
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ จังหวดัหนองบัวล าภู  

๔. กลุ่มเป้าหมาย/ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย 

                     หนว่ยงานภาครัฐ                                    ประชาชนทั่วไป 
                      
 

                     เยาวชน        อื่น ๆ ผูแ้ทนภาคเอกชน และภาคสังคม  
.                                                                                                                          
                                                                                                       
 

        ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
       ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
    ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ทุกภาคส่วน
ราชการ) 
   ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า  ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
(ระบุแผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ)    

       ๒. การลงพื นที่เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือ 
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื นท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื นที่ 
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 Focus Group 
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 ทั งนี  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ จังหวัดได้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ดังน้ี 

   จังหวัดหนองบัวล าภู ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision) คือ “หนองบัวล าภู 
เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัด
หนองบัวล าภู ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) จ านวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพดี  
 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือคุณภาพชีวิต และโครงการระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม 
 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข และด้านสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
 ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่ง โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล าภู และโครงการปรับปรุงแหล่งน  า
เพื่อส่งเสริมการเกษตร (นอกพื นที่เกษตรแปลงใหญ่) 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม 
 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ  
 ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม 
 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 



๓ 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 
 ประกอบด้วย โครงการเสรมิสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิด้านความมัน่คง 
 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมและพลังงาน 

 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองบัวล าภ ู

 จังหวัดหนองบัวล าภูเดิมเป็นอ าเภอที่แยกจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีที่ตั งอยู่
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื นที่ประมาณ ๓,๘๕๙.๐๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒.๔๑ ล้านไร่ 
(คิดเป็นพื นที่ร้อยละ ๒.๒๗ และ ๐.๗๕ ของพื นที่ภาคและประเทศ ตามล าดับ) ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ ๖๐๘ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ ๔๖ กิโลเมตร สภาพพื นที่ส่วนใหญ่ 
เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นพื นที่ลูกคลื่น ลอนตื นถึงลอนลึก มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน  าทะเลปานกลาง
ประมาณ ๒๐๐ เมตร จังหวัดหนองบัวล าภ  ู แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๕๙ ต าบล 
๖๘๗ หมู่บ้าน ๓๓ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๓ แห่ง    
  ประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล 
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) พบว่า มีประชากรทั งสิ น ๕๑๒,๓๑๓ คน เป็นชาย ๒๕๕,๘๗๔ คน 
หญิง ๒๕๖,๔๓๙ คน จ านวนครัวเรือนทั งสิ น ๑๔๗,๖๕๐ ครัวเรือน การเกษตรกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
การท านาปี โดยเฉพาะ “ข้าวเหนียวผัวหลง” เป็นข้าวพันธุ์พื นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัด นอกจากนี  
มีการปลูกพืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น  สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
คือ โคเนื อ สุกร และไก่เนื อ  
 รายได้ต่อหัวของประชากร ๕๓,๔๑๖บาท ต่อคนต่อปี คิดเป็นล าดับที่ ๗๖ ของประเทศ 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) เยาวชนมีความก้าวหน้าด้านการศึกษาในล าดับที่ ๗๔ ของประเทศ มีค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญา ( IQ) ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  ๑ อยู่ที่  ๙๑.๗๕ คะแนน O-Net ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๓๐.๙๔ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 ด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน ๔๑๙ ล้านบาท
(เพิ่มขึ น ๖ %) และมีจ านวนนักท่องเที่ยว ๓๘๗,๒๒๕ คน (เพิ่มขึ น ๓ %) 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ  ลงพื นที่พบหน่วยงานภาครัฐ      . 
                                                                                ประชาชน เยาวชน กลุม่เกษตรกร                           

               จัดประชุมกับสว่นราชการ                            
                  ของจงัหวัด ผู้แทนภาคเอกชน   
                  และภาคสังคม                                                  
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  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการประชุมและลงพื นที่ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดหนองบัวล าภู มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี  

  การประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 
    การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้ แทนภาคเอกชนและภาคสังคม 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๐๐ คน  

  การลงพื้นทีพ่บเยาวชน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
    ให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเยาวชน มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น 
๑๐๕ คน  

  การลงพื้นที่พบภาคส่วนท้องถิ่น และประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านผาเวียง ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

    การรับฟังการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาเวียง 
การให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๓๓ คน 

ทั งนี  ในการประชุม และการลงพื นที่  มีผู้ เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการในพื นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังด้วย 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                        ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                 อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั งไว ้      ๓๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม       ๓๓๘       คน คดิเป็น มากกว่า ร้อยละ     ๑๐๐    .         

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                     เยาวชน              ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                    ผู้แทนภาครฐั                        ผูแ้ทนภาคเอกชน                ผู้แทนภาคสังคม 

                       อื่น ๆ (ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร) 
 

 

 

∕ 

 

∕ 

 ∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 
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 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน่วยงานราชการ 
ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
แผนปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ด้านการลงพื นที่
ได้รับการต้อนรับการเข้ามาในพื นที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างดียิ่ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาคท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งประเด็นใดที่จังหวัด 
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ วุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั นกลับมาสู่กระบวนการ 
ของวุฒิสภาตามบทบาทหน้าที่และอ านาจต่อไป  
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  

  ๑)  จังหวัดหนองบัวล าภูได้น าเสนอและรายงานแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ  

  ๒)  ควรขอข้อมูลเพ่ิมเติมของจังหวัดหนองบัวล าภู ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
หนองบัวล าภู ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่/อย่างไร และผลการด าเนินการอยู่ในขั นตอนใด 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  ๑)  ภาครัฐควรต่อยอดให้ประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนให้เพ่ิมขึ น 
ตามความต้องการของประชาชน 
  ๒)  น าเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน และสว่นราชการตอ้งการ น าเสนอต่อสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 

∕ 

 

∕ 

 



๖ 
 
 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการ 

  การประชุม 
     การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
      ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 
         มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดหนองบัวล าภู ทั งสิ น ๑๐๐ คน 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  นายจรินทร์  จักกะพาก  กรรมการ     
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 
    ๕.  นายสุชัย  บุตรสาระ   กรรมการ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และ 
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  

 ๑. ศักยภาพ และประเด็นปัญหาส าคัญ 
๑.๑ ศักยภาพ 

    - เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๔๕๐ ปี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ 
ภูมิประเทศสวยงาม ภูเขาล้อมรอบ 
   - มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ที่โดดเด่น อาทิ วัดถ  ากลองเพล (หลวงปู่ขาว 
อนาลโย) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และหอยหิน ๑๕๐ ปี ภูพานน้อย ภูหินลาดช่อฟ้า ภูเก้า-ภูพานค า ฯลฯ 
    - เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ท าให้การบริหารจัดการทั่วถึง  

  ๑.๒ ประเด็นปัญหา 
    - รายได้ต่อหัวของประชากร ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๕๓,๔๑๖ บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นล าดับ
ท่ี ๗๗ ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ น ส่งผลให้
เกษตรกรยากจน และมีหนี สินเพิ่มขึ น รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
    - การบริหารจัดการน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน  าท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้ง
ในฤดูแล้ง พื นที่ชลประทานมีน้อย เพียงร้อยละ ๑๐ ของพื นที่ท าการเกษตร 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาในล าดับที่ ๗๔ ของประเทศ 
มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ที่ ๙๑.๗๕ (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ 
๙๘.๒๓) คะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๓๐.๐๖ (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ ๓๕.๐๒)  



๗ 
 
 

