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“หลักนิติธรรมหรือหลักของกฎหมาย
ให้ความสำ�คัญกับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
กฎหมายจะเป็นกลไกที่สร้างความสงบเรียบร้อย
และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนได้
ต้องยึดหลักความเป็นธรรม
ถ้าจะวัดคุณค่าของกฎหมายต้องวัดจาก
ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม
ถ้ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมหรือออกมา
โดยอาศัยเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เป็นธรรม จึงจำ�เป็นต้องมีการกลั่นกรอง
เพื่อให้กฎหมายเข้าสู่หลักการที่ถูกต้อง
ดังนั้น สิ่งที่วุฒิสภาจะละทิ้งไม่ได้เลย
คือ ต้องยึดถือหลักนิติธรรม”

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

คู่มือ
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“หากสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนำ�รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๔ มาเป็นบทบัญญัติหลักสำ�หรับใช้เตือนใจ
เตือนสติ ทำ�หน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และความผาสุกของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลัก สิ่งนี้จะเป็นปฐมเหตุ
ที่ทุกคนต้องอยู่ในจิตสำ�นึก จำ�ติดอยู่ในหัวใจ ถ้าใจ
ของสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คิดเช่นนี้ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนั้นโชคดีแล้ว
ที่มีนักการเมืองมีอุดมการณ์เช่นนี้”

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
ประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

“สมาชิกวุฒิสภาต้องประพฤติ
และปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นความหวัง
ของประชาชน จะต้องปฏิบัติหน้าที่
บนหลักผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนโดยรวม ด้วยความโปร่งใส
ยึดหลักวิชาการ สะท้อนปัญหาโดยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
สร้างความปรองดองของคนในชาติ”

นายศุภชัย สมเจริญ

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

คำ�นำ�

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ได้กำ�หนดให้
วุฒิสภามีหน้าที่และอำ�นาจในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำ�คัญ ๆ ของประเทศ
นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ เจตนารมณ์ทส่ี �ำ คัญประการหนึง่
ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยสร้ า งกลไกไว้ ใ นหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ซึง่ การดำ�เนินการเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศต้องได้รบั ความร่วมมือ
จากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
“โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เป็นหนึ่งในกลไกที่สำ�คัญ
เพือ่ เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒสิ ภากับประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีท่ไี ด้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกัน
ขับเคลือ่ นประเทศตัง้ แต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พฒ
ั นา
ไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินโครงการ
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ซึง่ “คูม่ อื สมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน” เล่มนี้ ถือเป็นแนวทาง
และรูปแบบในการพบประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการพบประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน อันจะนำ�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามที่มุ่งหวัง

                 (พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร)
                   รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
              ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

สารบัญ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ประเด็นพบประชาชน
รูปแบบการพบประชาชน
การประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำ�เนินงาน
แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง
การแต่งกาย
การเดินทาง ไป - กลับ
การลงพบกลุ่มเป้าหมาย
การปฏิบัติงานในพื้นที่
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภา
ตารางตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Check List)
การติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินงาน
แบบฟอร์มรายงาน
แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
เลขหมายโทรศัพท์ผู้เกี่ยวข้อง
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โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ที่ส่งผล
สำ�คัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไว้หลายประการ ซึ่งเจตนารมณ์
ที่สำ�คัญประการหนึ่ง ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด ๑๖ นั่นคือ
การปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สำ � คั ญ ที่ส่ง ผลต่ อ การดำ � เนิ น การเพื่อ ให้ บ รรลุ
ตามเจตนารมณ์ ดัง กล่ า ว นอกจากนั้น ยั ง ได้ ส ร้ า งกลไกใหม่ ท่ีมีผ ลโดยตรง
ต่อกระบวนการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เนือ้ หา รวมทัง้ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรา ๒๖ บัญญัติให้กฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจำ�กัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องระบุเหตุผลความจำ�เป็น
ไว้ดว้ ย และการทีม่ าตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำ�เป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำ�เป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำ�รงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน มาตรา ๗๗ วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัติ
ให้ตอ้ งมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบและนำ�มา
ประกอบการพิ จ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน และเมื่ อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนปวงชนชาวไทยตาม
มาตรา ๑๑๔ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชกำ�หนด การกระทำ�กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภา การพิจารณาให้บุคคลดำ�รง
ตำ�แหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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๒. วัตถุประสงค์

ให้บคุ คลพ้นจากตำ�แหน่ง รวมทัง้ ภารกิจด้านการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาตรา ๒๗๐ บัญญัติเพิ่มขึ้นให้เป็นหน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาในช่วง
๕ ปีแรก อีกด้วย ดังนั้น การจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้น้นั จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีจ่ ะต้องมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
กับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดำ�เนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องอาศัยกลไก
หรือวิธีการ ที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิก
วุฒสิ ภา กับประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในทุกระดับ โดยการลงไป
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ปัญหา และความต้องการทีแ่ ท้จริงจากทุกฝ่าย เนือ่ งจาก
เป็ น ผู้ท่ีต้อ งประสบกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค หรื อ ความเดื อ ดร้ อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง
แทนการรอรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ หรื อ ความต้ อ งการจากการ
รายงานมาตามระบบที่เป็นอยู่ วุฒิสภาจึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีท่ไี ด้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยกันขับเคลือ่ นประเทศตัง้ แต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ
ให้พฒ
ั นาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพือ่ ให้เกิดความตระหนัก
สำ�นึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำ�ไปสูส่ งั คมทีป่ ระชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทุกด้าน บนพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
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๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย
๒.๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล
๒.๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่
และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
๒.๕ เพื่อปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภา
มีหน้าที่และอำ�นาจในการติดตามผล การดำ�เนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ และ
เร่งรัด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศและตามที่กำ�หนดในยุทธศาสตร์ชาติ
๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำ�บล และอำ�เภอ
กลุ่มการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคเอกชน
สื่อมวลชน
อื่น ๆ
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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๔. วิธีดำ�เนินงาน

