
คู่มือสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน



“หลักนิติธรรมหรือหลักของกฎหมาย
ให้ความสำาคัญกับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 

กฎหมายจะเป็นกลไกที่สร้างความสงบเรียบร้อย
และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนได้

ต้องยึดหลักความเป็นธรรม  
ถ้าจะวัดคุณค่าของกฎหมายต้องวัดจาก

ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม 
ถ้ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมหรือออกมา
โดยอาศัยเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียว

อาจไม่เป็นธรรม จึงจำาเป็นต้องมีการกลั่นกรอง
เพื่อให้กฎหมายเข้าสู่หลักการที่ถูกต้อง

ดังนั้น สิ่งที่วุฒิสภาจะละทิ้งไม่ได้เลย 
คือ ต้องยึดถือหลักนิติธรรม”

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา
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“หากสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนำารัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๑๔ มาเป็นบทบัญญัติหลักสำาหรับใช้เตือนใจ  

เตือนสติ ทำาหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์

ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และความผาสุกของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลัก สิ่งนี้จะเป็นปฐมเหตุ

ที่ทุกคนต้องอยู่ในจิตสำานึก จำาติดอยู่ในหัวใจ ถ้าใจ
ของสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คิดเช่นนี้ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนั้นโชคดีแล้ว  
ที่มีนักการเมืองมีอุดมการณ์เช่นนี้”

 “สมาชิกวุฒิสภาต้องประพฤติ
และปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นความหวัง

ของประชาชน จะต้องปฏิบัติหน้าที่
บนหลักผลประโยชน์ของชาติ

และประชาชนโดยรวม ด้วยความโปร่งใส 
ยึดหลักวิชาการ สะท้อนปัญหาโดยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
สร้างความปรองดองของคนในชาติ” 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

ประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

นายศุภชัย  สมเจริญ
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน คู่มือ 
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คำานำา

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช		๒๕๖๐	ได้กำาหนดให้ 
วุฒิสภามีหน้าที่และอำานาจในการกล่ันกรองกฎหมาย	การควบคุมการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน	รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำาคัญ	ๆ	ของประเทศ	 
นอกจากน้ี	ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ	เจตนารมณ์ท่ีสำาคัญประการหน่ึง 
ตามมาตรา	๖๕	ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน	 โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง	ๆ	ซ่ึงการดำาเนินการเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ	ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”	เป็นหน่ึงในกลไกท่ีสำาคัญ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภากับประชาชนทุกภาคส่วน	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในทุกระดับ	สามารถใช้เป็นเวทีท่ีได้เข้ามาร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยกัน 
ขับเคล่ือนประเทศต้ังแต่ระดับ	ฐานราก	ชุมชน	สังคม	และระดับประเทศ	ให้พัฒนา 
ไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ	ดังน้ัน	เพ่ือให้การดำาเนินโครงการ 
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้	จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ในด้านต่าง	ๆ	ซ่ึง	“คู่มือสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”	เล่มนี้	ถือเป็นแนวทาง 
และรูปแบบในการพบประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการพบประชาชน	เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละ 
ข้ันตอนมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน	อันจะนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ	ตามที่มุ่งหวัง	

																	(พลเอก	สิงห์ศึก		สิงห์ไพร)
																			รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง

														ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน



โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	 	 ๑

ประเด็นพบประชาชน		 	 ๙

รูปแบบการพบประชาชน	 ๒๑

การประชาสัมพันธ์	 ๒๒

แนวทางการดำาเนินงาน	 ๒๖

แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง	 ๒๙	

	 	 การแต่งกาย	

	 	 การเดินทาง	ไป	-	กลับ	

	 	 การลงพบกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 การปฏิบัติงานในพื้นที่	

	 	 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภา	

ตารางตรวจสอบการดำาเนินงาน	(Check	List)	 ๓๐

การติดตามและการรายงานผลการดำาเนินงาน	 ๓๓

แบบฟอร์มรายงาน	 ๓๔

แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	 ๓๖

เลขหมายโทรศัพท์ผู้เกี่ยวข้อง	 ๓๗					

สารบัญ
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โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๑. หลักการและเหตุผล 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	มีเจตนารมณ์ที่ส่งผล 
สำาคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาไว้หลายประการ	ซ่ึงเจตนารมณ์ 
ท่ีสำาคัญประการหนึ่ง	ตามมาตรา	๖๕	ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด	๑๖	นั่นคือ 
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	ๆ	โดยเฉพาะด้านกฎหมาย	และด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญท่ีส่งผลต่อการดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุ 
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว	นอกจากน้ัน	 ยังได้สร้างกลไกใหม่ท่ีมีผลโดยตรง 
ต่อกระบวนการตรากฎหมาย	การบังคับใช้กฎหมาย	เน้ือหา	รวมท้ังการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย	ดังจะเห็นได้จากการท่ีมาตรา	๒๖	บัญญัติให้กฎหมาย 
ท่ีมีผลเป็นการจำากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล	ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็น 
ไว้ด้วย	และการท่ีมาตรา	๗๗	วรรคหนึ่ง	บัญญัติให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น	 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ 
สภาพการณ์	หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิต	หรือการประกอบอาชีพ 
โดยไม่ชักช้า	เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน	มาตรา	๗๗	วรรคสอง	ท่ีบัญญัติ 
ให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ	รวมทั้งต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบและนำามา 
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน	และเมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	
	 กลไกและกระบวนการต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น	ส่งผลโดยตรงต่อการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตาม
มาตรา	๑๑๔	ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ	และร่างพระราชบัญญัติ	การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชกำาหนด	การกระทำากิจการ	พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง	หรือศึกษา
เรื่องใด	ๆ	อันอยู่ในหน้าท่ีและอำานาจของวุฒิสภา	การพิจารณาให้บุคคลดำารง
ตำาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	การให้ความเห็นชอบ 
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คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 

