
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแวง้ จังหวดันราธิวาส 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันจนัทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ โรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักเรียน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน ๗๓๐ คน 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้
สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของ  
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 √ 

 

 

√ 

 √ 

 



๒ 
 

แหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 
๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอ าเภอ
สายบุรี อ าเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  
ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอ าเภอบันนังสตา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ๒ ใน ๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีป่าพรุประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ ทางแถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย -มาเลเซีย ลักษณะพ้ืนที่จะมี 
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและ  
ที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า ๔ สาย คือ แม่น้ าบางนรา แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าตากใบ และแม่น้ าโกลก  
  การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๗๗ ต าบล ๕๘๙ หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

๑. อ าเภอเมืองนราธวิาส 
๒. อ าเภอตากใบ 
๓. อ าเภอบาเจาะ 
๔. อ าเภอยีง่อ 
๕. อ าเภอระแงะ 
๖. อ าเภอรือเสาะ 
๗. อ าเภอศรีสาคร 
๘. อ าเภอแว้ง 
๙. อ าเภอสคุิรนิ 
๑๐. อ าเภอสุไหงโก-ลก 
๑๑. อ าเภอสุไหงปาด ี
๑๒. อ าเภอจะแนะ 
๑๓. อ าเภอเจาะไอร้อง 

  ประชากร 
จังหวัดนราธิวาสมีประชากร (ธันวาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๘๐๖,๗๑๖ คน แยกเป็นชาย 

๓๙๙,๓๒๖ คน หญิง ๔๐๗,๓๙๐ คน  
    ค าขวัญประจ าจังหวัด 

“ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง 
ลองกองหอมหวาน” 
 
๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็  
     

√ 

 √ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


๓ 
 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๗๓๐   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ผู้น าศาสนา ผูน้ าท้องถิน่ สื่อมวลชนจากจังหวัดนราธิวาส   

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ นักเรียน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าศาสนา 

ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน ๗๓๐ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้งได้เสนอ 
ข้อร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและ
ความเข้าใจอันดีกับสมาชิกวุฒิสภา น าไปสู่การร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นและความหวังให้สถาบันวุฒิสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

 

 

√ 
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√ 

 

√ 
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√ 
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๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการก าหนดการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักเรียน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน ๗๓๐ คน 
 ๑๒.๑ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย นายอัสมาวี  บือราเฮง นักเรียนโรงเรียนรอมาเนีย 
(มูลนิธิ) 
 ๑๒.๒  กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวเก่ียวกับประวัติและข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) โดย นายฮัมดี  อาแซ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) 

 โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) ตั้งอยู่ท่ี บ้านลูโบ๊ะดาลัม หมู่ที่ ๒ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ครั้งแรกในรูปแบบของปอเนาะที่มีชื่อว่า (เราะห์มาเนียะห์) 
แปลว่า “เพ่ือบ าเพ็ญความดีในจิตใจของมนุษย์” ซึ่งมีนายหะยีอาแซ  หะยีหะมะ เป็นเจ้าของโรงเรียน วันที่ 
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๐๘  โรงเรียนรอมาเนียได้เปลี่ยนแปลงสภาพเป็น  โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามโดยมี 
นายหะยีอาแซ  หะยีหะมะ เป็นเจ้าของโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘ นายหะยีอาแซ  หะยีหะมะ  
ได้โอนโรงเรียนให้กับนายแวยิบ การียา เป็นผู้รับใบอนุญาตและปัจจุบันนายแวยิบ  การียา ได้โอนโรงเรียน
ให้กับนายฮัมดี  อาแซ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียน คือ นายมะดาโอะ  อาแซ  
 ปัจจุบันมีครูและบุคลากร จ านวน ๑๓๐ คน และมีนักเรียน จ านวน ๑,๓๒๔ คน ทั้งนี้ โรงเรียน
รอมาเนีย (มูลนิธิ) มีปรัชญาของโรงเรียน คือ ยึดมั่นศาสนา พัฒนาความรู้ คู่การกีฬา ศึกษาวิชาชีพ และ
ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (พระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู และนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2560) 
 ๑๒.๓  น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา/ แนะน าสมาชิกวุฒิสภา/ 
กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  
สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   
คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 

๑. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
  ๒. นายสมชาย  เสียงหลาย  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง กรรมการ 
  ๔. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย กรรมการ 
   แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 
   ๑. นายบุญพาศ รกันุ้ย  รองผู้วา่ราชการจงัหวัดนราธิวาส 
   ๒. พลตรี ชัชภณ สว่างโชต ิ  ผู้แทนแม่ทัพภาคที ่๔ 
   ๓. นายชยุตม ์ ชดูวง    ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอ าเภอแวง้ 
  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าว
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือการตดิตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ความส าคัญของการลงพ้ืนที่พบประชาชน 