๔.๑
ความคิดเห็น
๔.๒
ที่กำ�หนด
๔.๓
ของวุฒิสภา
๔.๔

พบกลุ่ ม เป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เยี่ ย มเยื อ น รั บ ฟั ง

จั ด กลุ่ ม ย่ อ ยลงพื้ น ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายตามประเด็ น เฉพาะด้ า น
นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาวิ เ คราะห์ แ ละดำ � เนิ น การตามกลไก
รายงานผลการดำ�เนินงานต่อประธานวุฒิสภา

๕. ระยะเวลาดำ�เนินการ

กำ�หนด ๕ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ (๔) และระหว่างอยู่ในตำ�แหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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 ตำ�บล และอำ�เภอ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ๗ ภูมิภาค
รวม ๗๖ จังหวัด ประกอบด้วย
๖.๑ ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด
๖.๒ ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
๖.๓ ภาคตะวันออก ๘ จังหวัด
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ๑๒ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนบน) ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๙ จังหวัด

๗. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ

ดังนี้

ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๘ คณะ

๗.๑ คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน
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

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕
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๙. การติดตามและการประเมินผล

๙.๑ ติดตามจากการรายงานและการสังเกตการณ์เชิงพื้นที่
๙.๒ รายงานประจำ�เดือน ตามแบบฟอร์มรายงาน
๙.๓ รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการประจำ�ปี ในเวทีแบบ symposium

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย
๑๐.๒ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
เมื่ อ กฎหมายมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว และพั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๐.๓ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล
๑๐.๔ ได้รับทราบความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่
เพื่อนำ�มาวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
สะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
๑๐.๕ ได้รับทราบผลดำ�เนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ และ
ดำ�เนินการเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย หมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ และกำ � หนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ
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พบประชาชน

ประเด็นพบประชาชน

ประเด็นพบประชาชน มีทั้งหมด ๖ สาระ ประกอบด้วย

๑

ความรูเรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหนาที่

๒

รับฟงความคิดเห็นและทำความเขาใจ
ดานกฎหมาย รับฟงขอเสนอแนะของประชาชน
ในพื้นที่ และสะทอนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ไปสูการแกไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย ปญหา ผลกระทบ
กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายที่หมดความจำเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณและเปนอุปสรรค
ตอการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖
ของรัฐธรรมนูญวาดวยการติดตาม เสนอแนะ
เรงรัดการปฏิรูปประเทศ
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๑
1

ความรู้เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำ�หนดให้วุฒิสภามีหน้าที่
และอำ � นาจสำ � คั ญ คื อ ๑) งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ๒) งานด้ า นการควบคุ ม
การบริหารราชการแผ่นดิน ๓) งานด้านการให้ค�ำ แนะนำ�หรือให้ความเห็นชอบ
ให้ บุ ค คลดำ � รงตำ � แหน่ ง สำ � คั ญ และ ๔) งานด้ า นอื่ น ๆ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่ส�ำ หรับวุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาลนัน้ นอกจาก
จะมีหน้าที่และอำ�นาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่และอำ�นาจโดยเฉพาะ ดังนี้
๑. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัตใิ ห้วฒ
ุ สิ ภา
ตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอำ�นาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ�
และดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีตอ้ งแจ้งความคืบหน้า
ในการดำ�เนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน
๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดำ�เนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
๒.๑ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๗๐
บั ญ ญั ติ ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ดำ � เนิ น การตามหมวด ๑๖
การปฏิ รู ป ประเทศ ให้ เ สนอและพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ด ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่ จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ดำ � เนิ น การตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ ให้ แ จ้ ง
ให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
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๒.๒ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดำ�เนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยให้อำ�นาจสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่าหากสมาชิกวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตนิ น้ั เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดำ�เนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกวุฒิสภา
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของวุฒสิ ภา อาจเข้าชือ่ กันร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้วินิจฉัยได้ โดยการยื่นคำ�ร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่วุฒิสภาจะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
๒.๓ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคำ�ร้องดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกำ�หนดให้ประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งต่อ “คณะกรรมการร่วม”
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนหนึ่ง ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และ
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ คนหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กกั น เองระหว่ า งประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพื่อวินิจฉัย โดยการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณและให้เป็นที่สุด
และให้ประธานรัฐสภาดำ�เนินการไปตามคำ�วินิจฉัยนั้น
๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ว่ี ฒ
ุ สิ ภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎร
ยับยัง้ ไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตนิ น้ ั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
(มาตรา ๑๓๓) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา
(มาตรา ๑๓๖) เมือ่ วุฒสิ ภาได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตเิ สร็จแล้ว ให้ด�ำ เนินการ
ดังนี้
๓.๑ ถ้ า ไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ สภาผู้ แ ทนราษฎร ให้ ยั บ ยั้ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตนิ น้ั ไว้กอ่ นและส่งร่างพระราชบัญญัตนิ น้ั คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
(มาตรา ๑๓๗ (๒))  
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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๓.๒ ถ้ า แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ามที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขเพิม่ เติม ให้แต่ละสภาตัง้ บุคคลซึง่ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ
มีจ�ำ นวนเท่ากันตามทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรกำ�หนดประกอบเป็น “คณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน” เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้นั และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติท่คี ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไว้ก่อน (มาตรา ๑๓๗ (๓))
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๗๑ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตทิ ว่ี ฒ
ุ สิ ภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรยับยัง้ ไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
หรือ (๓) ให้กระทำ�โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เกี่ยวกับ      
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำ�แหน่ง
หน้าที่ราชการหรือ ตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงาน
ในองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เฉพาะเมื่ อ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม นั้ น มี ผ ล
ให้ผู้กระทำ�ความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ
(๒) เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำ�นวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
๔. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่ า ง ๕ ปี แรกนั บ แต่ วั น ที่ มี รั ฐ สภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำ�เนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๗๒)
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้มีดังนี้
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“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”
(๑) การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี ให้กระทำ�ใน “ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วย
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “สมาชิกวุฒิสภา”
(๒) ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๖๐
(๓) ต้องเป็นผู้มีช่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
(๔) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายก
รัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
(๕) มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระทำ�โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
๔.๒ กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้มีดังนี้
(๑) หากสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
รวมกันจำ�นวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้อง
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘
(๒) ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
โดยพลัน
(๓) ในกรณีทร่ี ฐั สภามีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓
ของจำ � นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภาให้ ย กเว้ น เพื่ อ ไม่ ต้ อ ง
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้
ก็ให้ดำ�เนินการต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้หรือไม่ก็ได้
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(๔) การเสนอชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง สมควรได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
นายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำ�นวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
(๕) มติ ข องรั ฐ สภาที่เ ห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดให้ เ ป็ น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระทำ�โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
อนึ่ง วุฒิสภามีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือสองคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จากสมาชิกวุฒสิ ภาตามมติของวุฒสิ ภา
โดยมี ห น้ า ที่ แ ละอำ � นาจดำ � เนิ น กิ จ การของสภาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ
ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา โดยวุฒิสภามีอำ�นาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิก
เพือ่ ตัง้ เป็น “คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�วุฒสิ ภา” และมีอ�ำ นาจเลือกบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” หรือ
“คณะกรรมาธิการร่วมกัน” เพื่อกระทำ�กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากำ�หนด
ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา รวมทั้งการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา
ในด้านต่าง ๆ นัน้ จะมี “สำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา” ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการและรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก
วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
ได้อย่างเต็มความสามารถ   

