
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. หอ้งประชมุเมืองคนดี ชัน้ ๕ ศาลากลางจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
 ๒. กลุม่เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลบางท่าขา้ม อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎรธ์านี 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว 
ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจ านวน ๑๑๗ 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 

√ 

 
 

 

√ 

 √ 

 



๒ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย
ทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพ้ืนที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณ
ที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ มีพ้ืนที่ ๑๒,๘๙๑.๔๖๙ ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และใหญ่
เป็นอันดับที่ ๖ ของประเทศ  
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และอ่าวไทย        
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จังหวดักระบี ่และจังหวดันครศรธีรรมราช 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกบั  จังหวดันครศรีธรรมราช และอ่าวไทย       
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกบั  จังหวดัพังงา       
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๙ อ าเภอ ได้แก่ 

๑. อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
๒. อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
๓. อ าเภอดอนสัก 
๔. อ าเภอเกาะสมุย 
๕. อ าเภอเกาะพะงัน 
๖. อ าเภอไชยา 
๗. อ าเภอท่าชนะ 
๘. อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
๙. อ าเภอบ้านตาขุน 
๑๐. อ าเภอพนม 
๑๑. อ าเภอท่าฉาง 
๑๒. อ าเภอบ้านนาสาร 
๑๓. อ าเภอบ้านนาเดิม 
๑๔. อ าเภอเคียนซา 
๑๕. อ าเภอเวียงสระ 
๑๖. อ าเภอพระแสง 
๑๗. อ าเภอพุนพิน 
๑๘. อ าเภอชัยบุรี 
๑๙. อ าเภอวิภาวดี 

 

ประชากร 

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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%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%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%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%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5


๓ 
 

  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี จ านวนประชากร จ านวน 
๑,๐๖๘,๐๑๐ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๕๒๖,๖๙๓ คน เพศหญิง ๕๔๑,๓๑๗ คน และมีจ านวนครัวเรือน 
๕๐๓,๐๕๓ ครัวเรือน  
 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็  
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๑๑๗   คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนภาคการท่องเทีย่ว และสื่อมวลชน    

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

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


๔ 
 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจ านวน ๑๑๗ คน 
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้งได้
เสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ของประชาชนในพ้ืนที่จากกลุ่มอาชพีต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  
ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจ านวน ๑๑๗ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี   
  (๒) น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที และอ านาจของวุฒิสภา 
  (๓) กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ โดย นายสมชาย  เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ สาม 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๒. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   กรรมการ  
  ๔. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา  กรรมการ 

√ 

 

√ 

 



๕ 
 

  ๕. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์  กรรมการ 
  ๖. นายส าราญ  ครรชิต  กรรมการ 
  ๗. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย กรรมการ 
  แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 
  นายราชติ  สุดพุ่ม     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  (๔)  บรรยายสรุปเก่ียวกับข้อมูลของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนงาน/โครงการส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดย นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
   นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ และมีประชากรมาก
เป็นอันดับ ๓ ของภาคใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๙ อ าเภอ มีวิสัยทัศน์ของจังหวดั คือ “เมืองเกษตร
คณุภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเปน็สุข”  
    



๖ 
 

ส าหรบัประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัสุราษฎร์ธานีมีจ านวน ๕ ประเดน็ ไดแ้ก่ 
   ๑. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
   ๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
   ๓. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน  
   ๔. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
   ๕. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ  
พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
   ๑. ด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน มีอัตราการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้จากการขายปาล์มสุก ที่มีคุณภาพมากขึ้นชาวสวนยาง 
สวนปาล์ม มีรายได้เสริม 
   2. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ มีจ านวนผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
   3. ด้านสังคม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความอบอุ่น 
   4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะและน้ าเสียลดลง ทรัพยากร
สัตว์น้ าเพิ่มปริมาณและส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเล่นน้ าทะเล 
   5. ด้านความมั่นคง นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด
ลดลง 
   แผนงาน/โครงการส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 6 โครงการ ประกอบด้วย 
   1. การยกระดับการซื้อขายปาล์มน้ ามันคุณภาพ “สุราษฎร์ธานีโมเดล” 
   2. โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร 
   3. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่สุราษฎร์ธานี - ท่านุ่น จังหวัดพังงา 
   4. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายดอนสัก –สุราษฎร์ธานี 
   5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การขยายลานจอดเครื่องบิน
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบน าจอด ปรับปรุงขยายอาคาร 
ที่พักผู้โดยสาร และงานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมทั้งผลักดันเพื่อเปิดเส้นทางการบินภาคใต้
ตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (๕ ) นายสมชาย  เสียงหลาย สมาชิกวุฒิ สภา/รองประธานกรรมการ คนที่ สาม 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และคณะสมาชิกวุฒิสภา
ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน  รวมทั้งการสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้  สมาชิกวุฒิภาได้ร่วมรับฟังปัญหา  