ให้บุคคลพ้นจากตำาแหน่ง	รวมท้ังภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่มาตรา	๒๗๐	บัญญัติเพิ่มข้ึนให้เป็นหน้าที่และอำานาจของวุฒิสภาในช่วง	 
๕	ปีแรก	อีกด้วย	ดังนั้น	การจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ	และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้น้ัน	จำาเป็นอย่างย่ิง 
ท่ีจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
กับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ	หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในทุกระดับ	ซึ่งการจะดำาเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องอาศัยกลไก 
หรือวิธีการ	ที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิก 
วุฒิสภา	กับประชาชนทุกภาคส่วน	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกระดับ	โดยการลงไป 
ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมูล	ปัญหา	และความต้องการท่ีแท้จริงจากทุกฝ่าย	เน่ืองจาก
เป็นผู้ท่ีต้องประสบกับปัญหา	อุปสรรค	หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง	 
แทนการรอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หรือความต้องการจากการ
รายงานมาตามระบบท่ีเป็นอยู่	วุฒิสภาจึงเห็นควรจัดให้มี	“โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน”	เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐในทุกระดับ	สามารถใช้เป็นเวทีท่ีได้เข้ามาร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ช่วยกันขับเคล่ือนประเทศต้ังแต่ระดับ	ฐานราก	ชุมชน	สังคม	และระดับประเทศ 
ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ	เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
สำานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม	อันจะนำาไปสู่สังคมท่ีประชาชน 
มีความสุข	มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	มีสังคมท่ีมีความสงบสุข	เป็นธรรม	ประเทศชาติ 
มีความสงบเรียบร้อย	มีความสามัคคีปรองดอง	และมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ในทุกด้าน	บนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	

๒. วัตถุประสงค์ 
	 ๒.๑	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย	
	 ๒.๒	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้ว	และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 ๒.๓	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้	 ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๗๗	และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล	
	 ๒.๔	 เพื่อรับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่	
และสะท้อนข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข	โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา	
	 ๒.๕	 เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๗๐	ท่ีบัญญัติให้วุฒิสภา
มีหน้าท่ีและอำานาจในการติดตามผล	การดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	ตลอดจนเสนอแนะ	และ
เร่งรัด	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หมวด	๑๖	 
การปฏิรูปประเทศและตามที่กำาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
	 ๓.๑		ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน	ตำาบล	และอำาเภอ	
	 ๓.๒		กลุ่มการศึกษา	
	 ๓.๓		หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 ๓.๔		องค์กรภาคเอกชน	
	 ๓.๕		สื่อมวลชน	
	 ๓.๖		อื่น	ๆ 	
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คู่มือ 

๔. วิธีดำาเนินงาน 
	 ๔.๑	 พบกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์	เพ่ือเยี่ยมเยือน	รับฟัง 
ความคิดเห็น	
	 ๔.๒	 จัดกลุ่มย่อยลงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นเฉพาะด้าน 
ที่กำาหนด	
	 ๔.๓	 นำาข้อมูลที่ ไ ด้รับมาวิ เคราะห์และดำา เนินการตามกลไก 
ของวุฒิสภา	
	 ๔.๔		รายงานผลการดำาเนินงานต่อประธานวุฒิสภา	

๕. ระยะเวลาดำาเนินการ 
	 กำาหนด	๕	ปี	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๖๐	มาตรา	๒๖๙	(๔)	และระหว่างอยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
มาตรา	๒๖๙	(๖)	ประกอบมาตรา	๑๐๙	วรรคสาม	ประกอบด้วย

  -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	เริ่ม	สิงหาคม	–	กันยายน	๒๕๖๒
	 -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	เริ่ม	ตุลาคม	๒๕๖๒	–	กันยายน	๒๕๖๓
	 -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	เริ่ม	ตุลาคม	๒๕๖๓	–	กันยายน	๒๕๖๔
	 -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	เริ่ม	ตุลาคม	๒๕๖๔	–	กันยายน	๒๕๖๕
	 -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	เริ่ม	ตุลาคม	๒๕๖๕	–	กันยายน	๒๕๖๖
	 -	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๗	เริ่ม	ตุลาคม	๒๕๖๖	-

๖. สถานที่ 
	 ระดับหมู่บ้าน	ตำาบล	และอำาเภอ	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	๗	ภูมิภาค	 
รวม	๗๖	จังหวัด	ประกอบด้วย	
	 ๖.๑	 ภาคกลาง	๑๗	จังหวัด	
	 ๖.๒		ภาคใต้	๑๔	จังหวัด	
	 ๖.๓		ภาคตะวันออก	๘	จังหวัด	

	 ๖.๔		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนบน)	๑๒	จังหวัด	
	 ๖.๕		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนล่าง)	๘	จังหวัด	
	 ๖.๖		ภาคเหนือ	(ตอนบน)	๘	จังหวัด	
	 ๖.๗		ภาคเหนือ	(ตอนล่าง)	๙	จังหวัด	

๗. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ	 ๘	 คณะ	
ดังนี้
	 ๗.๑		คณะกรรมการอำานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
	 ๗.๒	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง
	 ๗.๓	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้
	 ๗.๔	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออก
	 ๗.๕	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนบน)
	 ๗.๖	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนล่าง)
	 ๗.๗	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ	(ตอนบน)
	 ๗.๘	 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ	(ตอนล่าง)

๘. งบประมาณ 
	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	การจัดงาน	และการประชุมระหว่างประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๕๕
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๙. การติดตามและการประเมินผล
	 ๙.๑		ติดตามจากการรายงานและการสังเกตการณ์เชิงพื้นที่
	 ๙.๒		รายงานประจำาเดือน	ตามแบบฟอร์มรายงาน
	 ๙.๓		รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการประจำาปี	ในเวทีแบบ	symposium

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 ๑๐.๑	 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย	
	 ๑๐.๒	 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง	 เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 ๑๐.๓	 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้	 ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๗๗	และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล	
	 ๑๐.๔	 ได้รับทราบความคิดเห็นในด้านต่าง	 ๆ	 ของประชาชนในพื้นที่	
เพ่ือนำามาวิเคราะห์สภาพปัญหา	ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา	รวมทั้ง
สะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข	โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา	
	 ๑๐.๕	 ได้รับทราบผลดำาเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ	และ
ดำาเนินการเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	หมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	และกำาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพบประชาชน
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ประเด็นพบประชาชน