๒

รับฟังความคิดเห็นและทำ�ความเข้าใจด้านกฎหมาย
รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

การรับฟังความคิดเห็นและทำ�ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ ที่ วุ ฒิ ส ภาให้ ค วามสำ � คั ญ ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น
มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบและนำ�มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน
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๓

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย
ที่ ใช้ บั ง คั บ กฎหมายที่ ห มดความจำ � เป็ น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์และเป็นอุปสรรคต่อการดำ�รงชีวติ หรือการประกอบอาชีพ

เนือ่ งจากปัญหากรณีทก่ี ฎเกณฑ์การเมือง การปกครองยังไม่เหมาะสม
และล้าสมัย มีปัญหาการทุจริต ฉ้อฉล บิดเบือนอำ�นาจ ขาดความตระหนัก
สำ�นึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ เ ป็ น ผล รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น จึ ง ได้ ส ร้ า งกลไกใหม่ ที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ
กระบวนการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เนื้อหาและความคงอยู่ของ
เนื้อหาของกฎหมาย รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังจะเห็น
ได้จากการที่มาตรา ๒๖ บัญญัติให้กฎหมายที่มีผลเป็นการจำ�กัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลต้องระบุเหตุผลความจำ�เป็นไว้ดว้ ย    และมาตรา       ๗๗     วรรคหนึง่
บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จำ � เป็ น และยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่ ห มดความจำ � เป็ น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ หรื อ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อการดำ�รงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ ป ระชาชน นอกจากนี้ เมื่ อ กฎหมายมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว ต้ อ งจั ด ให้ มี
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของกฎหมายทุ ก รอบระยะเวลาที่ กำ � หนด ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ต้องกระทำ�
ทุก ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อเสนอที่มีเหตุผลอันสมควร

๔
4

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จะประสบความสำ � เร็ จ ได้ นั้ น จะต้ อ งสร้ า ง “ความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย” ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๓
ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า อํ า นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษั ต ริ ย์
ผู้ ท รงเป็ น ประมุ ข ทรงใช้ อํ า นาจนั้ น ทางรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และศาล
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กร
อิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
ผู้ ใ ดทราบว่ า มี ก ารกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มมี สิ ท ธิ ร้ อ งต่ อ อั ย การสู ง สุ ด
เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดําเนินการ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคําร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดี
อาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง
ดังนั้น ความเป็น “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” จึงมีคุณลักษณะ
ที่สำ�คัญ คือ เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม อีกทั้งดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมประชาธิปไตย

๕
5

การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครือ่ งมือทีท่ �ำ ให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้
มีความสุข ประกอบอาชีพก้าวหน้า มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง ประเทศจะมี
ความสงบและมีความเจริญก้าวหน้า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ช้ถี ึง
แนวดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด�ำ เนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลก
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ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล
รวมถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำ�นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไ่ี ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ
๒. ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความ
พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้น ๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำ�ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
nscr.nesdc.go.th

๓ ๑.
๒.

าคม 2562
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

ธศาสตร์ชาติ ๒๐
ยุยุททธศาสตร์
20 ปีปี

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

๑ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒๑.
๒.

๔๑.

๓

๕ ๑.
๒.
๓.
๔.

๖๑.
nscr.nesdc.go.th

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

๒.
๓.

สิงหาคม 2562

ป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

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

๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

๒.
๓.
๔.