และมีจ านวนปีการศึกษา อยู่ที่ ๗.๓๙ ปี (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ ๘.๖๓ ปี) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
สาเหตุจากอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น เนื่องจากบิดามารดาไปท างาน
ต่างถิ่น   
   - สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม การเกษตรกรรมในจังหวัดหนองบัวล าภู
ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งพ่ึงพาสารเคมีเป็นหลักรวมถึงมีการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธี
โดยมีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหลายชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต อะมิทรีน และอาทราซีน  
น าไปใช้ในการท าไร่อ้อยเป็นหลัก ซึ่งจากงานวิจัยท้องถิ่นของอ าเภอสุวรรณคูหา (ปี  ๒๕๖๐) 
ในต าบลบุญทัน นาดี และกุดผึ ง มีการใช้สารเคมีภาคเกษตรก าจัดศัตรูพืช เฉลี่ย ๑.๑๙ ลิตรต่อไร่ 
โดยในต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชมากที่สุดถึง ๑.๗๓ ลิตรต่อไร่ 
ถ้าคาดประมาณการใช้สารเคมีภาคเกษตรก าจัดวัชพืชในพืชหลักของจังหวัดหนองบัวล าภูทั ง ๔ ชนิด 
น่าจะมีการใช้มากถึง ๑,๙๔๑,๔๔๕ ลิตร ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตกค้างของสารเคมี
ในดิน/ ตะกอนดิน/ น  าผิวดิน / น  าใต้ดิน ในระดับอันตราย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั งเฉียบพลันและ
ระยะยาว โดยพบอัตราการป่วยด้วยโรคเนื อเน่า ๔๙ คน ต่อจ านวนประชากร ๑ แสนคน 
   - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand หรือ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP 
ที่ดินไม่มีเอกสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า/ท ากินจากเจ้าของที่ดิน เช่น พื นที่ในเขตป่าสงวน หรือ 
พื นที่ต้นน  าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ กรมป่าไม้ ไม่อนุญาตให้เข้าท ากิน  
ซึ่ ง เกษตรกรจะไม่สามารถยื่ นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์  Organic Thailand หรือ 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP เพราะตามข้อก าหนด เกษตรกรรมยั่งยืนจะไม่ส่งเสริมให้ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - แรงงานขาดทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขาดความสามารถ 
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการน าไปประยุกต์ใช้ 
   - ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นที่สนใจ ขาดสถานที่
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ท าให้ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ   
    - สินค้าทางการเกษตรไม่มีความโดดเด่น ไม่สามารถแข่งขันได้ 
    - โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  เช่น ถนน 
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า อินเทอรเ์น็ต  
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาจงัหวัด (Vision) :  “หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู ่น่าเที่ยว” 

  ๒.๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๕ ต่อปี 

  ๒) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๓) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๔) จ านวนพื นที่สีเขียวเพิ่มขึ นร้อยละ ๑ ต่อปี 
  ๕) ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี  
 



๘ 
 
 

 ๒.๓ พันธกิจ (Mission) 
    ๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ๒) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
    ๓) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านายความสะดวกเพ่ือให้จังหวัดหนองบัวล าภู
เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
    ๔) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ๒.๔ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue) 
     ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
     ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน 
     ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การบูรณาการความมั่นคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม  
 

 ๒.๕ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์ (Strategy) รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ๑) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต 

     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    ๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลาย เพิ่มขึ นร้อยละ ๓ ต่อปี 
    ๒. ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวล าภู เพิ่มขึ นร้อยละ ๓ 
    ๓. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะเพ่ิมขึ นร้อยละ ๓ ต่อปี 
    ๔. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ นร้อยละ ๓ ต่อปี 
    ๕. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ เพ่ิมขึ นร้อยละ ๗๕ 
    ๖. มีศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพ่ิมขึ น ๓ แห่งต่อปี 
    ๗. แรงงานมีประกันสังคมเพ่ิมขึ นร้อยละ ๖ ต่อปี 
    ๘. ผู้ว่างงานในก าลังแรงงานลดลงร้อยละ ๑ ต่อปี 
    ๙. แรงงงานได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ ต่อปี 
    ๑๐. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดตอ่ (NCD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
สู่มาตรฐานสากล (๓R ๘C) 
    ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองบัวล าภู 
    ๓. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) 
    ๔. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ 



๙ 
 
 

    ๕. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดชีวิต 
    ๖. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้ 
    ๗. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 

  ๒) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน 
     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี  
    ๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
    ๓. พื นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ น ๕,๐๐๐ ไร่ต่อปี 
    ๔. พื นที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานเพิ่มขึ นร้อยละ ๓ ต่อปี 
    ๕. กลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 
     แนวทางการพัฒนา 
    ๑. บริหารจัดการน  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
    ๓. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
ส่งเสริมการตลาด 
    ๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
    ๕. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน 

     ๓) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
    ๒. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   แนวทางการพัฒนา 
    ๑. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ๒. ส่งเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    ๓. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    ๔. สร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรรมการท่องเที่ยวและบริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์พื นที่ 
    ๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
 
 
 



๑๐ 
 
 

     ๔) ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    ๑. สัดส่วนพื นที่ป่าไม้เพิ่มขึ นร้อยละ ๑ ต่อปี 
    ๒. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี  
    ๓. อัตราสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมลดลงร้อยละ ๕๐ 
   แนวทางการพัฒนา 
    ๑. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
    ๒. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน  าและพื นที่ลุ่มน  า 
    ๓. บริหารจัดการขยะและน  าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     ๕) ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การบูรณาการความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของสังคม 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    ๑. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี  
    ๒. สัดส่วนคดียาเสพติด ลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี 
    ๓. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ ๔ ต่อปี 
    ๔. จ านวนอาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด เพ่ิมขึ นร้อยละ ๕ ต่อปี  
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
    ๒. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

 



๑๑ 
 
 

  ทั้งน้ี จังหวัดหนองบัวล าภู มีจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด สรุปได้ดังน้ี 
  - เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู โดยมีแผนพัฒนา คือ พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร ส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ นวัตกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แหล่งน  าเพ่ือสนับสนุนการเกษตร ระบบคมนาคม
ขนส่งสนับสนุนการเกษตร การตลาดและการจ าหน่าย) 
 - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าทอพื นเมือง) โดยมีแผนพัฒนา คือ พัฒนาองค์ความรู้ผู้ผลิต ส่งเสริม 
การแปรรูป ออกแบบและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์และเพ่ิมศักยภาพ 
ทางการตลาด และพัฒนาส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่าย  
   - ท่องเที่ยว (ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) โดยมีแผนพัฒนา คือ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม/ใหม่ และสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

  ทั้งน้ี จากแผนการพัฒนาจังหวัด มีแผนการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของจังหวัด คือ  
    - พัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ให้เป็น “เมืองไก่ไทย” สนับสนุนให้ประชาชนเพ่ิมรายได้ 
จากการเลี ยงไก่ไทย และส่งเสริมการพัฒนาไก่พันธุ์หนองบัวล าภู 
    - สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร (ไก่ย่าง) ส้มต า ราชินีข้าวเหนียว ปลาส้ม ของที่ระลึก พัฒนา
ร้านอาหาร (กุ๊ก/บริกร)  
    - พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น “สวนไก่นานาชาติ”  
 
 ๓. การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในที่ประชุม 
สรุปได้ดังนี  
        (๑) ประเด็นความเหลื่อมล้ าด้านการจัดสรรงบประมาณตามพ้ืนที่  
       ข้อเสนอ  การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการค านึงถึงต้นทุนของแต่ละพื นที่ 
ให้มีความสอดคล้องกับความยากจนและขนาดพื นที่ โดยเสนอให้จัดสรรงบประมาณที่ลดความเหลื่อมล  า 
ต่อการพัฒนา โดยพิจารณาจากบริบทของพื นที่ (โครงสร้างพื นฐาน, การคมนาคม, การศึกษา  
การสาธารณสุข เป็นต้น) ขนาดเศรษฐกิจ (รายได้ประชากร) และสภาพความเป็นจริงของพื นที่นั น ๆ 
      ผู้เสนอ นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภ ู
    เบอร์โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๒๖๓ ๒๑๘๐ 

        (๒) ประเด็นข้อเสนอใหแ้ก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
       ข้อเสนอ ควรมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีการตั งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
ประจ าจังหวัดในแต่ละจังหวัด จ านวน ๑ หรือ ๒ คน 

     ผู้เสนอ นายประไว  คงอาษา  ต าแหน่ง อดีตสมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวล าภ ู    
    เบอร์โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๘๕๖ ๔๖๐๖, ๐๙ ๘๕๖๐ ๙๔๘๖ 
 
 
 



๑๒ 
 
 

   (๓) ประเด็นการกระจายอ านาจในท้องถิ่น  
        ข้อเสนอ 
      ๑. ขอให้เร่งรัดการออกกฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจในท้องถิ่น และเรื่องการเงิน
การคลังในท้องถิ่นให้มีความสอดรับกับในพื นที่ 
      ๒. การบริหารงานบุคคลในท้องถิ่นยังขาดความอิสระ และขาดการวางอ านาจระหว่าง
ผู้บริหารที่มาจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า ท าให้การท างานไม่มีความสมดุล 
     ผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
เมืองหนองบัวล าภู 
    เบอร์โทรศัพท ์ ๐๙ ๓๓๒๙ ๔๐๓๖ 

        (๔) ประเด็นสิทธิท ากินในที่ดินของประชาชน 
        ขอใหป้ระชาชนได้มีสิทธิที่ดินท ากินที่ต้องตามกฎหมาย 
        ข้อเสนอ 
         ขอให้ประชาชนได้มีสิทธิที่ดินท ากินที่ต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการใช้ที่ดินท ากิน 
ของประชาชนในหลายพื นที่ของเขตพื นที่  ๕ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอโนนสัง อ าเภอนากลาง และอ าเภอนาวัง ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก 
อยู่ในเขตพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ พื นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ป่าสงวนแห่งชาติ และพื นที่ของส านักงานธนารักษ์พื นที่ พร้อมทั งเสนอให้มีการน าเข้าสู่กระบวนการ 
ปฏิรูปที่ดิน เพ่ือน าไปสู่การออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน 
       ส าหรับในช่วงฤดูแล้ง หลายพื นที่ขาดแหล่งน  า แต่ประชาชนไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน นอกจากนี แหล่งกักเก็บน  าประปาประจ าอ าเภอเมือง คือ “โครงการ
อ่างเก็บน  าห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” มีปริมาณน  าไม่เต็มการกักเก็บ ท าให้ปริมาณ 
น  าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น  าในฤดูแล้ง โดยเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย ทั งนี  ในปี 
ที่ผ่านมาได้มีการเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
         ผู้ เสนอ นายโชคไพสิฐ  ศิริศรีธานี ต าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน หมู่  ๒ บ้านภูพานทอง 
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
     เบอร์โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๕๗๑ ๕๑๖๑ 

 หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา
หรือแนวทางในการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้เสนอแนะ ดังน้ี 
     ประเด็น: ความเหลื่อมล้ าด้านการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่  
       - วุฒิสภา ได้ตั งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า   
ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ คือ ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส 
สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ 
สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชนเพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า  
ทางสังคม  
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      - การพิจารณาเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการตั งเงินงบประมาณ ตั งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระหว่างขั นตอนของการพิจารณา 
           - การเสนอแผนงานหรืองบประมาณของจังหวัด ควรมีการน าเสนอแผนงาน 
โดยมีหลักการและวิธีการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

        ประเด็นการกระจายอ านาจในท้องถิ่น  
         การพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ... .  ซึ่งมี 
ความเกี่ยวข้องกับกระจายอ านาจในท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคล อยู่ในขั นตอนของการรับฟัง
ปัญหาของประชาชน หากร่างประมวลกฎหมายฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจัดการท้องถิ่น 

        ประเด็นสิทธิท ากินในที่ดินของประชาชน 
          วุฒิสภาจะเชื่อมโยงประเด็นปัญหาร่างประมวลกฎหมายไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งน้ี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ 
กับสื่อมวลชน และได้รับเอกสารร้องเรียนจากประชาชน  

  การลงพื้นที ่
       การลงพื นที่พบเยาวชน และการให้ความรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากเยาวชน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
มีจ านวนเยาวชนเข้าร่วม ทั งสิ น ๑๐๕ คน 
   คณะกรรมการ โครงการสมาชิ ก วุฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  นายจรินทร์  จักกะพาก  กรรมการ     
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 
    ๕. นายสุชัย  บุตรสาระ   กรรมการ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และได้แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นจ านวน ๓ กลุ่ม เพ่ือร่วมกับระดมความคิดเห็น โดยสมาชิกวุฒิสภา 
ได้ไปร่วมพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  
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 กลุ่มที่ ๑ ประวัติศาสตร์การก่อตั้งจังหวัดหนองบัวล าภู 
 เยาวชนได้ร่วมกันศึกษาหาข้อมูล และน าเสนอประวัติความเป็นมาตั งแต่อดีตกาล 
จนน าไปสู่การก่อตั งเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งตั งขึ นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยเป็นจังหวัดที่ ๗๕ 
ของประเทศไทย พร้อมได้น าเสนอว่า คนที่รักษาบ้านเมืองของเรา คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

 กลุ่มที่ ๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   เยาวชนได้ร่วมกันศึกษาหาข้อมูล ดังนี  
      - เงื่อนไขความรู้ (การต้องมีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน)  
       - เงื่อนไขคุณธรรม (ต้องมีความรู้ตระหนักรู้ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ใช้สติปัญญา 
ในการด าเนินชีวิต)  
     - ความพอประมาณ (มีการด ารงชีวิตให้เหมาะสม พอประมาณในการหารายได้ และ 
การใช้จ่าย)  
    - ความมีเหตุผล (การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)  
     - มีภูมิคุ้มกันที่ดี (การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว)  
         กลุ่มที่ ๓ การเรียนในปัจจุบัน และเรียนอย่างไรให้เก่ง  

เยาวชนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในหลายประเด็น ดังนี   
      - ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
       ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คือ เรียนง่ายแต่สอบยาก ความหลากหลายของ 
สายการเรียน หลักสูตรการสอนไม่น่าสนใจ หลักสูตรการสอนช้ากว่าโรงเรียนอื่น  และการบ้านเยอะ 
ท าให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ 
        ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ อาคารต่อคาบเรียนไกลมีผลต่อระยะเวลาการ 
เข้าเรียน โปรเจ็คเตอร์ช ารุด ห้องน  าไม่สมดุลกับจ านวนนักเรียน ไม่มีถังขยะในห้องเรียน โรงอาหาร 
ไม่สะอาด และมีขนาดไม่พอต่อจ านวนนักเรียน ไม่มีชั นวางรองเท้า และค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและ
อุปกรณ์การเรียน 
       ด้านอื่น ๆ ยังไม่ค้นพบความถนัดของตนเอง 

     - เรียนอย่างไรให้เก่ง 
      ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีสมาธิ ตั งเป้าหมายในชีวิต แบ่งเวลาให้เป็น 
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีเทคนิคในการอ่านหนังสือ หมั่นทบทวนเนื อหาวิชา ไม่เข้าใจให้ถาม 
ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ เมื่อท้อให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลัง และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน 

     - ปรับปรุง ๓ ร. 
       ๑) เรียนรู้ (เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้เนื อหาวิชา เรียนรู้ความสามารถของตนเอง และ
เรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเอง)  
      ๒) ร่วมสร้าง (สร้างสีสันในห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ปฏิบัติมากกว่า
การสอบ และสร้างบรรยากาศในห้องเรียน) 
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       ๓) รักษา (รักษาระเบียบวินัย รักษาสุขภาพ รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน และรักษา
ความรู้ให้อยู่คู่กับตนเองตลอดเวลา) 

     - ปรับปรุงการศึกษา 
      ๑) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นในสายการเรียน 
      ๒) ไม่อ่านสไลด์ให้นักเรียนฟัง แต่ควรสรุปภาพรวม 
      ๓) เนื อหาที่สอนควรน าไปใช้ในการสอบ และการศึกษาต่อได้ 
      ๔) สอนในเรื่องที่สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และให้ความรู้เรื่องรอบตัว 
      ๕) ลดการบ้านและงาน เพ่ิมเวลาในการอ่านหนังสือ 
      ๖) ลดงานทางวิชาการและเพิ่มเวลาให้นักเรียนรู้จักค้นหาตนเอง 
  การลงพื้นที ่
      การรับฟังการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาเวียง 
การให้ความรู้ โดยสมาชิกวุฒิสภา และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทน 
ภาคส่วนท้องถิ่น 
       ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาเวียง ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู 
         มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดหนองบัวล าภู ทั งสิ น ๑๓๓ คน 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  นายจรินทร์  จักกะพาก  กรรมการ     
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และ 
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  

   (๑) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
  ข้อเสนอ ขอให้ปรับราคาอ้อย เพ่ิมขึ นเป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อตัน (ปัจจุบัน อ้อยมีราคา 
๗๕๐ บาท ต่อตัน)  
   ผู้เสนอ นายบุญสง่า  อาจหาญ  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านผาเวียง  
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๓๐๖๓ ๓๑๔๙  
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   (๒) ประเด็นด้านแหล่งน้ า  

   (๒.๑) น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ   
  รายละเอียด อ่างเก็บน  าบริเวณต าบลนาแก มีปริมาณน  ากักเก็บที่ไม่เพียงพอ 
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื นที่  
   ผู้เสนอ นายวันชนะ  เพชรสังคุณ ต าแหน่ง ก านัน ต าบลนาแก   
   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๑๗๒๙ ๔๓๘๐ 

   (๒.๒) ประตูเปิดปิดน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลาดกั่วช ารุด   
  ข้อเสนอ อยากให้ชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู จัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ
ซ่อมแซมประตูเปิดปิดน  าอ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่วช ารุด  
  รายละเอียด อ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่ว ตั งอยู่บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๙ ต าบลนาแก มีเนื อที่
ประมาณ ๑๐๙ ไร่ สามารถบรรจุน  าได้ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อระบบน  าประปาแห้ง อบต. 
จะมาด าเนินการสูบน  าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น  าในการอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากประตูระบายน  า 
ไม่สามารถปิด-เปิดได้ ท าให้น  าไหลลงสู่ล าน  าตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันน  าในอ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่ว มีจ านวน
น  าคงเหลือไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับตั งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พื นที่ดังกล่าว
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ไม่มีน  ามาเติมในอ่าง ส าหรับการซ่อมแซมประตูระบายน  าที่ช ารุด 
คาดว่าต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั งนี  อ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่ว 
อยู่ในความรับผิดชอบของชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู  
   ผู้เสนอ นายวันชนะ  เพชรสังคุณ ต าแหน่ง ก านันต าบลนาแก   
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๒๙ ๔๓๘๐ 
  การชี้แจงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง: 
   นายกิตติ นาคธรณินทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน
หนองบัวล าภู ชี แจงว่า อ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่ว ก่อสร้างตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีประตูระบายน  าจ านวน 
๒ ฝั่ง ซึ่งฝั่งซ้ายของอ่างนั นมีความช ารุดเสียหาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี ได้เงินงบประมาณ
เพ่ือน าไปซ่อมแซมแล้ว ซึ่งจะรีบไปด าเนินการซ่อมแซม พร้อมแจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยอายุการใช้งาน 
ที่ยาวนานท าให้มีการตกตะกอนจ านวนมากในอ่างเก็บน  าจึงมีแผนงานในการขุดลอกอ่างเก็บน  า 
ในปีงบประมาณต่อไป ส าหรับต าบลนาแก มีอ่างเก็บน  า ๒ แห่ง คือ อ่างเก็บน  าห้วยไผ่ ความจุ 
๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศเมตร และอ่างเก็บน  าห้วยลาดกั่ว ความจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน  า
ห้วยไผ่ ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้ อบต. ไปแล้ว  

   (๓) ประเด็นด้านการคมนาคม  
 ข้อเสนอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

พร้อมก่อสร้างสะพาน บริเวณถนนลาดยางสายบ้านผาเวียงอ าเภอนาวัง – บ้านป่าแดงงาม อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน  าขังในช่วงฤดูฝน และมีฝุ่นละอองจ านวนมากในฤดูแล้ง 
คาดว่าใช้เงินงบประมาณ จ านวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  รายละเอียด ถนนลาดยางสายบ้านผาเวียงอ าเภอนาวัง – บ้านป่าแดงงาม อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู มีความยาวประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร กว้างประมาณ ๗ เมตร มีสะพาน ๑ แห่ง 
เป็นถนนสายรองสภาพเดิมเป็นถนนลาดยาง แต่ปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น  าขัง โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองจ านวนมากซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั งเคยเป็นเส้นทาง



๑๗ 
 
 

รถบรรทุกหิน ท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง เนื่องจากเป็นเส้นทาง
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญ เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าว มันส าปะหลัง รวมถึงนักเรียนนักศึกษา 
ใช้สัญจรไปมาระหว่างอ าเภอนาวังกับอ าเภอนากลาง เนื่องจากเป็นเส้นทางทางลัดที่ใกล้ที่สุด  
และเป็นเส้นทางผ่านวัดถ  าผาเวียงและวัดป่าเทพพรชัย  
   ผู้เสนอ นายวันชนะ  เพชรสังคุณ ต าแหน่ง ก านันต าบลนาแก   
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๒๙๔ ๓๘๐ 
 
  การชี้แจงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง: 
   นายประเสริฐ  ศรีล้อม ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ชี แจงว่า ป้ายที่ติดตั งในถนนสายดังกล่าว ซึ่งระบุชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
นั น เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูได้เข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่ประชาชน
เดือดร้อน พร้อมกล่าวว่าเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีงบประมาณในการพัฒนาประมาณ 
๓๐ กว่าล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนาซ่อมแซมตามที่ร้องขอ โดยกล่าวเพ่ิมเติมว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูสามารถด าเนินการพัฒนาซ่อมแซมในงบประมาณ ๓.๕ ล้าน
บาท ซึ่งเป็นราคาที่พาณิชย์จังหวัดก าหนด (มีราคาต่ ากว่า ราคาหน้าโรงโม่) โดยรับไปปรับในแผน 
เท่าที่สามารถด าเนินการได้และจะไปด าเนินการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การน าอุปกรณ์เครื่องจักร
หินคลุกไปซ่อมแซม 

   (๔) ประเด็นด้านเงินงบประมาณท้องถิ่น  
  รายละเอียด  
    เงินงบประมาณที่ อบต. นาแก ได้รับประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท นั นไม่เพียงพอ 
ต่อการพัฒนาท้องที่    
  ผู้เสนอ นายบุญจันทร์  แสงสิมมา ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาแก อ าเภอนาวัง 
  ที่อยู่ บ้านหนองค้อ หมู่ ๓ ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๓๑๐๔ ๖๗๒๗ 

   (๕) ประเด็นด้านการจัดการปัญหายาเสพติด  
   (๕.๑) การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตรวจสอบและบ าบัด 
ผู้ติดยาเสพติด 
   ข้อเสนอ  
  ๑. ควรมีคลินิกให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าไปปรึกษา 
  ๒. ควรให้ อสม. ได้เข้าหลักสูตรอบรม เพื่อน าความรู้มาใช้ในชุมชน 
  ๓. ควรมีงบประมาณในการตรวจสอบสารเสพติด ได้แก่ ชุดน  ายาตรวจสารเสพติด 
ในปัสสาวะ 
  ๔. ควรมีงบประมาณในการขับเคลื่อนและน าร่องเพ่ือการท างานเชิงรุก เช่น การจัด
งบประมาณในการจัดท า “ค่ายชุมชน” ในการบ าบัดโดยชุมชน ประมาณ ๗ - ๑๐ วัน และ การจัด
งบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านที่มีความพร้อม 



