สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
(จังหวัดสุพรรณบุรี)
*********************

๑. ชื่อโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. สถานที่

เทศบาลตําบลแหลมพัฒนา อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
และเทศบาลตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. กลุ่มเป้าหมาย / ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมาย
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการ
๔.๒ สมาชิกสภาจังหวัด
๔.๓ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๔.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๕ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๔.๖ ประธานสภาองค์กรชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน
๔.๗ ผู้แทนภาคประชาชน
ประเด็นการสนทนา และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขตามแผนพัฒนาตําบล เพื่อปรับปรุงและติดตาม
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒
๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
และสอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ
และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี
โดยพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
ได้กําหนดให้จัดทําแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวม ๑๑ ด้าน รวมถึงด้านสังคมด้วย ซึ่งแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง นั้นได้มุ่งเน้น
การปฏิรูปเพื่อจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ ๓ เงื่อนไขสําคัญ ได้แก่ ๑) การเพิ่มสิทธิ หน้าที่
อํานาจ ทรัพยากร ๒) การขจัดอุปสรรค ปกป้อง คุ้มครอง และ ๓) การเพิ่มพลังความสามารถโดยพัฒนา
เครื่องมือสําคัญในเรื่องการจัดกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมและมาตรการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

๓
๖. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่อําเภอบางปลาม้าและอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเดิมว่า “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” เป็นจังหวัดหนึ่งในเขต
ภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๕,๓๕๘.๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓.๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ ของพื้นที่
ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทํานาข้าวมีแม่น้ําลําคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป
อาณาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี
การปกครองและประชากร
การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
๑๐ อําเภอ ๑๑๐ ตําบล ๑๐๐๗ หมู่บ้าน
โดยอําเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ ๔๘๑.๒๙๘ ตารางกิโลเมตร ๑๗ ตําบล ๑๒๗ หมู่บ้าน
และอําเภอสามชุก มีพื้นที่ ๓๕๕.๙๑๗ ตารางกิโลเมตร ๗ ตําบล ๖๘ หมู่บ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น ๘๔๘,๗๒๐ คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑)
๗. วิธีการดําเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)
๗.๑ พบกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน และรับฟังความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดเห็นออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านการเกษตร
๒) ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม
๓) ด้านทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อม
๔) ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕) ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
๖) ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

๔
๗.๒ นําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และดําเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
๗.๓ รายงานผลการดําเนินงานต่อประธานวุฒิสภา
๘. วิธีการประเมินผล
สังเกต

สอบถาม

สัมภาษณ์

อื่น ๆ

ใช้เครื่องมือสื่อสาร

จากการสังเกตพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ
อย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถตอบคําถามของประชาชนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประชาชน
ยังได้แสดงต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกในโอกาสหน้า
๙. ผลการดําเนินงาน
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๖๐ คน
- แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย)
ประชาชนทั่วไป
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

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

ได้แก่ สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๙.๒ เชิงคุณภาพ
- ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ ได้แก่ ประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อําเภอบางปลาม้าและอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่
และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้แบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดเห็นออกเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรน้ํา
สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๙.๓ เชิงเวลา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

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

๕
๙.๔ งบประมาณดําเนินการ
เพียงพอ/เหมาะสม

ไม่เพียงพอ

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)
๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของ
พื้นที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
๑๑.๒ ควรศึกษาข้ อมูลด้านกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาในพื้นที่และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่
๑๑.๓ ควรจัดให้มีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ชัดเจน
และสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการตอบข้อร้องเรียนกลับไปยังบุคคล
ผู้เสนอเรื่อง
๑๑.๔ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
๑๒. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงเทศบาลตําบลบ้านแหลมพัฒนา
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะ
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ ได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางมาในการลงพื้นที่
พบปะประชาชนในครั้งนี้ โดยลําดับ ได้แก่
๑. นายวิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกวุฒิสภา
๒. นายลักษณ์ วจนานวัช
สมาชิกวุฒิสภา
๓. พลเอก ดนัย มีชูเวท
สมาชิกวุฒิสภา
๔. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
สมาชิกวุฒิสภา
๕. นายเฉลา พวงมาลัย
สมาชิกวุฒิสภา
๖. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
๗. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา
๘. นายระวี รุ่งเรือง
สมาชิกวุฒิสภา

๖
๙. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
๑๐.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
๑๑.พลตรี โอสถ ภาวิไล
๑๑.นายเฉลียว เกาะแก้ว

สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากนั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ได้กล่าวเชิญให้
นายลักษณ์ วจนานวัช และพลเอก ดนัย มีชูเวท ตัวแทนคณะกรรมการฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนในตําบลบ้านแหลมพัฒนา อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรใี ห้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่
๑. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อกําหนด
ระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ตลอดจนการห้าม
คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วย
๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ ป้องกันการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคํา
ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคามโดยขู่เข็ญ การใช้กําลังประทุษร้าย หรือการทํา
ให้เสียชื่อเสียง และการสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่บุคคลอื่น
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
นายลักษณ์ วจนานวัช ได้กล่าวทักทายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
และประชาชน และกล่าวว่าการลงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่สําคัญที่จะทําให้
สมาชิกวุฒิสภาเข้าถึงและเข้าใจประชาชนได้มากยิ่งขึ้น และสามารถทํางานประสานกับประชาชนเพื่อพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้ จากนั้นได้กล่าวถึงเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ ซึ่งได้แก่ ๑. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ฎา ๓. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ

๗
พัฒนาประเทศและการปกครอง พร้อมกล่าวว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ย่อมเป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินการปฏิรูปประเทศอีกด้วย
จากนั้นนายอนุศักดิ์ คงมาลัย ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลซึ่งเกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง โดยการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และกล่าวถึงความสําคัญของการลงพื้นที่รับทราบปัญหาและแนวทางในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนในพื้นที่ โดยได้แบ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นออกเป็น
๖ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการเกษตร
๒. ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม
๓. ด้านทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อม
๔. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
๖. ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เริ่มกิจกรรมระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๖ กลุ่มย่อย เพื่อให้ประชาชน
ได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังสภาพปัญหาในแต่ละด้าน
พร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจนนําประเด็นปัญหาที่ประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อ
อาศัยกลไกของวุฒิสภาในการดําเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามตารางในภาคผนวก)
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายวิทยา ผิวผ่อง ได้กล่าวสรุปการเสวนาระดมความคิดเห็นพร้อม
กล่าวขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และฝากข้อคิดเอาไว้ว่าทุกปัญหาย่อมมีหนทาง
แก้ไขขึ้นอยู่กับว่าทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง สําหรับปัญหาที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้
ด้วยตนเอง ก็ให้หาคนมาช่วยแก้ไขปัญหานั้นเสีย นอกจากนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ สมควรจะมีวิทยากรอาสาสมัครคอยให้คําแนะนําแก่
ประชาชนให้ประชาชนได้มีความรู้ เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจาก
ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ต่อ มาเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิก า สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดิ นทางมาถึงเทศบาลตําบล
ย่านยาว อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๘
โดยมีนายจิรศักดิ์ ชํานาญภักดี นายอําเภอสามชุก กล่าวต้อนรับคณะ
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ ได้กล่าวทักทายประชาชนและได้แนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้
เดินทางมาในการลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้ โดยลําดับ ได้แก่
๑. นายวิทยา ผิวผ่อง
สมาชิกวุฒิสภา
๒. พลเอก ดนัย มีชูเวท
สมาชิกวุฒิสภา
๓. นางจิรดา สงฆ์ประชา
สมาชิกวุฒิสภา
๔. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
สมาชิกวุฒิสภา
๕. นายเฉลา พวงมาลัย
สมาชิกวุฒิสภา
๖. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
๗. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา
๘. นายระวี รุ่งเรือง
สมาชิกวุฒิสภา
๙. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
สมาชิกวุฒิสภา
๑๐.พลตรี โอสถ ภาวิไล
สมาชิกวุฒิสภา
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งกล่าวถึงการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในปัจจุบันว่า นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นมารองรับแล้ว ประชาชนเองยังตื่นตัว
และแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
จากนั้นได้กล่าวเชิญให้นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร และพลเอก ดนัย มีชูเวท ตัวแทนคณะกรรมการฯ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนําข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนในตําบลบ้านย่านยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ได้กล่าวทักทายประชาชนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกล่าวถึง
หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติหลักมีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะ
กาลยังกําหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การ
พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ การพิ จ ารณาร่ า ง
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ที่วุฒิสภาหรือสาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญ และการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

๙
พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรให้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนได้ให้คําแนะนําให้ประชาชนศึกษา
หาข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยประชาชนได้โต้ตอบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ได้กล่าวทักทายประชาชนและกล่าวถึงความสําคัญของการลงพื้นที่ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยได้แบ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการเกษตร
๒. ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม
๓. ด้านทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อม
๔. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
๖. ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา เริ่มกิจกรรมระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๖ กลุ่มย่อย เพื่อให้ประชาชน
ได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังสภาพปัญหาในแต่ละด้าน
พร้ อ มทั้ ง ให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น ตลอดจนนํ า ประเด็ น ปั ญ หาที่
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่การพิจารณาของสภา
เพื่ออาศัยกลไกของวุฒิสภาในการดําเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามตารางในภาคผนวก)
**************************
นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย นิติกรชํานาญการ
นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
นายบรรหาร กําลา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานผลการดําเนินงาน

๑๐
๑๓. รูปภาพประกอบกิจกรรม
๑๓.๑ ภาคเช้า ณ เทศบาลตําบลบ้านแหลมพัฒนา อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑

๑๒
๑๓.๒ ภาคบ่าย ณ เทศบาลตําบลย่านยาวา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓