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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9

20
ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วาม

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ต้ อ งก าหนดให้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ า น
ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศรั ฐ ธรรมนู ญ รวม
ตลอดทังผลสัม ทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา
ห้าปี

ประเทศซึ่ง อย่า งน้อยต้ องมี วิ ธีการจัด ทาแผน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
๒๕๙
มาตรา
259 ให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศเป็ น ไปตาม
ต้ อ งก าหนดให้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ า น
กฎหมายว่
าเนินญการปฏิ
ภายในหนึาด้่ งวปียแผนและขั
นั บ แต่ วั น ที่ ปนตอนการด
ระกาศรั ฐ ธรรมนู
รวม รูป
ประเทศซึ
่ง อย่มา งน้
องมีงว่วาิ ธจะบรรลุ
ี การจัดในระยะเวลา
ท าแผน การมี
ตลอดทังผลสั
ทธิ์ทอี่คยต้
าดหวั
าปีวมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่วห้นร่

สามั
ปรองดอง
ารพัานวั
ฒตนาที
ั่งยืนฒตามหลั
สมดุคลคีระหว่
างการพัมีฒกนาด้
ถุกับ่ยการพั
นา ก
ปรัด้าชนจิญาของเศรษฐกิ
จ พอเพี ย ง และมี ค วาม
ตใจ
(๒)
(2) สมดุ
สังคมมี
ความสงบสุ
ขฒ
เป็นาด้
นธรรม
ลระหว่
างการพั
านวัและมี
ตถุกโอกาสอั
ับการพันฒนา
ด้ทัาดนจิเทีตยมกั
ใจ นเพื่อขจัดความเหลื่อมลา
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมี
(๒)(๓)
(2)
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ทัในระบอบประชาธิ
ดเทียมกันเพื่อขจัปดไตยอั
ความเหลื
่อมลา
นมี พระมหากษัต ริ ย์
(3)
ค
วามสุ
ข
มี
ค
ุ
ณ
ภาพชี
วิต ที่ดี และมี
(๓) ประชาชนมี
ทรงเป็นประมุข
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
๒๕๙
มาตรา
259 ให้ ก ารปฏิ รปู ปไตยอั
ประเทศเป็
น ไปตาม ต ริ ย์
ในระบอบประชาธิ
นมี พระมหากษั
กฎหมายว่
า
ด้
ว
ยแผนและขั
นตอนการด
าเนิ
น
การปฏิ
รูป
ทรงเป็นประมุข

(1)

เป้(๑)
าหมายสามัต่คอคีไปนี
ปรองดอง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
(1)
มี ค วามสงบเรี
บร้ อ ยค วาม
มี ค วาม
(๑) ประเทศชาติ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ
จ พอเพี ย งยและมี

มาตรา 257
๒๕๗ การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งบรรลุ

เป้าหมาย๒๕๗
ต่อไปนีการปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งบรรลุ
มาตรา
257

๑๑ + 11
แผนระดั
รูปประเทศ
11
2๒ ด้+าน2 ด้าน
แผนระดับบที่ ที2๒่ 2: การปฏิ
: การปฏิ
รูปประเทศ

คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชน

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

รูปแบบการพบประชาชน

“ ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

๑

๖

ความรู้เรื่อง สมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหน้าที่

เยี่ยมเยือน

๒
สรางขวัญกำลังใจ

๓
ใหรูจัก สว.
และบทบาทหนาที่

๔
แลกเปลี่ยนเรียนรู
(๕ + ๑ ประเด็น)

๕
สะทอนขอคิดเห็น
/ขอเสนอแนะ

สงเสริมความรูและ
การดำเนินวิถช
ี วี ต
ิ พอเพียง
ตามศาสตรพระราชา

รับฟังความคิดเห็นและ
ทำ�ความเข้าใจด้านกฎหมาย
รับฟังข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพื้นที่
และสะท้อนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ไปสู่การแก้ไข
โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ปัญหา ผลกระทบ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ กฎหมาย
ที่หมดความจำ�เป็น หรือ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
และเป็นอุปสรรค
ต่อการดำ�รงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

การน้อมนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การปฏิรูปประเทศ
ตามหมวด ๑๖
ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การติดตาม เสนอแนะ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

พบประชาชน

การประชาสัมพันธ์

๑.

ช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์
แบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ

๒.

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ช่วงก่อนลงพื้นที่

แจ้งข่าวให้สื่อมวลชนส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/เครือข่าย
ผู้นำ�ท้องถิ่นทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ถึงการลงพื้นที่และเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่าง ๆ เช่น Spot ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ในพื้นที่ก่อน
การจัดกิจกรรม
เชิญสมาชิกวุฒิสภาออกรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่

ช่วงระหว่างลงพื้นที่

ส่งข่าวการลงพื้นที่ให้สื่อมวลชนทางช่องทางต่าง ๆ
ไปเผยแพร่ ประกอบด้วย สื่อท้องถิ่น สื่อส่วนกลาง
และสื่อสำ�นักงาน
สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาเพื่อทำ�สกู๊ปข่าวไปเผยแพร่
การถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่านเพจวุฒิสภา

ช่วงหลังการลงพื้นที่
เผยแพร่สรุปผลการลงพื้นที่ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ
เชิญสมาชิกวุฒิสภาออกรายการทางโทรทัศน์ และวิทยุ
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ทางสื่อมวลชน
หลัก

ทาง Social
media

เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ
ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค
(มีไลน์กลุ่ม
กับสื่อมวลชน
ส่วนกลาง
/ภูมิภาค
/เครือข่าย
สื่อมวลชน
ภูมิภาค)

เช่น
Facebook
Fanpage
วุฒิสภา,
Twitter
วุฒิสภา,
Instagram
วุฒิสภา
เว็บไซต์วฒ
ุ สิ ภา
และ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
และจัดทำ�
กระดานสนทนา
ถาม-ตอบ
รับฟัง
ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

ทางเครือข่ายผู้นำ�
นักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

เครือข่าย
ทุกภูมิภาค
(ปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น
๑๖,๓๗๐ คน)

สื่อสิ่งพิมพ์
ของสำ�นักงาน

เช่น
วารสาร
สารวุฒิสภา

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

23

คู่มือ

๓.

สมาชิกวุฒิสภา

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

พบประชาชน

๕.

วิธีการประชาสัมพันธ์
BREAKING NEW

S
BROCHURE

“SED DO
ELUSMOD
TEMPOR UT
INCIDIDUNT
LABORE”

ส่งข่าวให้สื่อมวลชน
เผยแพร่ทางสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ

เชิญสมาชิกวุฒิสภา
ออกรายการทาง
โทรทัศน์รัฐสภา
วิทยุ วิทยุออนไลน์
วุฒิสภา

จัดทำ� Spot
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ทางวิทยุ
โทรทัศน์

จัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์
เช่น แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

การถ่ายทอด Facebook LIVE

ประสานสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กลุม่ งานบริหารระบบ
และเครือข่าย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๕
๖. ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
		
จังหวัดภาคกลาง
นางสาวฉัตรแก้ว หงอสุวรรณ์ โทร. ๐๘๖ ๓๖๔ ๒๔๔๗
จังหวัดภาคใต้

๔.

การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

๑

จัดเจ้าหน้าที่ ๑ คน ประจำ�ทุกคณะ ทำ�หน้าที่เขียนข่าวส่งข่าวมายังกลุ่มงาน
สือ่ มวลชน เพือ่ เผยแพร่ทางสือ่ มวลชน ทางสือ่ Social เช่น เฟซบุก๊ วุฒสิ ภา /  ไลน์
ประสานสือ่ มวลชนในการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกวุฒสิ ภาให้สมั ภาษณ์
ซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาค
เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกคน เช่น ไอแพด เพื่อใช้ส่งข้อมูลมาเผยแพร่

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

ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชน

แนวทางการดำ�เนินงาน

วยมิตรไมตรี ปฏิบ: ัตการดำ
ิต่อทุก�คนในพื
้นที่อย่อาเรืงเป็
นกัอลงเรี
ยาณมิ
แผนผังแสดงขั“ไปด้
้นตอนกระบวนงาน
เนินการต่
่องร้
ยนตร”
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
รับเรื่องร้องเรียน ในแต่ละพื้นที่

๑. ให้ ทุ ก คณะจั ด ทำ � แผนปฎิ บั ติ ก ารตามเอกสารแบบฟอร์ ม ส่ ง
คณะอำ�นวยการโครงการฯ (ก่อนลงพื้นที่)
๒. ก่อนลงพื้นที่แต่ละครั้ง ต้องทำ�เรื่องขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบราชการล่วงหน้า ๗ วัน
๓. กำ�หนดรูปแบบการดำ�เนินการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ดำ�เนินการ รูปแบบที่จะดำ�เนินการซึ่งทุกคณะสามารถออกแบบได้ แต่ควร
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่สอดคล้องกับหน้าที่และอำ�นาจของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบในเชิงพื้นที่ (ก่อนและระหว่างดำ�เนินการ)
๔. ควรปฏิ บั ติ ง านตามแบบที่ กำ � หนดและให้ มี ก ารรายงาน
ผลสั ม ฤทธิ์ต ามรู ป แบบรายงาน พร้ อ มส่ ง ไฟล์ ข้อ มู ล ให้ เจ้ า หน้ า ที่ผู้เ กี่ย วข้ อ ง
ดำ�เนินการรวมเล่ม (หลังดำ�เนินการ)
๕. เมื่ อ ทุ ก คณะดำ � เนิ น การครบทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายจะจั ด ให้ มี เวที
นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน แบบ symposium (หลังการดำ�เนินงาน)

ภาคกลาง

ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ภาคเหนือ
ตอนบน

ขั้นตอนการดาเนินการ
ของคณะกรรมการฯ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออก

คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุปเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น และจัดทาบันทึก
ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน

กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ

กรณีเรื่องร้องเรียนที่มี
ความสาคัญ/เร่งด่วน

กรณีการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ

นาหนังสือร้องเรียนไปลงรับที่สานัก
บริหารงานกลาง โดยระบุว่าเป็น
หนังสือร้องเรียนของภาคใด

นาบันทึกพร้อมรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ในเบื้องต้น ไปลงรับทีส่ านักบริหารงานกลาง

คณะกรรมการฯ ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานให้คณะอนุกรรมการ
รวบรวมฯ ทราบ

สานักบริหารงานกลาง ออกเลขรับ และส่งเรื่องไปยังสานักงานประธานวุฒิสภา
และกลุม่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อลงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๑

ปัญหา
ที่ดิน

ขั้นตอนที่ ๒

ภาคใต้

คณะอนุกรรมการรวบรวมฯ รับเรือ่ งร้องเรียน และมอบหมายนิติกร/วิทยากร
ผู้รับผิดชอบแต่ละภาค ดาเนินการแยกเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
ปัญหา
แหล่งน้า

ปัญหาด้าน
การเกษตร

ปัญหาด้าน
การคมนาคม

กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ ให้นิติกร/วิทยากร
ผู้รับผิดชอบแต่ละภาค สรุปข้อเท็จจริง และเสนอ
ความเห็นในเบื้องต้น เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ

ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสังคม
และอื่นๆ

กรณีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ให้นิติกร/วิทยากร ผูร้ ับผิดชอบแต่ละภาค สรุป
ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นในเบื้องต้น
เสนอคณะอนุกรรมการรวบรวมฯ เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๓
เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทาบันทึกเรียน
ประธานคณะกรรมการอานวยการ เพื่อลงนามหนังสือเรียนคณะกรรมาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๔

ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการ ประสานส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการอานวยการฯ เพื่อทราบ

ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำ�นักงานประธานวุฒิสภา สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

พบประชาชน

(แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน)

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่ม........................
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ครัง้ ที่ วันเดือนปี จังหวัด/สถานที่

กลุม่ เป้าหมาย ผูป้ ระสาน หมายเหตุ
ในพื้นที่

แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง
การแต่งกาย

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน ช่วงเวลาที่พบกับประชาชน
สมาชิกวุฒิสภาอาจแต่งกายสุภาพแต่ไม่เป็นทางการได้ แต่ระหว่างการ
เดิ น ทางอาจต้ อ งมี เ สื้ อ คลุ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ทางการ เพราะบางครั้ ง จะมี
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่มาต้อนรับ

การเดินทางไป – กลับ

เดินทางไปเป็นหมู่คณะโดยเครื่องบิน/รถยนต์
สมาชิกวุฒิสภาสามารถเบิกค่าตั๋วเครื่องบินได้
รถยนต์ระหว่างการลงพื้นที่ สามารถจ้างเหมาในพื้นที่ได้

การลงพบกลุ่มเป้าหมาย

ควรลงไปพบกลุ่มเป้าหมายระดับ หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ

การปฏิบัติงานในพื้นที่

ควรลงพื้นที่ในเวลาราชการ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภา

หมายเหตุ : ผู้ประสานงานคณะกรรมการอำ�นวยการฯ
๑. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักประชาสัมพันธ์
โทร. ๐๘๙ ๗๙๙ ๙๙๙๔
๒. นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
โทร. ๐๖๑ ๔๐๓ ๙๑๒๐
๓. นายบรรหาร กำ�ลา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
โทร. ๐๖๒ ๕๙๔ ๒๔๘๒
๔. นายปิยชน ธรรมชาติ นิติกรปฏิบัติการ
โทร. ๐๘๕ ๐๗๔ ๐๔๑๗
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ไม่ควรรบกวนขอรับการบริจาคหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่
ควรไปแบบผู้ให้ มีมิตรไมตรีเป็นกัลยาณมิตร

การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

การสร้าง Group Line กับสื่อมวลชนในพื้นที่
ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำ�เสมอ
*ข้อพึงระวัง

- การปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบหน้าที่ของวุฒิสภา
- ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของวุฒิสภา
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”
ตารางการตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Check list)

พบประชาชน

ตารางการตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Check list)
ก่อนการดำ�เนินงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

มติคณะกรรมการฯ กำ�หนดสถานที่ รายละเอียดและรูปแบบการดำ�เนินการ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของจังหวัด
จัดทำ�กำ�หนดการ/ข้อมูลรายละเอียด
จัดทำ�แผนปฏิบัติส่งคณะกรรมการอำ�นวยการฯ
ประสานสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเรื่องถึงสำ�นักการคลังฯเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
ทำ�หนังสือถึงหน่วยงานส่วนราชการเครื่อข่ายประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง
จองโรงแรมที่พัก
ประสานเรื่องอาหารกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

จองตั๋วเครื่องบิน
ขอรถตู้สำ�นักงาน รับ-ส่ง ระหว่างสำ�นักงานฯ สนามบิน
ประสานเช่ารถตู้ในพื้นที่
ส่งข้อมูลการลงพื้นที่ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จัดทำ�คำ�กล่าวประธาน/คำ�กล่าวต่างๆ
เตรียมเอกสารสำ�คัญใบลงทะเบียน แบบสอบถาม ใบสำ�คัญรับเงิน ฯลฯ

๑๗. ประสานเรื่องอุปกรณ์โสตฯ กล้องถ่ายภาพ ไอแพด โน๊ตบุ๊ก เครื่องอัดเสียง
๑๘. จัดเตรียมอุปกรณ์ ของทีร่ ะลึก กระดาษ ปากกา เทปกาว ป้า่ ยชือ่ ป้ายไวนิล
๑๙. จัดเตรียมข้อมูลประเด็นการพบกลุม่ เป้าหมาย
๒๐. จัดส่วนล่วงหน้า เพือ่ การประสานงานและเตรียมการครัง้ สุดท้าย
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ระหว่างการดำ�เนินงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องพร้อมกัน และออกเดินทางตามกำ�หนดการ
แจกคู่มือสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน แก่คณะเดินทาง
ประสานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดกิจกรรม
นัดหมายสื่อมวลชน สถานีวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน
ประสานโรงแรมที่พัก ดูแลอำ�นวยความสะดวกคณะเดินทาง
ประสานเรื่องอาหารตามที่สั่งไว้
ประสานรถตู้ตามที่เช่าไว้
เมื่อถึงพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่นั่งสำ�หรับสมาชิกวุฒิสภา และผู้ร่วมกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์โสตฯ เครื่องเสียง และซักซ้อมความพร้อมต่างๆ

๑๐. เมื่อได้เวลา ดำ�เนินการตามกำ�หนดการที่วางไว้
๑๑. ถ่ายภาพ ถ่ายทอดสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/Facebook Live
และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ
๑๒. สรุปประเด็นสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๑๓. ให้เบอร์และสถานที่ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย
๑๔. ใกล้เวลาเสร็จสิ้นกิจกรรม แจกแบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรม
๑๕. พิธีอำ�ลา
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

การจัดตั้งเครือข่ายกับสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ชำ�ระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
เสร็จสิ้นกิจกรรม เก็บเอกสารสำ�คัญ หลักฐานการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน
เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดให้ครบถ้วน
อำ�นวยความสะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับ
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชน

ตารางการตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Check list)

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

การติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินงาน

หลังการดำ�เนินงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สรุปการดำ�เนินงานตามแบบฟอร์มและส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรวมเล่ม		
นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมาธิการอำ�นวยการฯ
นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานแบบ Symposium
ส่งข้อมูลสรุปผลการดำ�เนินงานส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สรุปค่าใช้จ่าย เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
รายงานค่าใช้จ่ายส่งสำ�นักการคลังฯ

๑. ติดตามจากการรายงานและการสังเกตการณ์เชิงพื้นที่
๒. รายงานประจำ�เดือน ตามแบบฟอร์มรายงาน
๓. รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการประจำ�ปีในเวทีแบบ symposium

๗. จัดทำ�หนังสือขอบคุณหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๘. การดำ�เนินการเรือ่ งร้องเรียน การติดตามเรือ่ งร้องเรียน การแจ้งกลับผูร้ อ้ งเรียน
๙. การทบทวน ปรับปรุง รูปแบบวิธกี ารดำ�เนินงาน
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คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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คู่มือ

๙.๒ เชิงคุณภาพ

สมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชน

(แบบฟอร์มรายงาน)

รายงานผลการด
สรุปรายงานผลการด
าเนินนงาน
งาน าเนินงาน
สรุสรุปปรายงานผลการด
าเนิ
โครงการสมาชิ
โครงการสมาชิ
ภาพบประชาชนในพื
กวุฒิสภาพบประชาชนในพื
หวัดดกลุ
้นกลุที่ม่จม.................
ัง.................
หวัดกลุ่ม.................
โครงการสมาชิ
กกวุวุฒฒิสิสภาพบประชาชนในพื
้น้นทีที่จ่จังังหวั
*********************
*********************
*********************

โครงการ
๑. ชื่อโครงการ
๑.๑.ชืชื่อ่อโครงการ

สมาชิกกวุวุฒฒิสสมาชิ
ิสภาพบประชาชน
ภาพบประชาชน
กวุฒิสภาพบประชาชน
สมาชิ

/เดืออน/ปี
๒.น/ปี
วัทนที่ด/เดื
ี่ดาเนิ
าเนิ
อน/ปี
การ
ที่ดาเนินการ.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
๒.๒.วัวันน/เดื
นนการ
สถานที่ ๓.่ สถานที่
๓.๓.สถานที

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

กลุ่ม่มเป้เป้าา๔.
หมาย
กลุ่มเป้าหมาย
๔.๔.กลุ
หมาย
หน่ววยงานภาครั
ยงานภาครั
หน่วฐยงานภาครั
ฐ
ฐ
หน่

ประชาชนทัประชาชนทั
ว่ ไป
ประชาชนทั
ว่ ว่ ไปไป

เยาวชน เยาวชน
เยาวชน

........................
อืน่ ๆ ........................
อือืน่ น่ ๆๆ........................

สอดคล้อ๕.องกังกัสอดคล้
ธรรมนู
องกับญญรัหรื
ฐหรืธรรมนู
ธศาสตร์
ญหรือยุชชทาติ
าติ
ธศาสตร์
.............................................................................
ชาติ .............................................................................
๕.๕.สอดคล้
บบรัรัฐฐธรรมนู
ออยุยุททธศาสตร์
.............................................................................
อ(บรรยายสรุ
มูลทั่วไป (บรรยายสรุ
โดยสังงเขป)
เขป)
ปโดยสังเขป)
๖.๖.ข้ข้ออมูมูลลทัทั่ว๖.่วไปไปข้(บรรยายสรุ
ปปโดยสั
สภาพทัว่ ว่ ไป-ไปสภาพทั
อาณาเขต
ว่ ไป ที่ตั้ง สภาพภู
อาณาเขต
สภาพภูมมปิ ปิ ระเทศ
สภาพภู
ระเทศ มปิ ระเทศ
--สภาพทั
ทีที่ต่ตั้งั้งอาณาเขต
านวนประชากร
- จานวนประชากร
--จจานวนประชากร
เศรษฐกิจจ-สัสัเศรษฐกิ
คมวัวัฒฒจนธรรม
นธรรม
สังคม วัฒนธรรม
--เศรษฐกิ
งงคม
ารด๗.
าเนิวินธนการ
กี การ
ารด(ลั(ลั
าเนิ
นษณะกิ
การ จ(ลั
จกรรม)
กรรม)
กษณะกิจกรรม)
๗.๗.วิวิธธกี กี ารด
าเนิ
กกษณะกิ
ประชุมมสัสัจัมมดมนา
มนา
ประชุมสัมมนา
จัจัดดประชุ

เวทีเสวนา
เสวนา
จัดเวทีเสวนา Focus
FocusGroup
Group
Focus Group
จัจัดดเวที

ประชุมมเชิเชิ
จังดงปฏิ
ประชุ
ปฏิบบัตัตมิกิการ
เชิารงปฏิบัติการ
จัจัดดประชุ

อือื่น่นๆๆ

สังเกต

ภาษณ์ สัมภาษณ์
สัสัมมภาษณ์

สอบถาม สอบถาม ใช้ใช้เครื
เครื่อ่องมืงมืออใช้
สาร
่องมือสือ่ สาร
สอบถาม
สืสือ่ เอ่ ครื
สาร
อือื่น่นๆๆ