๑๘ 
 
 

   รายละเอียด  
  ๑. ยาเสพติดแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ระดับประถมศึกษา ชั นปีที่ ๔ - ๖ 
เนื่องจากหาซื อง่ายราคาถูก แต่หน่วยงานยังขาดงบประมาณในการน ามาสนับสนุนการบ าบัดผู้ป่วย 
ด้วยการน าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาบ าบัดโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั งนี  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาวัง ได้มีแนวทางในการด าเนินงานเชิงรุกมากขึ น ผ่านการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการใช้กระบวนการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ๒. ปัญหาผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และผู้ติดยาเสพติดไม่มีคนดูแล และไปท าร้าย 
คนในชุมชน 
  ผู้เสนอ นางสุชาดา  พรหมจารย์ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอนาวัง 
  ที่อยู่ บ้านผาเวียง หมู่ ๙ ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๕๗๔๑ ๙๐๙๗ 
 

   (๕.๒) การจัดการปัญหาผู้ติดยาเสพติด 
   ข้อเสนอ  
    ๑. พิจารณาแนวทางในการคัดกรอง และการใช้เครื่องตรวจส าหรับผู้ติดยาเสพติด 
ให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้มากที่สุด 
  ๒. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดมากยิ่งขึ น 
  ๓. ควรน าเนเธอร์แลนด์โมเดล (ภาครัฐมีหน้าที่บริการให้ผู้เสพมาเสพโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนบริการของรัฐ) มาท าการศึกษา  
  รายละเอียด 
  ๑. มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากยิ่งขึ น และระบบคัดกรองผู้ติดยาเสพติด ในการพิจารณา
การคัดกรอง และการใช้เครื่องตรวจประเทศไทยของยังไม่ตอบโจทย์ปัญหายาเสพติด 
    ๒. สถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่สามารถรองรับจ านวน 
ผู้ติดยาเสพติดที่มีจ านวนมาก 
  ๓. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  ผู้เสนอ พันต ารวจเอก สุวัฒชัย  มะลิทอง ต าแหน่ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาวัง 
  ที่อยู่ ๒๘๘ บ้านนากลาง หมู่ ๑๓ ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
  เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๕๑๕๙ ๕๓๒๙ 

   (๖) ประเด็นด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน 
   ข้อเสนอ ขอให้พัฒนาถ  าผาเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  รายละเอียด การพัฒนาถ  าผาเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากติดปัญหาพื นที่อยู่ในเขตป่าสงวน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่  เช่น การสร้างบันได 
ขึ นวัด อีกทั งขาดงบประมาณในการพัฒนา ทั งนี  หากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จะกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี 
   ผู้เสนอ นายมนตรี  พูลสวัสดิ์  ต าแหน่ง ประชาชน 
  ที่อยู่ บ้านหนองค้อ หมู่ ๓ ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 



๑๙ 
 
 

  เบอร์โทรศัพท์: ๐๙ ๘๙๕๓ ๑๘๘๕ 

   (๗) ประเด็นด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน  
  ข้อเสนอ 
    ๑. ขอให้จัดสรรงบประมาณส าหรับอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนเพ่ิมมากขึ น
เพื่อให้นักเรียนได้ทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ 
  ๒. ขอให้จังหวัดจัดสรรไก่ไข่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ผู้เสนอ นายสุชาติ  วรรณพราหมณ์  ต าแหน่ง  - 
  ที่อยู่ ๖๗ บ้านโนนงาม หมู่ ๑๓ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๐๑๘๐ ๗๗๗๙ 

 หลังจากลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาหรือแนวทาง 
ในการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในพืชผล 
ทางการเกษตร โดย นางสาวหญิง วรางคณา  อินทโลหิต  ต าแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวล าภู เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๘๒ ๕๔๗๑ ได้รายงานต่อคณะฯ สรุปได้ ดังนี   
  จังหวัดหนองบัวล าภู มีแนวทางในการลดละเลิกการใช้สารเคมี และมีการขับเคลื่อนในเรื่อง
การท าเกษตรอินทรีย์ จากการส ารวจข้อมูลพืชผลทางการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู ตรวจพบสารเคมี 
ยาฆ่าแมลงตกค้างและปนเปื้อนในบ้านผาเวียง ต าบลนาแก (พบสารพาราควอตตกค้างมากที่สุด) จ านวน 
๖ มิลลิกรัมต่อลิตร และปนเปื้อนในผัก ๖ - ๗ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ยกเป็น
วาระจังหวัดในการแก้ไขปัญหา จากการส ารวจข้อมูลทั งจังหวัดพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการใช้สารเคมี 
๑.๓๓ ลิตรต่อไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนการใช้สารเคมีที่ลดลงเหลือเพียง ๐.๘ ลิตรต่อไร่ 
(ทั งจังหวัด) ส าหรับการใช้สารเคมีในจ านวนที่ลดลงนั น สืบเนื่องจากความพยายามของจังหวัดในการ
ก าหนดเป็นวาระของจังหวัดในการลดละเลิกการใช้สารเคมี และมีการขับเคลื่อนในเรื่องการท าเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อ เนื่อง และในปีถัดไปจังหวัดจะด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย 
การขับเคลื่อนเรื่องการลดใช่สารเคมี ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื อเน่าลดลง (๕ อันดับของจังหวัด
ที่มีผู้ป่วยโรคเนื อเน่า ดังนี  อันดับที่ ๑ คือ จังหวัดเลย อันดับที่ ๒ คือ จังหวัดอุดรธานี อันดับที่ ๓ คือ 
จังหวัดยโสธร อันดับที่ ๔ คือ จังหวัดมหาสารคาม และอันดับที่ ๕ คือ จังหวัดหนองบัวล าภู) 

  ส าหรับประเด็นการจัดการปัญหายาเสพติด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   ๑. อ าเภอต้องดูแลประเด็นปัญหานี  และส่งผู้ป่วยไปบ าบัด 
   ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังแรงงานจังหวัด เพื่อหาหลักสูตรอบรมผู้ป่วย 
  ๓. จังหวัดควรมีการบูรณาการร่วมกัน  
   ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสนอไปยังจังหวัด เพ่ือขอโครงการน าร่องเกี่ยวกับ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 



๒๐ 
 
 

 

   จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดหนองบัวล าภู 
ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
ณ ศาลากลางจังหวัด และการลงพื นที่ต่าง ๆ พบกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เยาวชน กลุ่มเกษตรกร 
และสตรี เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

   ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่ลงพื นที่ไปรับฟังนั น หลายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ประชาชนหรือเกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ หลายประเด็นที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการรับเรื่อง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อได้ 
ทั งนี  ส าหรับประเด็นใดที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ ไขเองได้  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จะน าไปรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง 
และติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการต่อไป       

 

 

 

 

 

 

      

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพื นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 
 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ จังหวดัเลย 

๔. กลุ่มเป้าหมาย/ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย 

                     หนว่ยงานภาครัฐ                                    ประชาชนทั่วไป 
                      
 

                     เยาวชน        อื่น ๆ ผูแ้ทนภาคเอกชน และภาคสังคม   

 
                                                                                                           

        ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
       ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
    ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ทุกภาคส่วน
ราชการ) 
   ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า  ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
(ระบุแผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ)    

       ๒. การลงพื นที่เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือ 
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื นท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื นที่ 

∕ 

 

∕ 

  ∕ 

 Focus Group 



๒๒ 
 
 

 ทั งนี  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ จังหวัดเลยได้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ดังน้ี 
  จังหวัดเลย ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision) คือ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่ง 
การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ควบคู่ กั บการอนุ รั กษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้าเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล 
โดยได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม  
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเลย 

