สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
(จังหวัดนครปฐม)
-------------------------๑. ชื่อโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. สถานที่

วัดสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๔. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ

ประชาชนทั่วไป

เยาวชน

อื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ หรื อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง
รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรน้ํา โดยวางแผน
การใช้ ที่ ดิ น ของประเทศให้ เ หมาะสมกั บ สภาพของพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพของที่ ดิ น ตามหลั ก การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม และจัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น และมาตรา ๗๗ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง
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เท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๖. ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นที่ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ เท่ากับร้อยละ
๐.๔๒ ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ ๖๒ ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนน
เพชรเกษม ๕๖ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) ๕๑ กิโลเมตร
และตามเส้นทางรถไฟ ๖๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
อาณาเขตจังหวัดนครปฐม
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอําเภอท่ามะกา อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เขตการปกครอง
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ ๑๐๖ ตําบล ๙๐๔ หมู่บ้าน สําหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาล
เมือง ๔ แห่ง เทศบาลตําบล ๑๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๙๓ แห่ง
๗. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมสัมมนา

จัดเวทีเสวนา

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

อื่น ๆ

Focus Group

๓

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจาก
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้
เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงวัดสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เริ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและบรรยาย
ข้อมูลสรุปของจังหวัดนครปฐมให้คณะรับทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ พิ ธีกร กล่ าวแนะนําสมาชิกวุ ฒิสภาที่ไ ด้เดิ นทาง
ลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ โดยลําดับ ได้แก่
๑. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นายวิทยา ผิวผ่อง
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายลักษณ์ วจนานวัช
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
กรรมการ
๕. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
กรรมการ
๖. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
กรรมการ
๗. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
กรรมการ
๘. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
๙. นายประมาณ สว่างญาติ
กรรมการ
๑๐. พลตํารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
กรรมการ
๑๑. พลเอก พิษณุ พุทธวงศ์
กรรมการ
๑๒. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
กรรมการ
๑๓. พลตรี โอสถ ภาวิไล
กรรมการ
๑๔. นายสมเดช นิลพันธุ์
กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการฯ
๑๕. นายธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกวุฒิสภา
จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ขึ้นเวทีเพื่อดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับประชาชน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายลักษณ์ วจนานวัช
หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล พลตํ า รวจตรี ปรั ช ญ์ ชั ย ใจชาญสุ ข กิ จ และนายสมเดช นิ ล พั น ธุ์ โดยสรุ ป
สาระสําคัญได้ดังนี้
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้ง
หน้าที่และอํานาจของวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จากนั้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยสรุปว่า แต่เดิมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ มีปัญหาและข้อจํากัดเกี่ยวกับ
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ฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติม
กล่าวคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะใช้ “ค่ารายปี” หรือ “ค่าเช่าต่อปี” เป็นฐานในการประเมินภาษี จึงซ้ําซ้อน
กับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน และการประเมินค่ารายปีก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ในการกําหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ นอกจากนี้ อัตราภาษีก็กําหนดไว้สูงมาก คือ ร้อยละ
๑๒.๕ ของค่ารายปี ส่วนภาษีบํารุงท้องที่จะใช้ “ราคาปานกลางของที่ดิน” ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงและมี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูประบบ
โครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากล และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม กระตุ้นการ
ใช้ประโยชน์การใช้ที่ดิน เพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของท้องถิ่น และทําให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ
เพียงพอในการพัฒนาความเจริญของพื้นที่ในระยะยาว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่การจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กําหนด
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่ใช่การเก็บภาษีประเภท
ใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่เดิมและนํามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บํารุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยไม่ต้องนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล
ในส่วนของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ได้กําหนดยกเว้นการเสียภาษีไว้ในมาตรา ๔๐ และ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยเป็นกรณีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคํานวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
กล่ า วได้ ว่ า การจั ด เก็ บภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งดั งกล่ า วนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เกษตรกรโดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่ อ ยรวมถึ ง เจ้ า ของที่ พั ก อาศั ย ส่ ว นใหญ่ แต่ ห ากคํ า นวณแล้ ว มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น มี มู ล ค่ า เกิ น
๕๐ ล้านบาท ก็จะต้องเสียภาษีเฉพาะในส่วนที่เกินตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ในสองปีแรกกฎหมาย