อื่น ๆ

ผลการด๙.าเนิ
าเนิ
ผลการด
งาน าเนินงาน
๙.๙.ผลการด
นนงาน
๙.๑เชิเชิงงปริ
ปริม๙.๑
มาณ
าณเชิงปริมาณ
๙.๑
านวนเป้า-าหมายที
จหมายที
านวนเป้
หมายที...............................
ต่ ...............................
ั้งไว้ ...............................
คน
คน
--จจานวนเป้
ต่ ต่ ั้งั้งาไว้ไว้
คน
านวนผู้เข้้เ-ข้าจาร่านวนผู
ร่ววมกิ
มกิจจกรรม
้เกรรม
ข้าร่วมกิ................................
จ................................
กรรม ................................
คนทีทีเ่ ป็เ่ ป็นนร้ร้อคน
อยละ
ยละ
ทีเ่ ...................
ป็...................
นร้อยละ ...................
--จจานวนผู
คน
แบ่งงออกเป็
ออกเป็
- นแบ่
น(อ้ง(อ้ออกเป็
ตามกลุ
น (อ้า่มงอิ
่มเป้เป้งาตามกลุ
าหมาย)
หมาย)่มเป้าหมาย)
--แบ่
าางอิงอิงงตามกลุ
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๙.๓ เชิงเวลา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

อื่น ๆ ..........................................................................
๙.๒๙.๔
เชิงคุงบประมาณด
ณภาพ (ให้อาเนิ
ธิบายผลที
นการ ่ได้ให้ชัดเจนว่า ประชาชนได้ประโยชน์ มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ
และมีความรู้ความเข้
าใจอย่างไร)
เพียงพอ/เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
- ผลที่ได้ลัพธ์/ความพึงพอใจ...................................................................................................................
๑๐. ระยะเวลา
ข้อสังเกต ........................................................................................................................
๙.๓
๑๑. ข้อเหมาะสม
เสนอแนะ ................................................................................................................................
ไม่เหมาะสม
อื่น ๆ .........................................................................................................................................
ภาคผนวก
๙.๔ งบประมาณดาเนินการ
๑๒. รูปภาพประกอบกิจกรรม (อย่างน้อย ๑๐ – ๑๕ รูป)
เพียงพอ/เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
๑๐. ข้อสังเกต/ข้อจำกัด........................................................................................................................
๑๑. ข้อเสนอแนะ (สามารถเพิ่มพื้นที่การเขียนได้ตามความเหมาะสม)...................................................
.................................................................................................................................................................
ภำคผนวก (ประกอบรายงาน)
๑๒. รูปภำพประกอบกิจกรรม (อย่างน้อย ๕ – ๑๐ รูป)
๑๓. คลิปวีดโิ อ (ส่งในรูปแบบไฟล์)

อื่น ๆ

ารประเมิ
๘. วิธนกี นผล
ารประเมิ
ผล นผล
๘.๘.วิวิธธกี กี ารประเมิ
เกต
สัสังงเกต

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร”

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

ประชาชนทัประชาชนทั
ว่ ไป
เยาวชน
เด็ก – เยาวชน ผูผู้บ้บริริหหารารร.ร./ครู
ร.ร./ครู
ผู้บริหาร ร.ร./ครู
ประชาชนทั
ว่ ว่ ไปไป
เด็เด็กก––เยาวชน
ทนหน่ววยงานภาครั
ผูยงานภาครั
้แทนหน่วฐยงานภาครั
ฐ
ฐ ผูผู้แ้แทนหน่
ทนหน่ววยงานภาคเอกชน
ผูยงานภาคเอกชน
้แทนหน่วยงานภาคเอกชน อือืน่ น่ ๆๆ อืน่ ๆ
ผูผู้แ้แทนหน่
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

หมายเหตุ : การเขียนรายงานสามารถเขียนในลักษณะภาพรวมเชิงคุณภาพได้ เป็นลักษณะการเสนอ
รายงานหน้าเดีย่ ว
ผู้ประสานงาน กลุ่มอานวยการ
๑. นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อานวยการสานักงานประธาน 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 คณะกรรมการอำ�นวยการฯ

๑. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๘๙ ๗๙๙ ๙๙๙๔
๒. นายวิเชียร บัวบาน ผูบ้ งั คับบัญชากลุม่ งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒสิ ภาภูมภิ าค โทร. ๐๖๑ ๔๐๓ ๙๑๒๐
๓. นายบรรหาร กำ�ลา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง โทร. ๐๖๒ ๕๙๔ ๒๔๘๒
๔. นายปิยชน ธรรมชาติ นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘๕ ๐๗๔ ๐๔๑๗
คณะกรรมการอำ�นวยการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

“ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื
้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิพตร”ท์
เลขหมายโทรศั

พบประชาชน

แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
คณะกรรมการฯ ภาคเหนือ (ตอนบน)
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการและเลขาฯ : ผบ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

คณะกรรมการฯ ภาคเหนือ
(ตอนล่าง)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง/ผ่าย/กลุ่ม

เลขหมายโทรศัพท์

คณะกรรมการฯ
ภาคกลาง

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองฯ ๑ : พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ

รองฯ ๑ : นายวิทยา ผิวผ่อง
กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

คณะกรรมการ
อำ�นวยการ

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
กรรมการและเลขาฯ :
ผอ.สำ�นักประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนบน)

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ
กรรมการและเลขาฯ : นายวสันต์ มัตนามะ

คณะกรรมการฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง)

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการและเลขาฯ : ผบ.กลุ่มงานสื่อมวลชน
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คณะกรรมการฯ
ภาคตะวันออก

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
กรรมการและเลขาฯ :
ผบ.กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

คณะกรรมการฯ ภาคใต้

ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองฯ ๑ : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
กรรมการและเลขาฯ : นางสุวรรณภา กำ�ลา
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คู่มือ

สมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชน

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๔ ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙
Call Center วุฒิสภา ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๘-๙
www.senate.go.th
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