
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดยะลา  

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดยะลา 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ คณะวิทยาการจดัการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวดัยะลา 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชนจากจังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน 124 คน   
 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
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. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดยะลา 
 จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ ๔,๕๒๑.๐๗๘  
ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล และเป็นจังหวัด 
ที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย  
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี        
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั  รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกบั  จังหวดันราธิวาส และรฐัเปรคั ประเทศมาเลเซีย 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกบั  จังหวดัสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
 การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ 

๑. อ าเภอเมืองยะลา 
๒. อ าเภอเบตง 
๓. อ าเภอบันนังสตา 
๔. อ าเภอธารโต 
๕. อ าเภอยะหา 
๖. อ าเภอรามัน 
๗. อ าเภอกาบัง 
๘. อ าเภอกรงปินัง 

 

 ประชากร 
  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดยะลามีจ านวนประชากร จ านวน ๕๓๖,๓๓๐ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๒๖๖,๐๘๒ คน เพศหญิง ๒๖๘,๗๑๕ คน และมีจ านวนครัวเรือน ๑๖๗,๑๓๗ ครัวเรือน 
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

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

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

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%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%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%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%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%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%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%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%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%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 
 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๑๒๔   คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่ สือ่มวลชน  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และ

สื่อมวลชนจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน 124 คน ได้รับทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้ง ได้ร่วม 
รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ 
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดจนได้เสนอข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๔ 
 

  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 
และสื่อมวลชนจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน 124 คน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา   
  (๒) น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  (๓) กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
  ๒. นายอนุศาสน ์ สวุรรณมงคล  รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
  ๓. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์ กรรมการ 
  ๔. นายซากีย์  พิทักษค์ุมพล กรรมการ 

 ๕. นายธานี  สุโชดายน กรรมการ 
  ๖. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง  กรรมการ 
  ๗. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๘. นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์ กรรมการ 
  (๔) เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาโครงการเมอืงต้นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   

  โดย  - นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

     - นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้วา่ราชการจังหวดัยะลา  
     - นายปรีชา ชนะกิจก าจร รองผู้วา่ราชการจังหวดัปัตตานี 
     - นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวดันราธวิาส 

  - พลตรี ธริา  แดหวา รองผู้อ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สว่นหน้า
 ด าเนินรายการ โดย พันเอกหญิง ดวงกมล  เทวพิทกัษ์ และนางวริษา  ดวงจินดา 
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 นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวเกี่ยวกับศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอ านวยการระดับพื้นที่ ท าหน้าที่เร่งรัด ก ากับ 
ดูแล ประสานงาน ผนึกก าลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและต ารวจ  
ในพ้ืนที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเน้นหนักงานด้านสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาชายแดนใต้ คือ “สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน” การด าเนินงานของ ศอ.บต. เป็นไปในรูปแบบ
ประสานสอดคล้องเพ่ือขับเคลื่อนงานให้ครบถ้วนทุกมิติ เพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดกรอบ
หลัก คือ แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เชื่อมโยงแผนงานของจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
  
 ส าหรับโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ ศอ.บต. จัดท าขึ้น ด าเนินการตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ 
ที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและ
สร้างรายได้ ไปยัง พ้ืนที่ ใกล้ เคี ยงและเ พ่ิม พ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่ งขึ้ น  โดยอ า เภอหนองจิก  
เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็น “ศูนย์กลางการค้าขายแดน
ระหว่างประเทศ” อ าเภอเบตง เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ก าหนด
แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 
 ๑. ระยะเร่ งด่วนเ พ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการ 
ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ เป็นต้น 
 ๒. ระยะที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนการลงทุนระยะแรก โดยอ าเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้าโอทอป ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน อ าเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง  
Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า 
โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ เป็นต้น ส่วนอ าเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 
 ๓. ระยะที่ ๓ เป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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 ส าหรับความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ สามารถดูได้จากเศรษฐกิจฐานรากระดับ
ครัวเรือน ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ยึดโยงครัวเรือน สู่ต าบล ซึ่งในขณะนี้ ที่หนองจิกมีความก้าวหน้ามาก ทั้งในส่วนของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม โรงงานแปรรูปมะพร้าว โรงงานทุเรียน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ได้เน้น 
การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่อ าเภอเบตง ในส่วนของสุไหง-โกลก ต้องยอมรับก่อนว่า 
แผนการพัฒนาเมืองการค้าชายแดน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะในเชิงของสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง 
ทางรถไฟ สะพาน ร้านค้าปลอดภาษี สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ า  
โกลก ๒ แห่ง ดังนั้น การต้องใช้เงินจ านวนมาก และสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดี การขับเคลื่อนงานจึงยัง 
ไม่เป็นตามแผนเท่าที่ควร ซึ่งเรายังคงต้องขับเคลื่อนตามแผนงานต่อไปให้เป็นรูปธรรม และมียุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงกับเมืองอื่นในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน เชื่อมโยงต่อไปยังภาคใต้ตอนบน เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป ส าหรับสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนต่อจากนี้ 
คือ ช่วงเวลาหลังสถานการณ์โควิด ๑๙ คือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ 
สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ นักศึกษาที่ก าลังจะเรียนจบต้องมีงานท า รวมทั้งแรงงานไทยที่กลับ
จากมาเลเซียในช่วงโควิดสามารถมีรายได้ในการด ารงชีพ เป็นสิ่งที่ทาง ศอ.บต. ต้องด าเนินการต่อไป  

 นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดยะลา
วางยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง ซึ่งมีศักยภาพมาก ก าหนดค าขวัญ คือ “อะเมซซิ่ง  
เบตง” สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ยะลายังมีทุเรียนขึ้นชื่อ 
ปลูกเป็นจ านวนมาก คือ “ทุเรียนเสด็จน้ า” ปลูกในพ้ืนที่เชิงเขา เนื้อทุเรียนจะแห้งไม่อมน้ า รับประทานแล้ว
จะรู้สึกว่านุ่มลึกหวานอร่อย ส าหรับจุดอ่อนของจังหวัด ได้แก่ เรื่องความมั่งคงมีแนวทางในการขับเคลื่อน
ในเรื่องของพลังประชารัฐ โดยน าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพ่ือสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

  นายปรีชา ชนะกิจก าจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า รัฐบาลก าหนดให้
เมืองหนองจิก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านด้านคมนาคม เป็นเมืองต้นแบบเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม  
โดยหลังจากด าเนินนโยบายการพัฒนาตามแผนงานมามีการเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขึ้น
หลายแห่ง ได้แก่ โรงงานพัฒนาปาล์มในเขตชายแดนภาคใต้ ที่จะรองรับเรื่องของปาล์มน้ ามัน โรงงาน
แปรรูปมะพร้าว เป็นกะทิน้ ามันมะพร้าว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีโคเป็นสัตว์
เศรษฐกิจที่จังหวัดได้ส่งเสริม นอกจากนี้ โรงงานยังจัดท าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งหลังจากเกิดโรงงานเหล่านี้แล้ว 
ทางจังหวัดก็มีนโยบายด าเนินการทั้งด้านการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การส่งเสริมอาชีพ  
การด าเนินพัฒนาการด้านการขนส่งวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง  
การคมนาคม การให้ความส าคัญให้สินค้าการเกษตรตรงกับความต้องการของตลาด การจัดท าเกษตร
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แปลงใหญ่เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มกันจัดท าในการลงทุนครั้งเดียว เพ่ือที่จะได้มีพ้ืนที่มากๆ ในส่วน  
ภาคประมงได้ด าเนินการปรับปรุงท่าเรือ เป็นต้น 
 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้กล่าวว่า นราธิวาส 
โดยเมืองสุไหง–โกลก เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศ จึงมีโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการเป็นจ านวนมากทั้งเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการค้า ได้แก่  
การปรับปรุงด่านการค้า การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง ทั้ง ทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน 
การสร้างคลังสินค้า การด าเนินการร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งจะได้ด าเนินการการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  
ที่สุไหง-โกลกก่อน แล้วจึงขยายไปที่ด่านอื่น ๆ หรืออ าเภออื่น ๆ ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป 
 พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
ได้กล่าวว่า เรื่องความมั่นคงเราขาดความรู้ ขาดความรัก ขาดความสามัคคี ทั้งที่ในพ้ืนที่เรามีปัจจัยต่าง ๆ 
พร้อมบริบูรณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความสงบสุขได้ คือ การสร้างความรักต่อเพ่ือนมนุษย์
ร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข เรื่องระเบิดจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรารักและสามคัคกีนั 
มีความภาคภูมิใจในการความเป็นคนไทย ทุกวันนี้ ทางฝ่ายความมั่งคงได้ ใช้รูปแบบประชาธิปไตย  
การระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนท าให้พ้ืนที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต เรื่องที่ส าคัญ
มาก คือ การสร้างความเข้าใจ เพราะฉะนั้นต้องระดมกันเรื่องของประชาธิปไตย ส่งเสริมความภาคภูมิใจ  
ทางฝ่ายความมั่นคงพยายามขับเคลื่อนประชาธิปไตยโดยประชาชน  มีการตั้ง เป็นสภาต าบล  
คือ เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนจัดการกันเองเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ ประชาชนจัดการกันเองในรูปแบบ
ประชารัฐ หมายถึง ประชาชนรวมกับรัฐเป็นประชารัฐ ประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐส่งเสริมและสนับสนุน  