ประเด็นพบประชาชน มีทั้งหมด ๖ สาระ ประกอบด้วย

๑

๒

6

ความรูเรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหนาที่

รับฟงความคิดเห็นและทำความเขาใจ
ดานกฎหมาย รับฟงขอเสนอแนะของประชาชน
ในพื้นที่ และสะทอนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ไปสูการแกไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ปญหา ผลกระทบ
กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายที่หมดความจำเปน 
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณและเปนอุปสรรค
ตอการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ 
ของรัฐธรรมนูญวาดวยการติดตาม เสนอแนะ 

เรงรัดการปฏิรูปประเทศ
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	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	กำาหนดให้วุฒิสภามีหน้าท่ี 
และอำานาจสำาคัญ	คือ	๑) งานด้านนิติบัญญัติ ๒) งานด้านการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน ๓) งานด้านการให้คำาแนะนำาหรือให้ความเห็นชอบ 
ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งสำาคัญ และ ๔) งานด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	แต่สำาหรับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลน้ัน	นอกจาก 
จะมีหน้าที่และอำานาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว	รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่และอำานาจโดยเฉพาะ	ดังนี้
  ๑.	 การติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
	 					รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๗๐	บัญญัติให้วุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอำานาจติดตาม	 เสนอแนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	และการจัดทำา 
และดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ในการน้ี	คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้า 
ในการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก	๓	เดือน
 ๒.	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือดำาเนินการตามหมวด	๑๖	 
การปฏิรูปประเทศ
	 	 ๒.๑	 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย	 มาตรา 	 ๒๗๐	
บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำาเนินการตามหมวด	๑๖	
การปฏิรูปประเทศ	ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 
ร่างพระราชบัญญัติใด	ที่คณะรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่จะตราขึ้นเพื่อดำาเนินการตามหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	 ให้แจ้ง 
ให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น	

	 	 ๒.๒	 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดำาเนินการตามหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยให้อำานาจสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่าหากสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติน้ัน	เป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดำาเนินการตามหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	สมาชิกวุฒิสภา
จำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของวุฒิสภา	อาจเข้าช่ือกันร้องขอต่อประธานรัฐสภา 
เพ่ือให้วินิจฉัยได้	โดยการยื่นคำาร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนท่ีวุฒิสภาจะพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
	 	 ๒.๓	 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคำาร้องดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกำาหนดให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองต่อ	“คณะกรรมการร่วม”  
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนหนึ่ง	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหน่ึง	และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธาน 
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพ่ือวินิจฉัย	โดยการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณและให้เป็นที่สุด	
และให้ประธานรัฐสภาดำาเนินการไปตามคำาวินิจฉัยนั้น
 ๓.	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับย้ังไว้ตามมาตรา	๑๓๗	(๒)	หรือ	(๓)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 					การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ัน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน	
(มาตรา	๑๓๓)	เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติ 
เห็นชอบแล้ว	ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา	
(มาตรา	๑๓๖)	เม่ือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว	ให้ดำาเนินการ
ดังนี้
		 	 ๓.๑	 ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 ให้ยับยั้งร่าง 
พระราชบัญญัติน้ันไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร	
(มาตรา	๑๓๗	(๒))		

1 ความรู้เรื่อง	สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่	๑
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คู่มือ 

		 		 ๓.๒	 ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม	 ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไข 
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร	แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติม	ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภาน้ัน	ๆ	 
มีจำานวนเท่ากันตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรกำาหนดประกอบเป็น	“คณะกรรมาธิการ 
ร่วมกัน”	เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ัน	และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว 
ต่อสภาทั้งสอง	ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย	ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ันแล้วหรือไม่	ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ไว้ก่อน	(มาตรา	๑๓๗	(๓))
		 		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๗๑	บัญญัติให้ 
ในวาระเร่ิมแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	(๕	ปี)	การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ตามมาตรา	๑๓๗	(๒)	 
หรือ	 (๓)	 ให้กระทำาโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เกี่ยวกับ						
		 	 (๑)		 การแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำาแหน่ง 
หน้าที่ราชการหรือ	 ตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	 หรือความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผล 
ให้ผู้กระทำาความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ	
		 	 (๒)		 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของจำานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
 ๔.		การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
	 	 ตามบทเฉพาะกาล	ในระหว่าง	๕	ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา 
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้	การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำาเนินการ	ดังนี้	(มาตรา	๒๗๒)
		 	 ๔.๑	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้มีดังนี้	

		 	 	 	 	 (๑)	 การให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี	 ให้กระทำาใน	“ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา”	 ซึ่งประกอบด้วย	
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	และ	“สมาชิกวุฒิสภา”
		 	 	 	 	 (๒)	 ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา	๑๖๐
		 	 	 	 	 (๓)		ต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา	๘๘	เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	
		 	 	 	 	 (๔)	 การเสนอช่ือบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายก
รัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 	 (๕)	 มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี	ต้องกระทำาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย	และมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	
		 	 ๔.๒	 กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้มีดังนี้
		 	 	 	 	 (๑)	 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
รวมกันจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
ทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้อง
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ 
ตามมาตรา	๘๘
		 	 	 	 	 (๒)		ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
โดยพลัน
		 	 	 	 	 (๓)	 ในกรณีท่ีรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	 
ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นเพื่อไม่ต้อง
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ได้	 
ก็ให้ดำาเนินการต่อไป	โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง 
แจ้งไว้หรือไม่ก็ได้
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คู่มือ 