 จังหวัดเลยตั งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
๕๒๐ กิโลเมตร มีเนื อที่ประมาณ ๑๑,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๗,๑๔๐,๓๘๒ ไร่ 
มีลุ่มน  าส าคัญ คือ ลุ่มน  าเลย ลุ่มน  าเหือง ลุ่มน  าโขง ลุ่มน  าพอง และลุ่มน  าป่าสัก ภูมิประเทศของจังหวัด
เลย เป็นภูเขาลดหลั่นกันมากมาย เป็นภูเขาที่มีพื นที่ราบหลายแห่งจึงท าให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น
เพราะไม่มีแนวเขาสูงกั น 
  จังหวัดเลย แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น ๑๔ อ าเภอ ๘๙ ต าบล ๙๑๘ หมู่บ้าน 
มีประชากร จ านวน ๖๔๐,๐๐๐ คน (ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดเลย มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จ านวน ๕๒,๖๗๐ ล้านบาท มีรายได้ต่อหัว จ านวน ๙๗,๙๐๓ บาท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  
  ด้านการเกษตร มีพื นที่เพาะปลูกประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ ของพื นที่ 
มีพื นที่ชลประทาน ๑๓๓,๓๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔ ของพื นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว อ้อยโรงงาน ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้ดอกประดับ  
  ด้านการค้าชายแดน มีพื นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยมีแม่น  าโขง แม่น  า
เหือง และแนวสันเขาเป็นพรมแดน รวมความยาว ๑๙๗ กิโลเมตร มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 
๗,๔๔๑.๗๔ ล้านบาท 
 
 



๒๓ 
 
 

 ด้านการท่องเที่ยว มีเมืองเก่าแก่ มีประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามและโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ 
และมีแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า ๒,๒๓๓,๑๓๐ คน 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า ๔,๖๑๐ ล้านบาท  
 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ  ลงพื นที่พบหน่วยงานภาครัฐ      . 
                                                                                ประชาชน เยาวชน กลุม่เกษตรกร                           

               จัดประชุมกับสว่นราชการ                            
                  ของจงัหวัด ผู้แทนภาคเอกชน   
                  และภาคสังคม                                                  
 

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการประชุมและลงพื นที่ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดเลย มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี  

  การประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเลย 
    การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้ แทนภาคเอกชนและภาคสังคม 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๐๔ คน  

  การลงพื้นทีพ่บภาคส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลต าบลเชียงคาน 
    การรับฟังสรุปบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๕๐ คน  

  การลงพ้ืนที่พบภาคส่วนท้องถิ่น และประชาชน ณ วัดศรีโพนแท่น ต าบลนาซ่าว 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
    การพบปะเยี่ยมเยือน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคส่วน
ท้องถิ่น และประชาชน มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๙๔ คน 

ทั งนี  ในการประชุม และการลงพื นที่  มีผู้ เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการในพื นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังด้วย 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                        ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                 อื่น ๆ 

 
 

 

∕ 

 ∕ 

 

∕ 

 



๒๔ 
 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั งไว ้      ๓๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม       ๓๔๘       คน คดิเป็น มากกว่า ร้อยละ     ๑๐๐    .         

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                     เยาวชน              ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                    ผู้แทนภาครฐั                        ผูแ้ทนภาคเอกชน                ผู้แทนภาคสังคม 

                       อื่น ๆ (ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร) 
 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน่วยงานราชการ 
ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
แผนปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ด้านการลงพื นที่
ได้รับการต้อนรับการเข้ามาในพื นที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างดียิ่ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาคท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งประเด็นใดที่จังหวัด 
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ วุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั นกลับมาสู่กระบวนการ 
ของวุฒิสภาตามบทบาทหน้าที่และอ านาจต่อไป  
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

∕ 

 ∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 



๒๕ 
 
 

๑๐. ข้อสังเกต  

  ๑)  จังหวัดเลยได้น าเสนอและรายงานแผนพัฒนาจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

  ๒)  ควรขอข้อมูลเพ่ิมเติมของจังหวัดเลย ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดเลย 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (พ.ศ .  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่/อย่างไร และผลการด าเนินการอยู่ในขั นตอนใด 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  ๑)  ภาครัฐควรต่อยอดให้ประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนให้เพ่ิมขึ น 
ตามความต้องการของประชาชน 
  ๒)  น าเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน และสว่นราชการตอ้งการ น าเสนอต่อสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการ 

  การประชุม 
     การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดเลย ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน  
      ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 
       มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดเลย ทั งสิ น ๑๐๔ คน 
  คณะกรรมการ โครงการสมาชิ กวุฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน     กรรมการ 
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ 
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  

 

 

 

 



๒๖ 
 
 

   ๑. จุดเด่นของจังหวัดเลย 
     จังหวัดเลยเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั งอยู่ตอนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาษาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างภาษาทางตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง  ด้านจุดเด่นของ 
จังหวัดเลย มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

  (๑.๑) ด้านการท่องเที่ยว 
   ด้วยศักยภาพของพื นที่และสภาพอากาศ ท าให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยได้รับ 
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว จึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั งนี จากการส ารวจข้อมูลนักท่องเที่ยว 
เมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน รายได้จากการท่องเที่ยว
ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนนักท่องเที่ยวนั่นท าให้ประชาชนในพื นที่มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ น 

  (๑.๒) ด้านการเกษตร 
     การเกษตรหลักของจังหวัดเลย คือ พืชเมืองหนาว ซึ่งปลูกทางพื นที่ตอนบนของจังหวัด 
ในส่วนพื นที่ตอนล่างของจังหวัดนั น เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา 
ปัจจุบันจังหวัดได้ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรประมาณ ๒๐๐ กลุ่ม 
ซึ่งมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือน าพืชผักส่งไปยังห้างสรรพสินค้า  

  (๑.๓) ด้านการค้าชายแดน 
    ด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยที่อยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาชนลาว จ านวน ๒ แขวง คือ 
แขวงไชยบุรี และแขวงเวียงจันทน์ โดยมีแม่น  าโขง แม่น  าเหือง และแนวสันเขาเป็นพรมแดน 
ซึ่งพื นที่ชายแดนนั นติดกับ ๖ อ าเภอของจังหวัดเลย รวมความยาว ๑๙๗ กิโลเมตร  
      ด่านชายแดนซึ่งเป็นด่านสากลที่ติดกับพื นที่จังหวัดเลย มีจ านวน ๓ ด่าน คือ ด่านสะพาน
มิตรภาพข้ามแม่น  าเหือง ต.ตาฮี อ.ท่าลี่ ด่านบ้านเชียงคาน อ.เชียงคาน และ ด่านบ้านคกไผ่ ต.ปากชม 
อ.ปากชม ท าให้การค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศมีมูลการค้าที่ดี ทั งนี  ขึ นอยู่กับการผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ประเทศได้ได้ดุลการค้า โดยส่งสินค้าประเภท เครื่องใช้อุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และ
น  ามัน ส าหรับสินค้าที่ประเทศไทยน าเข้า ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร 

 
   ๒. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
   จังหวัดเลยมีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาจังหวัดที่มี  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ และ 
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือพัฒนาจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลย คือ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ซึ่งแผนจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็น คือ 
     - ลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     - การกระจายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     - การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     - การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ
จัดการตนเอง 



๒๗ 
 
 

   ส าหรับแผนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย ๑๕ โครงการ ๔๘ กิจกรรม 
งบประมาณ ๒๒๐,๓๘๖,๖๕๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     มีแผนงานรวม ๒๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔๘,๗๘๔,๙๐๐ บาท ได้แก่ 
 - โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  - โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 - โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
 - โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว     
  - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชิงนิเวศ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มความนิยมในการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้าเกษตร 
   มีแผนงานรวม ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๔๓,๕๔๖,๗๐๐ บาท ได้แก่  
 - โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร 
 - โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับ 
สู่สากล 
   มีแผนงานรวม ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๒๓,๔๔๙,๐๐๐ บาท ได้แก่  
 - โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
  มีแผนงานรวม ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๔,๖๐๕,๙๐๐ บาท ได้แก่  
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย 
 - โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ส าหรับการวางแนวนโยบายดังกล่าว จังหวัดเลยคาดหวังว่าจะท าให้จังหวัดเลยสามารถเพ่ิมนักท่องเที่ยว
ได้ร้อยละ ๓ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๓ สามารถเพ่ิม GDP ของจังหวัด ร้อยละ ๒ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
 
