เสนอความคิดเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ
พึงบูรณาการการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมในการ
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร  

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มี “ยุทธศาสตร์เกษตร

และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของ หน่วยงานทุกภาคส่วน
โดย กลไกประชารัฐ และปรับระบบ บริหารงานให้ทันสมัย  

 
 เนื่ อ งจาก มีการดํ า เนินงานโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนสามารถรับทราบและเข้าถึงการ
ดําเนินการดังกล่าวได้  
 ทั้งนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  เพื่ อ โปรด เสนอ เรื่ อ ง ไป ยั ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ง านต ามหน้ า ที่ 
และอํานาจต่อไป เพื่อเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

 
นายณรงค์  บัวขจร เกษตรกรตําบลบ้านกุ่ม 
อําเภอบางบาล เสนอความคิดเห็น เรื่องการ
ข า ด น้ํ า สํ า ห รั บทํ า น า แ ล ะ มี น้ํ า ท่ ว มพื้ น ที่
การเกษตร มีบ่อทรายทําให้น้ําเสื่อมคุณภาพ 
ต้นทุนการทํานามีราคาสูง และขาดแหล่งการ
พัฒนาองค์ความรู้ภาคการเกษตร 

 
-  คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่ อ วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
-  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
อนุ มัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ด้านการตลาด   

 
 เ ห็ นควร เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน เพื่อ 
 ๑. โปรดพิจารณาเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่
เ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
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- คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 ภายใต้กรอบ

วงเงิน ๒๕,๔๘๒.๐๖ ล้านบาท  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มี “ยุทธศาสตร์

เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ .ศ .2560-2579)” 
กําหนดวิสัยทัศน์ให้ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ เกษตรกรสู่ความ
เป็น Smart Farmers ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่าย สถาบันเกษตรกรสู่ Smart 
Group และ Smart Enterprise สร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการ ผลิต การแปรรูป การตลาด 
และการบริหารจัดการ 
 

อํานาจต่อไป เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานตาม
มติคณะรัฐมนตรีและแผนดังกล่าว 
 ๒. กรณีความเดือดร้อนจากบ่อทราย 
โปรดพิจารณาเสนอเรื่องไปยัง กลุ่มงานรับ
เ รื่องราวร้องทุกข์  สํานักงานประธาน
วุฒิสภา  เพื่ อดํ า เนินการตามระ เ บียบ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
เป็นการด่วน 

 
นายปราโมทย์  กาญจนเลขา เสนอความคิดเห็น
การแก้ไขความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ์ของ
ทางราชการ 
 

 
ปัจจุบันมี พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตเพื่อกําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาของทางราชการลด
อุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ 

 
 เ ห็ น ค ว ร เ สนอคณะก ร ร มก า ร
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  เพื่ อ โปรด เสนอ เรื่ อ ง ไป ยั ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่
เ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
อํานาจต่อไป 



๑๐ 
 

 
นางสาวอัญชิสา พันธุ์ศุภผล เกษตรกรตําบลวัด
ยม อําเภอบางบาล และ นายณรงค์  บัวขจร 
เกษตรกรตําบลบ้านกุ่ม อําเภอบางบาลเสนอ
ความคิดเห็นเรื่องบ่อทรายปล่อยน้ําเสียลงสู่คลอง
ชลประทานและเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นเหตุให้
ดินเค็ม  

 
กิจการบ่อทรายอ ยู่ภายใต้การควบคุมตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 
๒๕๔๖  

 
เห็นควรเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เพื่อ โปรดพิจารณาเสนอเรื่องไปยัง กลุ่มงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานประธาน
วุฒิสภา  เพื่ อดํ า เนินการตามระ เ บียบ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
เป็นการด่วน 

 
นายณรงค์  ผึ่งผาย เกษตรกรตําบลบ้านคลัง 
อําเภอบางบาล และ นายสิงห์ชัย  เรืองขจร 
เกษตรกร อําเภอมหาราช เสนอความคิดเห็น
เรื่องการบริหารจัดการน้ําในการทํานา 
 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เห็นชอบ
ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