๕ 
 

ซึ่งจะช่วยท าให้ประชาชนเข้าใจการท างานของสมาชิกวุฒิสภา เป็นสร้างความสัมพันธ์ อันดี ตลอดจน
สามารถท าให้สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ข้อเสนอของเยาวชนและประชาชน  
เพื่อน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป  
  นายสมชาย  เสียงหลาย  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าว 
เน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย สามารถเป็นตัวแทนของ
ประชาชนทุกคนในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ การด าเนินการผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมาธิการ การเป็นตัวเทนของประชาชนในการควบคุมการบริหาราชการแผ่นดิน ตรวจสอบ  
การท างานของรัฐบาล นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันยังมีหน้าที่พิเศษคือ การติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งส าคัญ คือ การที่
วุฒิสภาและรัฐบาลจะด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในเรื่องใดก็ตามต้องได้รับ 
ความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาจากวิกฤติโควิด ๑๙ ประชาชนชาวไทยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
จนผ่านพ้นวิกฤติได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ดังนั้น จึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนและ
ประชาชนทุกคนจะสามัคคีและร่วมมือกันปฏิบัติตนตามหน้าที่และท างานเพ่ือประเทศชาติของเราต่อไป 
  พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า อยากให้เยาวชนตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเพ่ือให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และน าความรู้ทีได้รับมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้ท าสิ่งที่  
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้สืบต่อเจตนารมณ์ที่ดี และสืบสานสิ่งที่คนรุ่นก่อน 
ได้สร้างไว้ โดยขณะนี้ก าลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับขอให้ทุกคนให้ความส าคัญ ช่วยกัน
สนับสนุนและเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อมาพัฒนาชุมชนของเรา 
  นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา และได้ให้ค าแนะน าเยาวชนเกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษา การปฏิบัติตามหลักศาสนา  
และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย 
  ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เสนอปัญหา ซักถาม 
ข้อสงสัย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะได้น าปัญหา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติและการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการ 
 ๒. ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรด้านศาสนาในพ้ืนที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓. เรื่องเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินส าหรับการประกอบอาชีพปัญหาเรื่องไม่มีฝายกักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษตร 
 ๔. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในด้านการศึกษาและเยาวชน 
 ๑๒.๔  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมเยาวชนสานฝันชายแดนภาคใต้ กับทีม
ฟุตบอลโรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ)  
  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  และคณะ
สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนรอมาเนีย และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รวมทั้ง  
ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมเยาวชนสานฝันชายแดนภาคใต้ กับทีมฟุตบอล
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โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) และได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนสานฝันชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นฝ่ายชนะ ๒ - ๑ 
  
๑๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๒๒ ครั้ง 
   - สื่อภายนอก    จ านวน ๔๒ ครั้ง 
  
     Live สด จาก สวท. สุไหงโกลก 
 
 
การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่
ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมประชาสมัพันธ ์
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดนราธิวาส 
- สวท. สุไหงโกลก 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดันราธวิาส  
วันที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
- การพบประคณะคร ูนกัเรยีน และ
ประชาชน ณ โรงเรียนรอมาเนีย  
อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธวิาส 
- การมอบอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขนั
ฟุตบอลระหว่างทมีเยาวชนสานฝัน
ชายแดนใต ้และโรงเรียนรอมาเนีย 
 ๒ ข่าว

ประชาสัมพันธ ์
 

- กรมประชาสมัพันธ ์
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดนราธิวาส 
- สวท. สุไหงโกลก 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 
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การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ านวน 
๓๑ ครั้ง 

 
 
 

- 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
จ านวน ๑๐ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
  ๑. ส านกัข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
     - ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดั
นราธิวาส 
    - ส านักประชาสัมพนัธ์เขต ๖ 
 ๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
 ๓. หนงัสือพิมพ์ (เลม่/ออนไลน์) 

- สยามรัฐ 
- GNews 
ออนไลน ์

 - สื่อท้องถิน่ 
- หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ 
- บางกอกไทม ์

    - สยามโฟกัสไทม ์
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดันราธวิาส  
วันที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
- การพบประคณะคร ูนกัเรยีน และ
ประชาชน ณ โรงเรียนรอมาเนีย  
อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธวิาส 
- การมอบอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขนั
ฟุตบอลระหว่างทมีเยาวชนสานฝัน
ชายแดนใต ้และโรงเรียนรอมาเนีย 
 

 

  



๘ 
 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ วีดโิอข่าว/

สัมภาษณ ์
- สถานีโทรทัศน์ NBT SongKhla 
- สถานีโทรทัศน์ NBT South 
- สถานีโทรทัศน์ NBT Yala 
- สถานีโทรทัศน์รฐัสภา 
- สื่อของวฒุิสภา 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ 
ณ จังหวัดนราธวิาส  
วันที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดันราธวิาส 
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ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพืน้ที่จังหวัดภาคใต ้ณ โรงเรียนรอมาเนยี จังหวัดนราธิวาส 
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