 



๒๘ 
 
 

  ๓. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการ
ของจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดเลย สรุปได้ดังนี  
       (๓.๑) ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม (การเผาอ้อย)  
     ข้อเสนอ  
     ๑. ลดภาษีเครื่องจักรกล ได้แก่ รถสางใบอ้อย รถตัดอ้อย และปุ๋ย ซึ่งมีราคาสูง 
     ๒. ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ในฤดูกาลรับซื ออ้อย 
ในปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๓ อ้อยสด ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และอ้อยเผา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วปีต่อไปลดลงเหลือ 
อ้อยสด ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และอ้อยเผา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อ้อยสด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
     ๓. ราคารับซื อของโรงงานระหว่างอ้อยสดกับอ้อยเผาควรมีราคาที่แตกต่างกัน 
อย่างชัดเจน  
  รายละเอียด 
            ในพื นที่มีโรงงานน  าตาล และเกษตรกรมีการปลูกอ้อยจ านวนมาก ส าหรับช่วงเวลา 
ที่โรงงานรับซื ออ้อย คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เมษายน เกษตรกรเน้นความสะดวกรวดเร็ว 
ในการน าอ้อยส่งโรงงาน จึงเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน  าตาล การเผาไร่
อ้อยก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก คือ  
           ๑. การจัดตั งคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย โดยมี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานคณะท างาน ซึ่งมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการเพ่ือลด 
การเผาอ้อย  
      ๒. ให้ความรู้แก่เกษตรกร ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย 
ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ  
     ๓. ถวายความรู้แก่คณะสงฆ์เพ่ือให้คณะสงฆ์เจ้าอาวาสได้เทศน์กับเกษตรกร 
ในวันส าคัญต่าง ๆ  
      ๔. มีการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาอ้อย 
      ๕. จัดตั งชุดเคลื่อนเร็วทั งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
   ผู้เสนอ  นายประมวล  ลาภจิตต์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘ ๙๙๖๙ ๖๗๗๑ 
 
 
      (๓.๒) ปัญหาการตรวจยึดป่า การประกาศเขตป่าทับซ้อนที่ดินท ากินของประชาชน 
      ข้อเสนอ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณ 
ที่สามารถน ามาด าเนินการฟ้ืนฟพืู นที่ที่ตรวจยึดมาได้ทันที 
       รายละเอียด  
      ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน จังหวัดเลยได้ด าเนินการตรวจยึดทวงคืนผืนป่า 
โดยมีพื นที่ที่ได้ตรวจยึดมาแล้ว ๔๓,๘๙๐ ไร่ ซึ่งเน้นพื นที่กลุ่มทุนตามนโยบายของรัฐบาล โดยประสบ
ปัญหา คือ          



๒๙ 
 
 

    ๑. ในการด าเนินการตรวจยึดทวงคืนผืนป่าแปลงใหญ่อาจกระทบกับบางพื นที่ของ
ประชาชน 
    ๒. หลังการเข้าตรวจยึดทวงคืนผืนป่า จะมีการด าเนินการฟื้นฟูผืนป่า แต่งบประมาณ
ที่ได้รับขาดความต่อเนื่อง ท าให้พื นที่ที่ตรวจยึดกลายเป็นพื นที่ว่างเปล่า ประชาชนจึงเข้าไปท าการเกษตร 
เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณในการฟ้ืนฟูผืนป่า จึงเกิดปัญหาข้อพิพาทกับประชาชนที่เข้ามาบุกรุก
พื นที่ 
      ๓. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าสงวนซึ่งมีสภาพป่าเสื่อมโทรม 
ต้องด าเนินการตามระเบียบของกรมป่าไม้ ซึ่งไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้เนื่องจากเป็นพื นที่อนุรักษ์ 
และมีขั นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้าโดยเฉพาะพื นที่ลุ่มน  าชั น ๑ ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน ทั งนี  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้รับนโยบายจากปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าข้อเสนอไปยังกระทรวงฯ หากประเด็นใด 
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ผูร้ับผิดชอบ 
     ผู้เสนอ นายไพบูลย์  รัตนเจริญธรรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๒๑ 

    (๓.๓) การบริหารจัดการขยะ  
      ข้อเสนอ 
      ขอให้กรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการเป็นผู้อนุมัติให้ใช้พื นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือลดขั นตอนและระยะเวลา 
ในการด าเนินการบริหารจัดการ 
    รายละเอียด  
      จังหวัดเลยมีการจัดการโดยด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัด สะอาด 
ซึ่งมีการบริหารจัดการตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง   
 
หมายเหตุ: ต้นทาง ได้แก่ การบริหารจัดการขยะริไซเคิล การจัดการตั งธนาคารขยะชุมชน สนับสนุน 
ในทุกครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียกเป็นของตนเอง การจัดเก็บรวบรวมขยะน ามาท าน  าหมักชีวภาพและ 
แก๊สหุงต้ม การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือเก็บขยะตามชุมชนต่าง และการมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเทศบาลต าบลเชียงคาน ปลายทาง มีการจัดระเบียบในการเก็บขยะ 
เพื่อน าไปทิ งที่บ่อขยะปลายทาง โดยมีการแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี  
      กลุ่มที่ ๑ มีเทศบาลเมืองเป็นเจ้าภาพหลัก มีการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการน าขยะไปทิ งที่บ่อขยะโคกช้างไห้ ซึ่งมีขยะตกค้าง ๘๐,๐๐๐ กว่าตัน มีการว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะตกค้า ง ปัจจุบันจังหวัดได้ขอความเห็นชอบ 
ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้บริษัทเอกชนมาร่วมลงทุนแก้ไขปัญหาขยะตกค้างบริเวณบ่อขยะในพื นที่ 
โคกช้างไห้  



๓๐ 
 
 

      กลุ่มที่ ๒ เทศบาลต าบลเชียงคานเป็นเจ้าภาพหลัก มีการจัดท าบ่อพักและฝังกลบ   
      กลุ่มที่ ๓ เทศบาลต าบลท่าลี่เป็นเจ้าภาพหลัก มีขยะตกค้างประมาณ ๑,๐๐๐ ตัน  
      กลุ่มที่ ๔ เทศบาลต าบลปากชมเป็นเจ้าภาพหลัก มีขยะตกค้างประมาณ ๓๐๐ ตัน  
      กลุ่มที่ ๕ เทศบาลภูกระดึงเป็นเจ้าภาพ มีขยะตกค้างประมาณ ๖๐๐ ตัน 
สาเหตุที่ขยะตกค้าง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พื นท่ีเพ่ือจัดการขยะซึ่งยังไม่ได้รับการ
อนุมัติเนื่องจากติดขัดด้านระเบียบ (อยู่ในพื นที่สาธารณประโยชน์ และเขตพื นที่ป่าสงวน) มีผลท าให้
เทศบาลไม่สามารถน าเงินงบประมาณไปจัดท าบ่อขยะแบบฝังกลบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
     ผู้เสนอ นายปิ่นทอง  พจนา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘  ๙๘๖๑ ๙๐๕๒ 
 
      (๓.๔) การก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง  
      ข้อเสนอ 
     รัฐบาลควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และงบประมาณในการก่อสร้าง  
      รายละเอียด 
      ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้จังหวัดเลย 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการยื่น เรื่ อง  ซึ่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแจ้งเงื่อนไขให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยปรับปรุงการรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศเรื่อง 
ก าหนดโครงการกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกาศ
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จึงต้องมีการกลับมาทบทวนศึกษาปัญหาผลกระทบอีกครั ง ทั งนี  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยได้หารือในประเด็นการปรับปรุง โดยเบื องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ  
 