 
 เ ห็ น ค ว ร เ สนอคณะก ร ร มก า ร
อํ า น วยก า ร โ ค ร งก า รสมาชิ ก วุฒิ สภ า 
พบประชาชน เพื่อโปรดพิจารณาเสนอเรื่อง 
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
ที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อดํ า เนินงานตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป เพื่อเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 
 
 
 



๑๑ 
 

 
๓. ความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดทางการเกษตร (จํานวน ๑ ราย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง : พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยพัฒนาสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน หรือ องค์กรธุรกิจประจําชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิต 
ตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร ) 
แผนการปฏิรูปประเทศ  : ด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร (การเข้าถึงตลาด และการให้บริการหลัง
การเก็บเกี่ยว) (หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 

 
 
นายสมนึก บรรจงศิริ เกษตรกรอําเภอนคร
หลวง เสนอให้ รัฐสนับสนุนการดําเนินการ
ของสหกรณ์การเกษตรทุกแห่งให้สามารถรับซื้อ
ข้าวของเกษตรกรได้ และลดปัญหาการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ในการดําเนินกิจการสหกรณ์
การเกษตร เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับผู้
ประกอบธุรกิจเอกชน 
 

 
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  กําหนดให้ “กรมส่งเสริม
สหกรณ์” มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน 
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

 
 
 เ ห็ น ค ว ร เ สนอคณะก ร ร มก า ร
อํ า น วยก า ร โ ค ร งก า รสมาชิ ก วุฒิ สภ า 
พบประชาชน เพื่อโปรดพิจารณาเสนอเรื่อง
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
ที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อดํ า เนินงานตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป  



๑๒ 
 

 
๔. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร (จํานวน ๒ ราย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (โดยการลดความเหลื่อมลฎ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ :  
           ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก ) 
แผนการปฏิรูปประเทศ  : ด้านเศรษฐกิจ -  การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้ 
และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล โดยการขยายผลโครงการในพระราชดําริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)  

 
นายวิรัช  จําปานาค เกษตรกร อําเภอท่าเรือ 
และ นายณรงค์  บัวขจร เกษตรกรตําบลบ้าน
กุ่ ม  เสนอแนะเ กี่ยว กับการส่ ง เส ริมอาชีพ
รองของเกษตรกรอย่างจริงจังตามความสามารถ
และความถนัดของเกษตรกร เพื่อเสริมรายได้ของ
เกษตรกรนอกฤดูการทํานาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การตลาด 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัด “โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย” โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้
เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะ
ยาว ตลอดจนเกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่
เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้าง
รายได้ และก่อให้ เ กิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีเป้าหมายของโครงการ 9,101 ชุมชนๆละ 

200 รายรวม1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด ระยะเวลา 
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

 
 เนื่ อ งจาก มีการดํ า เนินงานโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนสามารถรับทราบและเข้าถึงการ
ดําเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อโปรดพิจารณา
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินงาน
ตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  



๑๓ 
 

 
  

๕. บทสรุป 
 
  ในการลงพ้ืนที่คร้ังนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง คร้ังที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตร 
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จํากัด ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มต่าง ๆ และเกษตรกร ตลอดจนประชาชน ผู้ เ ป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จํากัด ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้าง 
ในบริบททางด้านการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นประเด็นความคิดเห็น
เร่ือง “การพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ถึงร้อยละ ๖๘.๗๕ ของจํานวน 
ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด  
 

  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
สามารถเสนอเร่ืองทั้งหมดไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งได้กําหนดให้วุฒิสภามีบทบาทในการกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราช
แผ่นดิน ตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป       

 
 
 
 

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ 
นิติกรชํานาญการ 

ผู้จัดทํารายงาน 
นายบรรหาร  กําลา 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานผล 

 