   ในช่วงท้ายของการเสวนา คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแสดง
คิดเห็นเพ่ิมเติม รวมทั้ง เป ิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น  
ในเรื่องโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
 
 ๑๒.๒ การลงพ้ืนที่มอบเตาเผาถ่านถังน้ ามัน ๒๐๐ ลิตร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ปอเนาะ ปาฮงจือมือไร ต าบลเกะรอ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา   
  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย  
นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  นายธานี  สุโชดายน นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง 
และนางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม ลงพ้ืนที่มอบเตาเผาถ่านถังน้ ามัน ๒๐๐ ลิตร จ านวน ๕ เตา ให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ปอเนาะ 
ปาฮงจือมือไร ต าบลเกะรอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  



๘ 
 

  ในพิธีการมอบเตาเผาถ่าน มีการกล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายซาการียา  
บิณยูซูฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์
ของการสนับสนุนเตาเผาถ่าน และได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี 
 
๑๓. สรุปประเด็นปัญหา เรือ่งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
 ๑๓.๑  เรื่อง การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยากให้ด าเนินโครงการ 
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการเป็นภาพรวมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะเมืองใด
เมืองหนึ่ง จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการน า เทคโนโลยี และ
บุคลากรท้องถิ่นมาสนับสนุนการด าเนินการทางเศรษฐกิจ น าจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาพัฒนา และ
ส่งเสริมคนท้องถิ่นในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
นโยบายบ่อยครั้ง เพ่ือให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุน รวมทั้ง ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน การพัฒนาจึงจะด าเนินไปได้โดยเร็ว 
  ผู้เสนอ นายยู่สนิ จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา 
 ๑๓.๒ เรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยานเบตงให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ ่
  ท่าอากาศยานเบตงซึ่งเป็นอากาศยานที่เป็นความต้องการของชาวเบตง เพ่ือส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งใกล้เปิดให้บริการแล้ว แต่ข้อเท็จจริง คือ สามารถให้บริการได้เฉพาะ
เครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นไม่สามารถให้บริการส าหรับเครื่องบินขนาดใหญ่แบบไอพ่นได้ท าให้สูญเสีย
โอกาสในด้านเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกลได้ จึงควรพัฒนาให้รองรับ
เครื่องบินขนาดใหญ่ได้ 
 ผู้เสนอ นายยู่สนิ จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา 
 
  



๙ 
 

๑๔. การสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ได้ด าเนินการจัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 

 
 

QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดยะลา 
 

 
๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๒๑ ครั้ง 

   - สื่อภายนอก    จ านวน ๔๓ ครั้ง 

 Live สด จาก Facebook สวท. จังหวดัยะลา และ NBT ยะลา 

 - สถติิผู้เข้าชม ๑๙,๕๐๐ ครัง้ 

 - แชร์ ๓๔๗ ครั้ง 

 
  



๑๐ 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดยะลา 
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัยะลา  
วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีม่อบเตาเผาถ่านถังน้ ามนั 
๒๐๐ ลิตร ณ อ าเภอรามัน จังหวดั
ยะลา 
 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

จ านวน  
๑๔ ครั้ง 
สกู๊ปข่าว 
๓ ครัง้ 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดยะลา 
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัยะลา  
วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีม่อบเตาเผาถ่านถังน้ ามนั 
๒๐๐ ลิตร ณ อ าเภอรามัน จังหวดั
ยะลา 
 

 

การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
 
 
 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
จ านวน ๑๒ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัยะลา  
วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การลงพ้ืนทีม่อบเตาเผาถ่านถังน้ ามนั 
๒๐๐ ลิตร ณ อ าเภอรามัน จังหวดั
ยะลา 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

- Live สด 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
รวม ๓๒ ครั้ง 

๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๖ 
๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 

ช่องทาง 

 
 
 
 
 

ประเดน็ 

  - ไทยรัฐ 
- บ้านเมอืง 
- ศอ.บต. 
- the Reporter 
- สื่อท้องถิน่ 

 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ - สัมภาษณ ์

- รายงานข่าว 
- สถานีโทรทัศน์ NBT South 
จ านวน ๑ ครั้ง 
- NBT ยะลา 
จ านวน ๒ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
จ านวน ๑ ครั้ง 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้  
ณ จังหวัดยะลา 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัยะลา 

 
  



๑๒ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา 
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๑๓ 
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