๑

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
(จังหวัดสมุทรปราการ)
*********************

๑. ชื่อโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๓. สถานที่

ห้องประชุมชั้น ๑ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย
และหอชมเมืองสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๔. กลุ่มเป้าหมาย/ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมาย
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๒๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล ในอําเภอเมืองสมุทรปราการและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น
ผู้นําชุมชน กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
๔.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนคร
สมุทรปราการ
๔.๓ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
๔.๔ สื่อมวลชน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV) สํานักข่าวสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง ๕ กรมประชาสัมพั นธ์ สํานั กข่ าวไทย อสมท. สํานั กงานประชาสัมพั นธ์ จั งหวั ด
สมุทรปราการ (NBT) นิวส์รีพอร์ต ช่อง MONO 29 สมาคมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตระเวนข่าว
ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสมุทรปราการออนไลน์ไลค์ วารสารจับกระแสเทศบาลสมุทรปราการ สํานักข่าวออนไลน์
TCNN 47 หนังสือพิมพ์ปากน้ําโพสต์ หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์ หนังสือพิมพ์อัพเปอร์แอทนิวส์ เป็นต้น

๒
ประเด็นการสนทนา และรับฟังความคิดเห็น
- บทบาท หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
- ประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและการประมง การบริหาร
จัดการเส้นทางคมนาคม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรน้ํา โดยวางแผนการใช้ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มี
มาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจัดให้มี
ทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการอื่น และมาตรา ๗๗ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิก
หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ห มดความจํ า เป็ น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ หรื อ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และให้มีการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งสอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย
ซึ่งกําหนดให้มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล และ
ช. ด้านอื่น ๆ ซึ่งกําหนดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดย
คํ านึ งถึ งความต้ องการใช้ น้ํ าในทุ กมิ ติ รวมทั้ งความเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมและสภาพภู มิ อากาศ
ประกอบกัน และจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ
การถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ไปสู่ ก ลไกบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง

๓
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
๖. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ หรื อเรี ยกโดยทั่ วไปว่ า “เมื องปากน้ํ า” เป็ นเมื องหน้ าด่ านทางทะเลที่ สํ าคั ญ
ในอดีต โดยกําแพงชายทะเลหรือกําแพงริมทะเลได้ก่อสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยู่ระหว่างคลอง
ปากน้ํากับคลองมหาวงศ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จังหวัดพระประแดงถูกยุบ และให้มารวมกับจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ จังหวัดสมุทรปราการถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐบาล
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และดํารงฐานะเป็นจังหวัดสมุทรปราการ
มาจนถึ งทุ กวั นนี้ โดยตั้ งอยู่ ริ มฝั่ งแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาอยู่ ตอนปลายสุ ดของแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาและเหนื ออ่ าวไทย
ระหว่ างเส้ นรุ้ งที่ ๑๓ – ๑๔ องศาเหนื อ และเส้ นแวงที่ ๑๐๐ – ๑๐๑ องศาตะวั นออก มี เนื้ อที่ ประมาณ
๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๗.๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ระยะทาง ๔๗.๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๖,๖๐๘ คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
๗. วิธีการดําเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรับฟังปัญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ ได้ดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและ
หอชมเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมนําเสนอ
โครงการ MEGA Projects ที่จะพลิกโฉมสมุทรปราการสู่มหานครแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เช่น อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ รถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) Skywalk สมุทรปราการ
โครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา โครงการตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ และ
ศูนย์แสดงสินค้าและจัดนิทรรศการ (สําโรงใต้) เป็นต้น

๔
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางมาในการ
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้ อันได้แก่
๑. นายวิทยา ผิวผ่อง
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๒. นายจเด็จ อินสว่าง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๓. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๔. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๕. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๖. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๗. นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมการ
๘. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
กรรมการ
๙. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการ
๑๐. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
กรรมการ
๑๑. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
กรรมการ
๑๒. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
กรรมการ
๑๓. พลเอก อักษรา เกิดผล
กรรมการ
๑๔. พลตรี โอสถ ภาวิไล
กรรมการ
๑๕. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
สมาชิกวุฒิสภา
๑๖. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา
๑๗. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
๑๘. นายณรงค์ รัตนานุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้กล่าวทักทาย
พูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จากนั้ นได้ กล่ าวเชิ ญตั วแทนคณะกรรมการฯ ขึ้ นเวที เพื่ อดํ าเนิ นการพู ดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกั บ
ประชาชนในอําเภอเมืองสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง ดังนี้
นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตควรต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดทางอาญา เช่น การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ และการนําเข้า หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ

๕
โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจะโพสต์หรือแชร์ข้อมูล
ต่าง ๆ ผู้ใช้ควรต้องตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน หากพบว่าไมมีที่มาหรือเกี่ยวกับความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดแล้ว นั้น ก็ไม่ควรโพสต์หรือแชร์ไปยังบุคคลอื่น
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงจังหวัดสมุทรปราการว่ามีความแตกต่าง
จากจังหวัดปริมณฑลอื่นที่อาจจะเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด เนื่องจาก
จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางธรรมชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้การที่จังหวัด
สมุทรปราการมีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัด โดยได้มีความพยายามในการสร้าง
โครงการ MEGA Projects นั้น ก็จะยิ่งช่วยสร้างความเจริญให้กับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนได้มี
โอกาสดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ก็มีความยินดีที่จะรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นด้วย
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ให้โอกาสมาเยือนและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวสมุทรปราการในวันนี้
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ได้กล่าวยินดีกับประชาชนชาวสมุทรปราการที่มีผู้บริหารที่ดี ทั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยเห็นว่าในอนาคตจังหวัดสมุทรปราการ
มีโอกาสที่จะเป็นมหานครคู่ขนานกับกรุงเทพมหานคร แต่จะมีความแตกต่างกับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น
เมื องที่ มี สถานที่ ท่ องเที่ ยวเกี่ ยวกั บธรรมชาติ ด้ วย นอกจากนี้ ถ้ าการสร้ างโครงการ MEGA Projects เสร็ จ
ตามแผนการที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ก็จะสร้างความเจริญให้กับ
จังหวัดสมุทรปราการมากยิ่งขึ้น
ต่อจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวสมุทรปราการได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะ
สภาพปัญหาและข้อร้องเรียน ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่อง จํานวน ๖ คน โดยแบ่งเป็นประเด็น
ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามตารางในภาคผนวก)
ประเด็นที่ ๑ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันการสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail)
ประเด็นที่ ๒ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern
Economic Corridor)
ประเด็นที่ ๓ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันโครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
ประเด็นที่ ๔ ขอให้ภาครัฐดําเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสื่อยุคดิจิทัล
ประเด็นที่ ๕ ขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ อําเภอพระประแดง
ประเด็นที่ ๖ ขอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการทําประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์

๖
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิ ก า เริ่ ม กิ จ กรรมสรุ ป ประเด็ น การลงพื้ น ที่ พ ร้ อ มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้แทนในระดับผู้นําของทุกภาคส่วนตามประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
และประมง การบริ หารจั ดการเส้ นทางคมนาคม และเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิ เศษ ตลอดจนประเด็ นอื่ น ๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนประชาชนได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วม
รับฟังสภาพปัญหาในแต่ละด้าน พร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจน
นําประเด็ นปัญหาที่ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความช่วยเหลื อจากภาครัฐเข้าสู่
กระบวนการที่อาศัยกลไกของวุฒิสภาในการดําเนินการต่อไป
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นําท้องถิ่นนําคณะกรรมการฯ
เดินทางไปศึกษาสภาพปัญหา ณ พื้นที่โครงการสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางจําหน่ายผลผลิตทางการประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวสมุทรปราการ
จากนั้น จึงเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งจะเป็นกระเช้า
ลอยฟ้าแห่งแรกเหนือแม่น้ําเจ้าพระยา โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง เป็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม การคมนาคมแบบไร้ ม ลพิ ษ เชื่ อ มต่ อ การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน
๘. วิธีการประเมินผล
สังเกต

สอบถาม

สัมภาษณ์

อื่น ๆ

ใช้เครื่องมือสื่อสาร

๙. ผลการดําเนินงาน
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒๐๐ คน
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐
- แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย)
ประชาชนทั่วไป
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ สื่อมวลชน

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

๗
๙.๒ เชิงคุณภาพ
- ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ ได้แก่ ประชาชนในอําเภอเมืองสมุทรปราการและใกล้เคียง หน่วยงาน
ภาครั ฐ องค์ กรภาคเอกชน และสื่ อมวลชน ได้ รั บทราบถึ งบทบาทหน้ าที่ และอํ านาจของสมาชิ กวุ ฒิ สภา
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้แจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึงปัญหา
กฎหมาย ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๙.๓ เชิงเวลา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

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

๙.๔ งบประมาณดําเนินการ
เพียงพอ/เหมาะสม

ไม่เพียงพอ

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)
๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของพื้นที่
ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
๑๑.๒ ควรศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทหรือสภาพปัญหาในพื้นที่และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่
๑๑.๓ ควรจัดให้มีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ชัดเจน
และสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการตอบข้อร้องเรียนกลับไปยังบุคคลผู้เสนอเรื่อง
๑๑.๔ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
**************************
นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกรชํานาญการ
นายวรชัย แสนสีระ
นิติกรชํานาญการ
ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
นายบรรหาร กําลา
ผู้ตรวจรายงานผลการดําเนินงาน

๘

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
********************

๙

๑๐

๑๑

๑๒

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