		 	 	 	 	 (๔)	 การ เสนอชื่ อบุคคลซึ่ งสมควรได้ รับแต่ งตั้ ง เป็น 
นายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจำานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	
		 	 			 	 (๕)	 มติของรัฐสภาท่ีเห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี	ต้องกระทำาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย	และต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	
	 อนึ่ง	วุฒิสภามีประธานสภาคนหนึ่ง	และรองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือสองคน	ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากสมาชิกวุฒิสภาตามมติของวุฒิสภา	
โดยมีหน้าที่และอำานาจดำาเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามระเบียบหรือ 
ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา	โดยวุฒิสภามีอำานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิก
เพ่ือต้ังเป็น	“คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา”	และมีอำานาจเลือกบุคคล 
ผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก	ตั้งเป็น	“คณะกรรมาธิการวิสามัญ”	หรือ	 
“คณะกรรมาธิการร่วมกัน”	เพื่อกระทำากิจการ	พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ	และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากำาหนด
		 ท้ัง น้ี	 ก า รป ฏิ บั ติห น้า ท่ีขอ ง วุ ฒิสภา 	 สมา ชิก วุ ฒิสภา 	 และ 
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา	รวมท้ังการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา
ในด้านต่าง	ๆ	น้ัน	จะมี	“สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา”	ทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนทางด้านวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการ	ทั้งนี้	 เพื่อให้สมาชิก
วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
ได้อย่างเต็มความสามารถ			
   

	 การรับฟังความคิดเห็นและทำาความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เป็นหนึ่งในภารกิจท่ีวุฒิสภาให้ความสำาคัญ	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
มาตรา	๗๗	วรรคสอง	บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	รวมทั้งต้อง 
เปิดเผยให้ประชาชนทราบและนำามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ	
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน	

	 เน่ืองจากปัญหากรณีท่ีกฎเกณฑ์การเมือง	การปกครองยังไม่เหมาะสม	 
และล้าสมัย	มีปัญหาการทุจริต	ฉ้อฉล	บิดเบือนอำานาจ	ขาดความตระหนัก
สำานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน	จนทำาให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เป็นผล	รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงได้สร้างกลไกใหม่ที่มีผลโดยตรงต่อ
กระบวนการตรากฎหมาย	การบังคับใช้กฎหมาย	เนื้อหาและความคงอยู่ของ
เนื้อหาของกฎหมาย	รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ดังจะเห็น
ได้จากการท่ีมาตรา	๒๖	บัญญัติให้กฎหมายที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิหรือ
เสรภีาพของบคุคล	ตอ้งระบเุหตผุลความจำาเปน็ไวด้ว้ย				และมาตรา							๗๗					วรรคหนึง่	 
บัญญัติให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจำาเป็น	และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจำาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์	หรือท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการดำารงชีวิต	หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า	เพื่อไม่ให้เป็นภาระ 
แก่ประชาชน	นอกจากนี้ 	 เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	ต้องจัดให้มี 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ	ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มาตรา	 ๓๔	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้ต้องกระทำา 
ทุก	๕	ปี	นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ	หรือทุกรอบระยะเวลาที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวง	หรือเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อเสนอที่มีเหตุผลอันสมควร

	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	เป็นการปกครองที่ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จะประสบความสำาเร็จได้นั้นจะต้องสร้าง	“ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย”	ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้	

4
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๔

๒ รับฟังความคิดเห็นและทำาความเข้าใจด้านกฎหมาย	
รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่	และสะท้อนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ปัญหา	ผลกระทบกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับ	กฎหมายที่หมดความจำาเป็น	หรือไม่สอดคล้องกับ 
สภาพการณ์และเป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิต	หรือการประกอบอาชีพ



1716

สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 

	 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	มาตรา	๓	 
ได้บัญญัติไว้ว่า	อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุข	ทรงใช้อำานาจน้ันทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล	 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๔	รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	องค์กร 
อิสระ	และหน่วยงานของรัฐ	ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป	ตามรัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	
และหลักนิติธรรม	เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก 
ของประชาชนโดยรวม	มาตรา	๔๙	บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้	 
ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำาตามวรรคหน่ึง	ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด 
เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ	วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวได้	 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำาสั่งไม่รับดำาเนินการตามที่ร้องขอ	หรือไม่ดำาเนินการ
ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ	ผู้ร้องขอจะยื่นคำาร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้	การดำาเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำาเนินคดี
อาญาต่อผู้กระทำาการตามวรรคหนึ่ง
	 ดังนั้น	ความเป็น	“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”	จึงมีคุณลักษณะ
ที่สำาคัญ	คือ	เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม	อีกทั้งดำารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	ให้เป็นสังคมประชาธิปไตย

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือท่ีทำาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้	 
มีความสุข	ประกอบอาชีพก้าวหน้า	มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง	ประเทศจะมี 
ความสงบและมีความเจริญก้าวหน้า	“เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง 
แนวดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	
ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำาเนิน 
ไปในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก 

ยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุมีผล	 
รวมถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการกระทบใด	ๆ	 
อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากท้ังภายในและภายนอก	ท้ังน้ี	จะต้องอาศัย 
ความรอบรู้	ความรอบคอบ	และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนำาวิชาการต่าง	ๆ	 
มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินการ	ทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกัน	จะต้อง 
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	
และนักธุรกิจในทุกระดับ	ให้มีสำานึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม	ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	
และความรอบคอบ	เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
	 ความหมายของ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
 	 ๑.	 ความพอประมาณ	หมายถึง	ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก 
เกินไป	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 เช่น	การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ	
	 ๒. 	ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ 
พอเพียงน้ัน	จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	
ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ
	 ๓.	 ภูมิคุ้มกัน	หมายถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
	 โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง	๒	ประการ	 ดังนี้ 
	 ๑.	 เงื่อนไขความรู้	ประกอบด้วย	ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง	ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน	ความรอบคอบท่ีจะนำาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้ 
เชื่อมโยงกัน	เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
	 ๒.	 เง่ือนไขคุณธรรม	ที่จะต้องเสริมสร้าง	ประกอบด้วย	มีความ
ตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน	มีความเพียร 
ใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต

5 การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต๕
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
๑

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

๑.
๒.

๓.

๑.
๒.

๓.
๔.

๑.

๒.
๓.
๔.

๑.
๒.

๑.
๒.