กํา หนดให้จั ด เก็ บภาษี ที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้ า งในอัต ราภาษีต ามมูล ค่ าของฐานภาษี อาทิ กรณี ที่ ดิน หรื อ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละ ๐.๐๑ มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๗๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
๐.๐๓ มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕
มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๗ แต่หากมี
มูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๑ โดยมีอัตราเพดานของการ
จัดเก็บภาษีอยู่ที่ร้อยละ ๐.๑๕ อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์ได้เลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่
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ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมที่ต้องประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดย
ในระหว่างนี้ให้ใช้ฐานราคาประเมินเดิมไปก่อน
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดบทเฉพาะกาลในส่ วนของการกําหนดอั ตราภาษีไ ว้
เพื่อเป็นการลดหย่อนการจ่ายภาษีแก่ประชาชน ดังปรากฏในมาตรา ๙๔ ที่ระบุให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีที่ต้องจ่าย
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑ และขอให้ประชาชนคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่ปรากฏในมาตรา ๓๗ ซึ่งเป็นมาตรา
ที่กําหนดอัตราภาษีที่ประชาชนจะต้องจ่ายจริงภายหลังจากการจัดเก็บภาษีในสองปีแรก ซึ่งในส่วนของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้กําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๑๕ ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให้ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาสําหรับมูลค่าที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก
พร้อมทั้งยกเว้นใน ๓ ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้มีการจัดแบ่งประเภท
ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งออกเป็ น ๔ กลุ่ ม ตามลั ก ษณะของการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ได้ แ ก่ ๑) ประเภท
เกษตรกรรม ๒) ประเภทที่อยู่อาศัย ได้ลดหย่อน ๕๐ ล้าน ๓) ประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และ
๔) ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ นอกจากนี้
ในหมวด ๒ มาตรา ๑๕ กฎหมายยังได้กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะสามารถให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้
นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีซึ่งถือเป็นรายได้ของท้องถิ่นที่จะนํามา
บริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดชุมชนว่าในปัจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรที่ ดิ น ของประเทศ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการดําเนินงานโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
อีกทั้งจะเป็นคณะกรรมการที่จะมาดูแลโฉนดชุมชนรวมถึงในส่วนที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ยังได้
กล่าวถึงหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งของวุฒิสภา นั่นคือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะ
การเกษตรสร้างมูลค่าซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร
ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตรชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ
๕) เกษตรอัจฉริยะ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าการเกษตรของตนเอง
เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการสร้างการแข่งขัน อาทิ การผลิตข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือการผลิตข้าว
ปลอดภัย รวมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กําหนดไว้
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หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่เคยดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งได้กล่าวถึงประเด็นการจัดตั้งสนามบินนครปฐมว่า คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร จะเป็นช่องทางสําคัญที่ประชาชนจะสามารถขอคําชี้แนะและพึ่งพาได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันปกป้องสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ของชาติ ไม่ให้ใคร
ดูหมิ่นและไม่แบ่งแยกชนรุ่นเก่าหรือชนรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศชาติดํารงคงอยู่สืบไป พร้อมทั้งได้ฝากถึง
ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านคลองโยง ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม กรรมการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบินนครปฐมเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นและมีแนวคิดมานานพอสมควร มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ โ ครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) โดยเฉพาะการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบิน
ดอนเมือง รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน แบบไร้รอยต่อ ดังนั้น ในขณะนี้การจัดตั้ง
สนามบินนครปฐมจึงยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้แนะนําให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อม
ตัวแทนไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีหน้าที่และอํานาจที่จะสามารถ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และจะสามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้มากขึ้น
พลตํารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ได้กล่าวถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก
จึงได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติ โดยแก้ไขความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังขาดภาคประชาชนที่จะมาร่วมมือกัน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนภาคประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มเกษตรกร เข้ามาเป็นหูเป็นตาร่วมกันส่งต่อ
ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ตํ า รวจ กํานั น ผู้ใหญ่ บ้าน หรื อฝ่ายปกครอง เพื่อจะได้ ช่วยกันป้ องกันและปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมหรือยาเสพติด พร้อมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
นายสมเดช นิลพันธุ์ กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการฯ ได้กล่าวทักทายประชาชนและ
กล่าวถึงความสําคัญของการลงพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดนครปฐม จึงพร้อมที่
จะทําหน้าที่ประสานงานและนําพาปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นระหว่างของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการแสดงความ
คิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

๗

๘. วิธีการประเมินผล
สังเกต

สอบถาม

สัมภาษณ์

อื่น ๆ

ใช้เครื่องมือสื่อสาร

การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๘๘ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ
๑. เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ร้อยละ (%)
๓๘.๖๔
๖๑.๓๖
๑๐๐

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ร้อยละ (%)
๑๘.๑๘
๒๑.๖๐
๙.๐๙
๓๖.๓๖
๑๔.๗๗
๑๐๐

๒. ระดับการศึกษา

๓. อาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร/ประมง
นักเรียน/นักศึกษา
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ (%)
๓๑.๘๒
๑๓.๖๓
๒.๒๗
๑๙.๓๒
๑๔.๗๗
๑๑.๓๖
๖.๘๒
๑๐๐

๘

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ความคิดเห็น
- ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด
- ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตามผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
- ได้นําเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้วุฒิสภาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนําไปสู่การแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน
๙. ผลการดําเนินงาน
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้
- จํานวนผู้เข้าร่วม
- แบ่งออกเป็น

ร้อยละ (%)
๕๙.๑๐
๕๗.๙๕
๕๕.๖๘
๔๘.๘๖
๔๒.๐๕
๓๒.๙๕

๑๐๐ คน
๓๕๐ คน

ประชาชนทั่วไป

เด็ก-เยาวชน

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน

ผู้บริหารโรงเรียน
อื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย
๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัด
นครปฐม ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์บ้านคลองโยง ชมรมเรารักแม่น้ําท่าจีน สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม เครือข่ายชุมชน ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และประชาชนในพื้นที่
ระดับหมู่บ้าน ตําบล ในอําเภอพุทธมณฑลและบริเวณใกล้เคียง
๓. สื่อ มวลชน ได้ แก่ สํา นักงานประชาสัมพั นธ์จั งหวัดนครปฐม วิ ทยุแ ละโทรทัศ น์รัฐ สภา
หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. ๕) กระทรวงแรงงาน ข่าวออนไลน์ “ออนไลน์นวิ ส์”
ข่าวสตาร์นิวส์ ทีซีนิวส์สเตชั่น ข่าวบ้านเมือง และ ๒๔ NEWS ONLINE

๙

๙.๒ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ
ได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่และอํานาจของ
วุฒิสภา พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้แจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึง
ปัญหากฎหมาย ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังได้แสดง
ความต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมอีกในโอกาสต่อไป
๙.๓ เชิงเวลา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

อื่น ๆ ....................................
๙.๔ งบประมาณดําเนินการ
เพียงพอ/เหมาะสม

ไม่เพียงพอ

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)
๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๑) ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดนครปฐมอีกในโอกาสต่อไป
๒) ขอให้มีการจัดทําสรุปประเด็นกฎหมายหรือข้อมูลที่สมาชิกวุฒิสภาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อให้ประชาชนได้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งหากมีข้อสงสัยจะได้สอบถามสมาชิกวุฒิสภาได้
๓) ควรมีการทดสอบระบบเสียงให้สามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงในบริเวณพื้นที่
จัดกิจกรรม
๑๑.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
๑) ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของ
พื้นที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
๒) ควรสร้ า งบรรยากาศในการลงพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเรี ย บง่ า ยเป็ น กั น เอง เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
*************************
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

๑๐

ประมวลภาพ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ วัดสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๑๑

๑๒

๑๓

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