๗ 
 

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้รับไปด าเนินการ 
ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
  จากนั้ น  คณะสมาชิกวุฒิ สภาได้ เปิดโอกาสให้ ผู้ เข้ าร่วมโครงการได้ เสนอปัญหา  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
 
 ๑๒.๒ การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่   
ต าบลบางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  คณะสมาชิกวุฒิสภา น าโดย นายสมชาย  เสียงหลาย  สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ 
คนที่สาม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลบางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เกษตรกรบ้านบางท่าข้ามได้รวมตัวกันปลูกผักตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีสมาชิก จ านวน ๕๑ ราย พื้นที่ปลูกรวม ๓๑๗ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๔๘๐ ตัน/ปี 
สามารถน าส่งผักได้ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และรับไปจ าหน่ายโดยเทสโก้ โลตัส ภายใต้การบริหารจัดการ
ร่วมกันในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ วางแผนปลูกอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ให้
เกษตรกรกว่า 15,000 บาท ต่อรายต่อเดือน พิสูจน์ความส าเร็จแนวทางการท าเกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้
การตลาดน าการผลิตภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  ส าหรับจุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บางท่าข้ามคือ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร
มีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ถุงบรรจุที่ใช้ขนส่งไปยัง 
โรงคัดแยกและอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มต้องใช้ในกระบวนการผลิต ตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้ในราคาถูก และ
ยังสามารถช าระเงินภายหลังจากขายผลผลิตได้ด้วย ในด้านการตลาด เกษตรกรบริหารจัดการกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนและท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด หรือเทสโก้
โลตัส โดยท าสัญญาครั้งละ 3 เดือน เพ่ือก าหนดราคา ปริมาณ และชนิดพืชผัก แล้วต่อสัญญาเป็นรอบ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการประชุมวางแผนปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหา
กันทุกวันอังคาร หรือหากส าคัญเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ทันที เนื่องจากพืชผักเป็นพืชอายุสั้น 
ต้องด าเนินการโดยความรวดเร็ว แผนการผลิตและการตลาดต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน  
หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยจะหาข้อสรุปออกมาให้ได้เพ่ือให้งานด าเนินไปได้โดยไม่สะดุด ทั้งนี้  
ทางเทสโก้ โลตัสได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงของบริษัทเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยวางแผน และ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการผลิต ท าให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถบริหารจัดการ  
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านบางท่าข้าม พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด าเนินงาน รับฟังปัญหา
และข้อคิดเห็นของเกษตรซึ่งจะได้น าไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 
 

  



๘ 
 

๑๓. สรุปประเด็นปัญหา เรือ่งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
 ๑๓.๑ เรื่อง ปัญหาเรื่องการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันและราคายางพาราตกต่ า 
  ต้องการผลักดันพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันซึ่งได้เสนอไว้หลายปีแล้วให้ผ่าน ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องครบวงจร นอกจากนี้ โรงงานควร
แจ้งคุณภาพปาล์มควรแจ้งให้เกษตรกรทราบค่าน้ ามันว่าอยู่ในระดับใดทุกครั้งที่ขาย รวมทั้งยางพาราซึ่ง
ราคาต่ ามาก แต่ความต้องการซื้อยังคงเดิม ควรพยุงราคาให้แรงงานอยู่ได้  
 ผู้เสนอ (๑) นายบรรเจิด  เนตรมณ ีรองประธานปาล์มแปลงใหญ่ อ าเภอพนม 
  (๒) นายประสิทธิ ์ ชมุศร ีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑๓.๒ เรื่อง ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน 
  ต้องการให้ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน เช่น  
แพะ – แกะ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ เช่น การประหยัดค่าตัดหญ้า และสามารถมีรายได้จาก
การขายสัตว์ 
 ผู้เสนอ นายลือชา  อุ่นยวง สมาชิกสภาเกษตรกร เขตชยับุรี 
 ๑๓.๓ เรื่อง การใหค้วามช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง 

สุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งอันดับ ๑ ของไทย ควรให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง ดังนี้  
(๑) ลดภาษีวัตถุดิบอาหารกุ้ง ซึ่งตอนนี้เก็บอยู่ 10 – 15% 
(๒) ให้การไฟฟ้า เก็บค่าไฟแบบเกษตรกร ไม่ใช่อุตสาหกรรม 
(๓) สนับสนุนพลังงานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะโซล่าเซล ขอให้ช่วย

สนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลให้รัฐช่วย 30% ของราคาก่อสร้าง 
(๔) จัดตั้งกองทุนกุ้ง เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งไปต่อได้ ครอบคลุมปัญหาของกุ้งไทย 

 ผู้เสนอ นายพิสิทธิ ์ นวนนุน่ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง 
 ๑๓.๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของประชาชนเกาะสมุย 
 (๑) ขอการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล โดยลดเงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ  
Soft Loan ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี 

(๒) ขยายระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) และลดดอกเบี้ยเงินกู้  ในกรณีที่
ผู้ประกอบการมีสินเชื่อกับธนาคารของรัฐและเอกชน ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 
 (๓) ขอขยายเงินเยียวยาเนื่องจากผลกระทบของโควิด เดือนละ 5,000 ต่อไปอีก 3 เดือน 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
 (๔) ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินประกันสังคมอีก 3 เดือน ในกรณีเหตุสุดวิสัย
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัศโควิด 19 ส าหรับผู้ที่ประกันตน 
 (๕) ช่วยเจรจาผ่อนปรนให้ธนาคารบริษัทไฟแนนซ์ หรือบริษัทลิสซิ่ง เพ่ือยกเว้นในการจ่าย
ค่างวดรถไปจนถึง 31 มีนาคม 2564 
 (๖) ขอให้รัฐผ่อนปรนมาตรการเยียวยา ประกันสังคม 70% (เลิกจ้าง) ให้ถูกกฎหมาย 
ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควดิ 19 อันเนื่องจากสถานท่องเทีย่วที่พึ่งพาแต่ชาวตา่งชาติ อาทิเช่น สมุย พงัน 
เกาะเต่า กระบี่ พังงา ภูเก็ต ยังไม่สามารถหารายได้ ท าให้พนักงานกว่า 90% ไม่มีงานท า 



๙ 
 

  ผู้เสนอ (๑) นายวรสิทธิ์  ผ่องค าพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย 
   (๒) นายวิทยา หวังพัฒนธน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 ๑๓.๕  เรื่อง การผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย - แผ่นดินใหญ ่

ด้วยประชากรในเกาะสมุย มีจ านวนถึง ๓๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนมากเป็นประชากรที่มาจาก
ฝั่งแผ่นดินใหญ่ มาท างานและท ามาหากินบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศ จ าต้อง
พ่ึงการคมนาคมไปมา ด้วยเรือเฟอรรี่ ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะไปมาเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ –  
เกาะสมุย ถึงแม้จะมีสองท่า แต่ก็ต้องอาศัยการรอคิวที่ใช้เวลา บวกกับการเล่นเรือที่ล่าช้า ท าให้ 
การเดินทางข้ามฝั่งต้องใช้เวลานานมาก ยิ่งในวันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดส าคัญทางราชการ ก็ยิ่งนาน
มากๆ ประชาชนที่ต้องอาศัยการคมนาคมทั้งสองฝั่ง จึงประสบความล าบากมาอย่างยาวนาน  ภาคี 
ภาคประชาชนทั้งสองฝั่ง จึงขอความสนับสนุนมาโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย - แผ่นดินใหญ่  
ด้วยความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดและน าไปสู่ผลดีอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
และคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชน  
 ผู้เสนอ (๑) นางพิมพ์พร  ทองสุข ประธานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเกาะสมุย 
  (๒) นายธีระ จารุจติติพันธ ์รองนายกสมาคมส่งเสรมิการลงทุน ไทย – จีน แห่งเกาะสมุย 
 ๑๓.๖  เรื่อง ขอสนับสนุนการขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ 

ด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลบานส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีความจ าเป็นต้องขอขยายเขตการส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้ในภารกิจของกลุ่มฯ และพัฒนาระบบ  
การผลิตด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการใช้บริการของสมาชิกกลุ่มฯ และ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธภิาพ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มฯ สามารถผลิตทุเรียนไดเ้พิ่มขึน้ ทั้งปริมาณและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบ้านส้อง จึงขอ
ความอนุเคราะห์ได้กรุณาสนับสนุนการขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่  

ผู้เสนอ นายบุญเลื่อง  หนูชว่ย ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลบ้านส้อง 
 ๑๓.๗  เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายให้อ านวยความสะดวกให้การประกอบอาชีพบ้านรังนกแอ่น
เพ่ือสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าว มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นกินรัง  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของ  
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพ ในทางธุรกิจการค้ารังนก
เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและพลเมือง โดยเฉพาะการยกระดับและส่งเสริมธุรกิจ



๑๐ 
 

ดังกล่าว ให้มีความก้าวหน้าและคล่องตัว ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ด้านการค้าในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้นกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่อย่างเร่งด่วน 
  
  



๑๑ 
 

 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรจะต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและสมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอ่นไทย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการ
ตรากฎหมายในทุกขั้นตอนต่อไป 
 ผู้เสนอ นายสุทศัน์  อนิทร์เนื่อง กรรมการสมาคมการคา้ ผู้ผลิตและค้ารังนกแอน่ไทย 
 ๑๓.๘ เรื่อง ปัญหาเรื่องที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาก่อน 
      กรณีได้รับที่ดินมรดกที่ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้อยู่อาศัย
ในที่ดินนั้น ต่อมาได้จัดท า สปก. ในพ้ืนที่นั้น และไม่สามารถเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวและครอบครัว
ออกจากพ้ืนที่ได้ 
 ผู้เสนอ นายจรัล  ถวิล ชาวอ าเภอพุนพิน  
 
๑๔. การสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ได้ด าเนินการจัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 

 
 

QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔๗ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๒๐ ครั้ง 

   - สื่อภายนอก    จ านวน ๒๗ ครั้ง 

 Live สด จาก Facebook สวท. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 - สถติิผู้เข้าชม ๒,๕๓๔ ครัง้ 

 - แชร์ ๑๙๔ ครั้ง 

  
  



๑๒ 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 

ผู้แทนจากกรมประชาสมัพันธ ์
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสุราษฎรธ์านี  
วันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท างาน ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสุราษฎรธ์านี  
วันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท างาน ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน 
 

 

การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
 
 
 
- Live สด 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
จ านวน ๑๐ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสุราษฎรธ์านี วันที ่
๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท างาน ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 

 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

สถิติผู้เข้าชม 
๒,๕๓๔ ครั้ง 
เกิดการแชร ์
๓๗ ครั้ง 

 
สื่อ 

- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 
๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
 

ช่องทาง 

 
 
 
 
 

ประเดน็ 

 ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ านวน 
๑๖ ครั้ง 

 

- สื่อท้องถิน่ 
- ๗๗ข่าวเด็ด 
- Talk News Online 
- Line Today 

    - policemagazine 24 

 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์ - สถานีโทรทัศน์ NBT South 

จ านวน ๑ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
จ านวน ๒ ครั้ง 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้  
ณ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี

 
  



๑๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

---------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 