๒

๓

๔

๓

๕

๖

การปฏิรูปประเทศตามหมวด	๑๖	ของรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการติดตาม	เสนอแนะ	เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
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สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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	+
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(๓
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รูปแบบการพบประชาชน

“	ไปด้วยมิตรไมตรี	ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

๑

๒

๓

๔

๕

๖

เยี่ยมเยือน

สรางขวัญกำลังใจ

ใหรูจัก สว.
และบทบาทหนาที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู
(๕ + ๑ ประเด็น)

สะทอนขอคิดเห็น
/ขอเสนอแนะ

สงเสริมความรูและ
การดำเนินวิถีชีวิตพอเพียง
ตามศาสตรพระราชา

ความรู้เรื่อง	สมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหน้าที่

รับฟังความคิดเห็นและ
ทำาความเข้าใจ	ด้านกฎหมาย	

รับฟังข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพื้นที่	

และสะท้อนข้อคิดเห็น	
ข้อเสนอแนะ	ไปสู่การแก้ไข
โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย	ปัญหา	ผลกระทบ
กฎหมายท่ีใช้บังคับ	กฎหมาย 
ที่หมดความจำาเป็น	หรือ

ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
และเป็นอุปสรรค
ต่อการดำารงชีวิต	

หรือการประกอบอาชีพ

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย	

อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

การน้อมนำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การปฏิรูปประเทศ
ตามหมวด	๑๖	

ของรัฐธรรมนูญ	ว่าด้วย
การติดตาม	เสนอแนะ	
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
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สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 
การประชาสัมพันธ์

๑.  ช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์
 แบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ

๒.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ช่วงก่อนลงพื้นที่

ช่วงระหว่างลงพื้นที่

ช่วงหลังการลงพื้นที่

แจ้งข่าวให้สื่อมวลชนส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/เครือข่าย
ผู้นำาท้องถิ่นทราบ	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ถึงการลงพื้นที่และเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

จัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	Spot	ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	เพื่อเผยแพร่ในพื้นที่ก่อน
การจัดกิจกรรม

เชิญสมาชิกวุฒิสภาออกรายการโทรทัศน์	และวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่

ส่งข่าวการลงพื้นที่ให้สื่อมวลชนทางช่องทางต่าง	ๆ	
ไปเผยแพร่	ประกอบด้วย	สื่อท้องถิ่น	สื่อส่วนกลาง	
และสื่อสำานักงาน

สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาเพื่อทำาสกู๊ปข่าวไปเผยแพร่

การถ่ายทอดสด	Facebook Live	ผ่านเพจวุฒิสภา

เผยแพร่สรุปผลการลงพื้นที่ทางสื่อช่องทางต่าง	ๆ	

เชิญสมาชิกวุฒิสภาออกรายการทางโทรทัศน์	และวิทยุ	

ทางสื่อมวลชน
หลัก 

ทาง Social 
media 

ทางเครือข่ายผู้นำา
นักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 

 สื่อสิ่งพิมพ์
ของสำานักงาน 

เช่น	
โทรทัศน์	วิทยุ	
	ทั้งส่วนกลาง	
และภูมิภาค	
(มีไลน์กลุ่ม

กับสื่อมวลชน
ส่วนกลาง
/ภูมิภาค
/เครือข่าย
	สื่อมวลชน
ภูมิภาค)

เช่น	
Facebook 
Fanpage 
วุฒิสภา,	
Twitter 
วุฒิสภา,	

Instagram 
วุฒิสภา	

เว็บไซต์วุฒิสภา	
และ	เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์

โครงการฯ	
และจัดทำา

กระดานสนทนา	
ถาม-ตอบ
	รับฟัง

ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

เครือข่าย
ทุกภูมิภาค	
(ปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น	

๑๖,๓๗๐	คน)

	เช่น	
วารสาร	

สารวุฒิสภา	
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สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่

  จังหวัดภาคกลาง 
	 	 นางสาวฉัตรแก้ว	หงอสุวรรณ์	โทร.	๐๘๖	๓๖๔	๒๔๔๗

  จังหวัดภาคใต้ 
	 	 นายเอกภักดิ์	หอมดวง	โทร.	๐๘๐	๐๖๐	๔๐๔๔

  จังหวัดภาคตะวันออก 
	 	 นางสาวสุทธิรา	ชมเจริญ	โทร.	๐๙๗	๙๕๗	๙๘๕๑

  จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
	 	 นางสาวโยษิตา	ขุนพินิจ	โทร.	๐๘๑	๗๕๓	๕๘๒๓

   จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
	 	 นายธีรพงษ์	ทะนัน		โทร.	๐๘๙	๙๙๘	๖๙๑๘

  จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 
	 	 นางสาวสลิตา	สมพิทักษ์	โทร.	๐๖๑	๖๒๙	๕๖๕๔

  จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
	 	 นายดิเรก	กวินสุนทรกุล	โทร.	๐๖๒	๕๕๘	๒๙๓๔	,	๐๙๑	๖๙๖	๓๙๘๙

๖. ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์

	 ประสานสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	กลุ่มงานบริหารระบบ
และเครือข่าย	โทร.	๐	๒๘๓๑	๕๘๒๕

๓.  วิธีการประชาสัมพันธ์ ๕.  การถ่ายทอด Facebook LIVE

๔.  การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

BREAKING NEWS
 
BROCHURE

“SED DO ELUSMOD TEMPOR UT INCIDIDUNT LABORE”

ส่งข่าวให้สื่อมวลชน
เผยแพร่ทางสื่อ
ช่องทางต่าง	ๆ	

	เชิญสมาชิกวุฒิสภา	
ออกรายการทาง
โทรทัศน์รัฐสภา

	วิทยุ	วิทยุออนไลน์
วุฒิสภา

จัดทำา	Spot	
ประชาสัมพันธ์	
เผยแพร่ทางวิทยุ	

โทรทัศน์

จัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์	
เช่น	แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

๑ จัดเจ้าหน้าที่	๑	คน	ประจำาทุกคณะ	ทำาหน้าที่เขียนข่าวส่งข่าวมายังกลุ่มงาน
ส่ือมวลชน	เพ่ือเผยแพร่ทางส่ือมวลชน	ทางส่ือ	Social	เช่น	เฟซบุ๊กวุฒิสภา	/		ไลน์
ประสานส่ือมวลชนในการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์

ซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคน	
โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาค

เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติ	ให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกคน	เช่น	ไอแพด	เพื่อใช้ส่งข้อมูลมาเผยแพร่

ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว	
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คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 
แนวทางการดำาเนินงาน

	 ๑.	 ให้ทุกคณะจัดทำาแผนปฎิบัติการตามเอกสารแบบฟอร์มส่ง 
คณะอำานวยการโครงการฯ	(ก่อนลงพื้นที่)
 
	 ๒.	 ก่อนลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ัง	ต้องทำาเร่ืองขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ตามระเบียบราชการล่วงหน้า	๗	วัน

	 ๓.	 กำาหนดรูปแบบการดำาเนินการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ดำาเนินการ	 รูปแบบที่จะดำาเนินการซึ่งทุกคณะสามารถออกแบบได้	 แต่ควร 
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่สอดคล้องกับหน้าที่และอำานาจของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบในเชิงพื้นที่	(ก่อนและระหว่างดำาเนินการ)

	 ๔.	 ควรปฏิบัติ งานตามแบบที่ กำ าหนดและให้มีการรายงาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามรูปแบบรายงาน	พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
ดำาเนินการรวมเล่ม	(หลังดำาเนินการ)

	 ๕.	 เมื่อทุกคณะดำาเนินการครบทุกกลุ่มเป้าหมายจะจัดให้มีเวที 
นำาเสนอผลการดำาเนินงาน	แบบ	symposium	(หลังการดำาเนินงาน)

แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนงาน : การด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 

 

      

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
รับเรื่องร้องเรียน ในแต่ละพื้นท่ี  

กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ กรณีการแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ 

น าหนังสือร้องเรียนไปลงรับที่ส านกั
บริหารงานกลาง โดยระบุว่าเป็น

หนังสือร้องเรียนของภาคใด 
น าบันทึกพร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ในเบื้องต้น ไปลงรับทีส่ านักบริหารงานกลาง 

ส านักบริหารงานกลาง ออกเลขรบั และส่งเรื่องไปยังส านักงานประธานวุฒิสภา  
และกลุม่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อลงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

คณะอนุกรรมการรวบรวมฯ รับเรือ่งร้องเรียน และมอบหมายนติิกร/วิทยากร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละภาค ด าเนินการแยกเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้

ภาคกลาง ภาคเหนือ
ตอนบน 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต ้

กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ ใหน้ิติกร/วิทยากร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละภาค สรุปข้อเทจ็จริง และเสนอ

ความเห็นในเบื้องต้น เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าบันทึกเรียน 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อลงนามหนังสือเรียนคณะกรรมาธิการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการ ประสานส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ  
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อทราบ 

ขั้นตอนท่ี ๑ 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

ขั้นตอนท่ี ๔ 

กรณีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
ให้นิติกร/วิทยากร ผูร้ับผดิชอบแต่ละภาค สรุป

ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นในเบื้องต้น 
เสนอคณะอนุกรรมการรวบรวมฯ เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรปุเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น และจดัท าบันทึก
ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและตดิตามเรื่องรอ้งเรียน 

กรณีเรื่องร้องเรียนที่มี
ความส าคญั/เร่งด่วน 

คณะกรรมการฯ ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
รายงานให้คณะอนุกรรมการ

รวบรวมฯ ทราบ 

ปัญหา
ที่ดิน 

ปัญหา
แหล่งน้ า 

ปัญหาด้าน
การเกษตร 

ปัญหาด้าน
การคมนาคม 

ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาด้านสังคม
และอื่นๆ 

ขั้นตอนการด าเนินการ
ของคณะกรรมการฯ  

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน  :  การดำาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ที่มาข้อมูล		 :	 กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์	สำานักงานประธานวุฒิสภา	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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คู่มือ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่ม........................
ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	–	๒๕๖๓

คร้ังท่ี	 วันเดือนปี	 จังหวัด/สถานท่ี	 กลุ่มเป้าหมาย	 ผู้ประสาน	 หมายเหตุ
	 	 	 	 	 	 	 	 	ในพื้นที่

หมายเหตุ	:	ผู้ประสานงานคณะกรรมการอำานวยการฯ

๑.	นายสาธิต	วงศ์อนันต์นนท์	ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์
	 โทร.	๐๘๙	๗๙๙	๙๙๙๔
๒.	 นายวิเชียร	บัวบาน	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
	 และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
	 โทร.	๐๖๑	๔๐๓	๙๑๒๐
๓.		นายบรรหาร	กำาลา	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง
	 โทร.	๐๖๒	๕๙๔	๒๔๘๒
๔.		นายปิยชน	ธรรมชาติ	นิติกรปฏิบัติการ
	 โทร.	๐๘๕	๐๗๔	๐๔๑๗

(แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน)

แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง

การแต่งกาย
	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน	ช่วงเวลาที่พบกับประชาชน 
	 สมาชิกวุฒิสภาอาจแต่งกายสุภาพแต่ไม่เป็นทางการได้	แต่ระหว่างการ 
	 เดินทางอาจต้องมีเสื้อคลุม	 เพื่อให้เป็นทางการ	 เพราะบางครั้งจะมี 
	 เจ้าหน้าที่	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่มาต้อนรับ

การเดินทางไป – กลับ 
	 เดินทางไปเป็นหมู่คณะโดยเครื่องบิน/รถยนต์	
	 สมาชิกวุฒิสภาสามารถเบิกค่าตั๋วเครื่องบินได้
	 รถยนต์ระหว่างการลงพื้นที่	สามารถจ้างเหมาในพื้นที่ได้

การลงพบกลุ่มเป้าหมาย
	 ควรลงไปพบกลุ่มเป้าหมายระดับ	หมู่บ้าน	ตำาบล	อำาเภอ	

การปฏิบัติงานในพื้นที่
	 ควรลงพื้นที่ในเวลาราชการ	

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภา
	 ไม่ควรรบกวนขอรับการบริจาคหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่
	 ควรไปแบบผู้ให้	มีมิตรไมตรีเป็นกัลยาณมิตร

การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
	 การสร้าง	Group	Line	กับสื่อมวลชนในพื้นที่
	 ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำาเสมอ

     *ข้อพึงระวัง 
	 	 -	 การปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบหน้าที่ของวุฒิสภา
	 	 -	 ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของวุฒิสภา



3130

สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”
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คู่มือ 
ตารางการตรวจสอบการดำาเนินงาน (Check list)

ก่อนการดำาเนินงาน

	 	๑.	 มติคณะกรรมการฯ	กำาหนดสถานที่	รายละเอียดและรูปแบบการดำาเนินการ  

	 	๒.	 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของจังหวัด	

	 	๓.	 จัดทำากำาหนดการ/ข้อมูลรายละเอียด

	 	๔.	 จัดทำาแผนปฏิบัติส่งคณะกรรมการอำานวยการฯ

	 	๕.	 ประสานสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

	 	๖.	 ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

	 	๗.	 ส่งเรื่องถึงสำานักการคลังฯเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย

	 	๘.	 ทำาหนังสือถึงหน่วยงานส่วนราชการเครื่อข่ายประชาชน	และผู้เกี่ยวข้อง

	 	๙.	 จองโรงแรมที่พัก

	 ๑๐.	 ประสานเรื่องอาหารกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

 ๑๑.	 จองตั๋วเครื่องบิน

	 ๑๒.	 ขอรถตู้สำานักงาน	รับ-ส่ง	ระหว่างสำานักงานฯ	สนามบิน

	 ๑๓.	 ประสานเช่ารถตู้ในพื้นที่

	 ๑๔.	 ส่งข้อมูลการลงพื้นที่ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 ๑๕.	 จัดทำาคำากล่าวประธาน/คำากล่าวต่างๆ

	 ๑๖.	 เตรียมเอกสารสำาคัญใบลงทะเบียน	แบบสอบถาม	ใบสำาคัญรับเงิน	ฯลฯ

 ๑๗.	 ประสานเรื่องอุปกรณ์โสตฯ	กล้องถ่ายภาพ	ไอแพด	โน๊ตบุ๊ก	เครื่องอัดเสียง

	 ๑๘.	 จัดเตรียมอุปกรณ์	ของท่ีระลึก	กระดาษ	ปากกา	เทปกาว	ป่้ายช่ือ	ป้ายไวนิล

	 ๑๙.	 จัดเตรียมข้อมูลประเด็นการพบกลุ่มเป้าหมาย

 ๒๐.	 จัดส่วนล่วงหน้า	เพ่ือการประสานงานและเตรียมการคร้ังสุดท้าย

ตารางการตรวจสอบการดำาเนินงาน (Check list)

ระหว่างการดำาเนินงาน

	 	๑.	 สมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องพร้อมกัน	และออกเดินทางตามกำาหนดการ 

	 	๒.	 แจกคู่มือสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	แก่คณะเดินทาง

	 	๓.	 ประสานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดกิจกรรม

	 	๔.	 นัดหมายสื่อมวลชน	สถานีวิทยุ	โทรทัศน์	วิทยุชุมชน

	 	๕.	 ประสานโรงแรมที่พัก	ดูแลอำานวยความสะดวกคณะเดินทาง

	 	๖.	 ประสานเรื่องอาหารตามที่สั่งไว้

	 	๗.	 ประสานรถตู้ตามที่เช่าไว้

	 	๘.	 เมื่อถึงพื้นที่	จัดเตรียมสถานที่นั่งสำาหรับสมาชิกวุฒิสภา	และผู้ร่วมกิจกรรม

	 	๙.	 เตรียมอุปกรณ์โสตฯ	เครื่องเสียง	และซักซ้อมความพร้อมต่างๆ

 ๑๐.	 เมื่อได้เวลา	ดำาเนินการตามกำาหนดการที่วางไว้

	 ๑๑.	 ถ่ายภาพ	ถ่ายทอดสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/Facebook	Live	

	 		 และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง	ๆ

	 ๑๒.	 สรุปประเด็นสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

	 ๑๓.	 ให้เบอร์และสถานที่ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย

	 ๑๔.	 ใกล้เวลาเสร็จสิ้นกิจกรรม	แจกแบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรม

	 ๑๕.	 พิธีอำาลา

 ๑๖.	 การจัดตั้งเครือข่ายกับสื่อมวลชน	และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

	 ๑๗.	 ชำาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง	ๆ

	 ๑๘.	 เสร็จสิ้นกิจกรรม	เก็บเอกสารสำาคัญ	หลักฐานการเบิกจ่าย	ใบเสร็จรับเงิน

	 ๑๙.	 เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดให้ครบถ้วน

	 ๒๐.	 อำานวยความสะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับ
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สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 
ตารางการตรวจสอบการดำาเนินงาน (Check list)

หลังการดำาเนินงาน

	 	๑.	 สรุปการดำาเนินงานตามแบบฟอร์มและส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรวมเล่ม  

	 	๒.	 นำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมาธิการอำานวยการฯ

	 	๓.	 นำาเสนอผลการดำาเนินงานแบบ	Symposium

	 	๔.	 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำาเนินงานส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

	 	๕.	 สรุปค่าใช้จ่าย	เสนอเลขาธิการวุฒิสภา	

	 	๖.	 รายงานค่าใช้จ่ายส่งสำานักการคลังฯ

	 	๗.	 จัดทำาหนังสือขอบคุณหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 	๘.	 การดำาเนินการเร่ืองร้องเรียน	การติดตามเร่ืองร้องเรียน	การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

	 	๙.	 การทบทวน	ปรับปรุง	รูปแบบวิธีการดำาเนินงาน

 

 

	 ๑.	 ติดตามจากการรายงานและการสังเกตการณ์เชิงพื้นที่

	 ๒.	 รายงานประจำาเดือน	ตามแบบฟอร์มรายงาน

	 ๓.		รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการประจำาปีในเวทีแบบ	symposium

การติดตามและการรายงานผลการดำาเนินงาน
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สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน “ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่ม................. 

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

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ................................................................................................. 

๓. สถานที ่ ................................................................................................. 

๔. กลุ่มเปา้หมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ    ............................................................................. 

๖. ข้อมลูทั่วไป (บรรยายสรปุโดยสงัเขป) 

         - สภาพทัว่ไป ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมปิระเทศ 

         - จ านวนประชากร 

   - เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ............................... คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ................................ คน ทีเ่ป็นร้อยละ ................... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 

(แบบฟอร์มรายงาน)
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่ม................. 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ................................................................................................. 

๓. สถานที ่ ................................................................................................. 

๔. กลุ่มเปา้หมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ    ............................................................................. 

๖. ข้อมลูทั่วไป (บรรยายสรปุโดยสงัเขป) 

         - สภาพทัว่ไป ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมปิระเทศ 

         - จ านวนประชากร 

   - เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ............................... คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ................................ คน ทีเ่ป็นร้อยละ ................... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่ม................. 

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

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ................................................................................................. 

๓. สถานที ่ ................................................................................................. 

๔. กลุ่มเปา้หมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ    ............................................................................. 

๖. ข้อมลูทั่วไป (บรรยายสรปุโดยสงัเขป) 

         - สภาพทัว่ไป ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมปิระเทศ 

         - จ านวนประชากร 

   - เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ............................... คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ................................ คน ทีเ่ป็นร้อยละ ................... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่ม................. 

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

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ................................................................................................. 

๓. สถานที ่ ................................................................................................. 

๔. กลุ่มเปา้หมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ    ............................................................................. 

๖. ข้อมลูทั่วไป (บรรยายสรปุโดยสงัเขป) 

         - สภาพทัว่ไป ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพภูมปิระเทศ 

         - จ านวนประชากร 

   - เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ............................... คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ................................ คน ทีเ่ป็นร้อยละ ................... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 

๙.๒ เชิงคุณภาพ (ให้อธบิายผลที่ได้ใหช้ัดเจนวา่ ประชาชนได้ประโยชน์ มีส่วนรว่ม มีความพึงพอใจ  
      และมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร) 
- ผลที่ได้ลัพธ/์ความพึงพอใจ................................................................................................................... 
๙.๓ ระยะเวลา  

เหมาะสม    ไม่เหมาะสม  
อื่น ๆ ......................................................................................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  
เพียงพอ/เหมาะสม   ไม่เพียงพอ  

๑๐. ข้อสังเกต/ข้อจ ำกัด........................................................................................................................  
๑๑. ข้อเสนอแนะ (สามารถเพิ่มพ้ืนที่การเขียนได้ตามความเหมาะสม)................................................... 
.................................................................................................................................................................  
ภำคผนวก (ประกอบรายงาน)  
๑๒. รูปภำพประกอบกิจกรรม (อย่างนอ้ย ๕ – ๑๐ รูป) 
๑๓. คลิปวีดโิอ (ส่งในรูปแบบไฟล์) 
 

๒ 
 
 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลที่ได้ลัพธ์/ความพึงพอใจ................................................................................................. 

  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                       เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ขอ้สังเกต ........................................................................................................................ 

๑๑. ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................ 

ภาคผนวก 

๑๒. รูปภาพประกอบกิจกรรม (อยา่งน้อย ๑๐ – ๑๕ รูป) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การเขียนรายงานสามารถเขียนในลักษณะภาพรวมเชงิคุณภาพได้ เป็นลักษณะการเสนอ 
               รายงานหน้าเดีย่ว 

ผู้ประสานงาน กลุ่มอ านวยการ 
๑. นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อ านวยการส านักงานประธาน โทร. ๐๖๑ ๔๑๒ ๔๔๓๘ 
๒. นางมณฑาทิพย์  กรีมหา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง โทร. ๐๘๙ ๔๙๘ ๖๔๐๐ 
๓. นายปิยชน  ธรรมชาติ นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘๕ ๐๗๔ ๐๔๑๗ 
๔. นางสาวนิรมล  ดวงดาว วิทยากรปฏิบัติการ โทร. ๐๙๘ ๗๙๑ ๖๖๕๐  
 ผู้ประสานงาน	คณะกรรมการอำานวยการฯ

๑.	นายสาธิต	วงศ์อนันต์นนท์	ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์	โทร.	๐๘๙	๗๙๙	๙๙๙๔

๒.	นายวิเชียร	บัวบาน	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค	โทร.	๐๖๑	๔๐๓	๙๑๒๐

๓.	นายบรรหาร	กำาลา	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	โทร.	๐๖๒	๕๙๔	๒๔๘๒

๔.	นายปิยชน	ธรรมชาติ	นิติกรปฏิบัติการ	โทร.	๐๘๕	๐๗๔	๐๔๑๗
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คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนคณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 
แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คณะกรรมการ
อำานวยการ

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
กรรมการและเลขาฯ : 

ผอ.สำานักประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฯ ภาคเหนือ (ตอนบน)
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองฯ ๑ : พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการและเลขาฯ : ผบ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

คณะกรรมการฯ ภาคเหนือ
(ตอนล่าง)

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ

กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ

คณะกรรมการฯ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนบน)
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองฯ ๑ : พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ
กรรมการและเลขาฯ : นายวสันต์ มัตนามะ

คณะกรรมการฯ 
ภาคตะวันออก

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

คณะกรรมการฯ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนล่าง)
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองฯ ๑ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการและเลขาฯ : ผบ.กลุ่มงานสื่อมวลชน

คณะกรรมการฯ  ภาคใต้
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองฯ ๑ : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
กรรมการและเลขาฯ : นางสุวรรณภา กำาลา

คณะกรรมการฯ 
ภาคกลาง

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : นายวิทยา ผิวผ่อง

กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

เลขหมายโทรศัพท์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง/ผ่าย/กลุ่ม เลขหมายโทรศัพท์
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คณะกรรมการอำานวยการ    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คู่มือ 

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ�
เลขที่ ๔๙๙ อ�ค�รสุขประพฤติ ชั้น ๑๔ ถนนประช�ชื่น
แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘-๕๐ โทรส�ร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙
Call Center วุฒิสภ� ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๘-๙
www.senate.go.th