ประมาณ ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีงบประมาณในการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ส าหรับการจัดท า Terms of Reference: TOR ได้มีการปรับปรุงเงื่อน 
ในการศึกษาเงื่อนไขให้สอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 
                  ผู้ เสนอ นายธรรมนูญ  ภาคธูป  ต าแหน่ง ผู้จัดการส านักงานพื นที่ พิเศษเลย 
(องค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: อพท.)  
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘ ๑๒๖๑ ๔๙๖๑ 
 
   ๔. การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนอื่น ๆ ในที่ประชุม สรุปได้ดังนี  
          (๔.๑) ประเด็นการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 
       มีจ านวน ๒ ข้อเสนอ ดังนี ้
      (๔.๑.๑) ข้อเสนอ ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ นภูกระดึง 
และขอให้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้า 



๓๑ 
 
 

     รายละเอียด หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยด าเนินการศึกษา กรณีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง ซึ่งได้มีการมอบอ านาจ
ต่อให้กับองค์การบริการส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งระยะเวลาผ่านมาแล้วประมาณ ๒ ปี แต่ประเด็น
ดังกล่าวยังติดปัญหาความล่าช้า 
     ประโยชน์ของการสร้างกระเช้า คือ หากทักท่องเที่ยวเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ 
การมีกระเช้าไฟฟ้าจะช่วยในการอ านวยความสะดวกในการล าเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บลงมายังพื นราบ 
           ทั งนี  เคยส่งหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งจากการติดตามผลทราบว่าอยู่ในชั นตอนการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        ผู้ เสนอ นายคุณาวุฒิ   บุตรดาดวง  ต าแหน่ง ประชาชนทั่วไป และประธาน
คณะกรรมการรณรงค์สร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง 
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๙ ๔๕๐๙ ๙๗๐๗ , ๐๔๒ ๘๗๑ ๐๖๗ 
     
    (๔.๑.๒) ข้อเสนอ ขอให้เร่งรัดโครงการในการศึกษาและการลงทุนก่อสร้างกระเช้า
ไฟฟ้าขึ นภูกระดึง  
     รายละเอียด  
     การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ นภูกระดึง ยังคงมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ น น าไปสู่ความล่าช้า  ในการ
ด าเนินการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ นภูกระดึง 
        ผู้เสนอ นายธีรวัฒน์  บรรจงเลี ยง  ต าแหน่ง ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเลย  
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘ ๖๓๖๗ ๖๔๖๑ 
 
          (๔.๒) การคืนพ้ืนที่ป่าสงวนให้กับราชการ 
        ข้อเสนอ ชุมชนต่าง ๆ ควรคืนพื นที่ป่าสงวน และปลูกป่าให้กับราชการ 
       รายละเอียด  
      การบัญญัติกฎหมาย การตรากฎหมาย ยังขาดการรับรู้จากราษฎรในระดับล่าง 
โดยเฉพาะการท ากฎกระทรวง ประกอบกับ พรบ.ป่าสงวน หรือ พรบ.อุทยาน ซึ่งราษฎรระดับล่าง 
ไม่ทราบข้อกฎหมาย ส าหรับจังหวัดเลยมีกฎกระทรวงที่ประกาศให้ ๑๙ ต าบลของ ๓ อ าเภอ คือ 
อ าเภอภูเรือ อ าเภอด่านซ้าย และอ าเภอนาแห้ว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในพื นที่กว่า ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ 
ซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ควรคืนพื นที่ป่าสงวน และช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือสร้าง
พื นที่ป่า 
    ผู้เสนอ พันเอกสมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ 
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘ ๙๗๑๐ ๐๙๕๗ 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

          (๔.๒) ผลกระทบของสารพิษจากการมี พ้ืนที่ฝังกลบขยะบริเวณหลังอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง 
     ข้อเสนอ ขอให้พิจารณาเรื่องผลกระทบของสารพิษจากการมีพื นที่ฝังกลบขยะบริเวณ
หลังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เนื่องจากมีหลุมฝังกลบขยะจ านวนหลายหลุม ซึ่งเป็นห่วงเรื่องสารพิษ 
ที่อาจปนเปื้อนมายังสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน  าของแม่น  าพอง 
        ผู้ เสนอ นายคุณาวุฒิ   บุตรดาดวง  ต าแหน่ง ประชาชนทั่วไป และประธาน
คณะกรรมการรณรงค์สร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง 
  เบอร์โทรศัพท์   ๐๙ ๔๕๐๙ ๙๗๐๗ , ๐๔๒ ๘๗๑ ๐๖๗ 

 หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้เสนอแนะ ดังน้ี 
       ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ทุกภาคส่วนเสนอในที่ประชุมนั น วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปเสนอกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

 ทั้ ง น้ี  หลั ง จ าก เ ส ร็ จ สิ้ น ก า รปร ะชุ ม ร่ ว มกั บ ส่ วนร าชกา รของจั ง หวั ด เ ล ย 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ 
กับสื่อมวลชน และได้รับเอกสารร้องเรียนจากประชาชน  

  การลงพื้นที่ 
         การลงพื นที่รับฟังการสรุปบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้น าท้องถิ่น 
        ณ เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
        มีจ านวนผู้เข้าร่วมเข้าร่วม ทั งสิ น ๕๐ คน 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน     กรรมการ 
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และร่วมพูดคุย รับฟังการสรุปบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และข้อเสนอจากภาคท้องถิ่น  
 ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  

 



๓๓ 
 
 

 การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน 
  อ าเภอเชียงคาน เป็นชุมชนติดน  า มีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพล 
ด้านภาษา อาหาร วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รูปแบบ อัตลักษณ์ และการวางผังเมือง  จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อ าเภอเชียงคานมีการเปิดเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ของการสร้างเมือง โดยก าหนดจุดท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละ ๗๐๐,๐๐๐ คน 
  เทศบาลต าบลเชียงคาน แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ต าบล และมีโรงพักขยะร่วมกัน 
๗ ต าบล โดยใช้พื นที่ป่าเสื่อมโทรม (มีการขอใช้พื นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นโรงพักขยะบริเวณป่าซึ่งใกล้กับ 
ภูท่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒) จ านวน ๓๕ ไร่ เป็นโรงพักขยะ ทั งนี  มีขยะประมาณวันละประมาณ ๑๐ ตัน 
ซึ่งจะมีขยะเพิ่มขึ นจ านวน ๒ เท่าในวันหยุด ด้านการบริหารจัดการขยะ เทศบาลต าบลเชียง มีการจัดการ
ขยะต้นทาง คือ มีถังขยะเปียก มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ มีการให้ประชาชนขุดหลุมฝังขยะ
ในครัวเรือน ส าหรับบริเวณถนนคนเดิน จ านวน ๒ กิโลเมตร ไม่มีการจัดวางถังขยะ ซึ่งร้านค้า 
จะต้องจัดเตรียมถุงขยะให้กับนักท่องเที่ยวเอง โดยเทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะไปเก็บขยะ
ตั งแต่เวลา ๒๔.๐๐ – ๐๔.๐๐ นาฬิกา  

  การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคท้องถิ่น สรุปได้ดังนี  
   (๑) พ้ืนทีจ่ัดการขยะไม่เพียงพอ 

  รายละเอียด เทศบาลต าบลเชียงคาน แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ต าบล และใช้
โรงพักขยะร่วมกัน ๗ ต าบล โดยใช้พื นที่ป่าเสื่อมโทรม จ านวน ๓๕ ไร่ เป็นโรงพักขยะ ทั งนี มีประมาณ 
วันละประมาณ ๑๐ ตัน ซึ่งจะมีเพิ่มขึ น ๒ เท่าในวันหยุด โดยโรงคัดแยกขยะ สามารถก าจัดได้ประมาณ 
๔๐% และมีการฝั งกลบ ประมาณ ๖๐ % ซึ่ ง เป็นขยะที่ ไม่สามารถคัดแยกไปรี ไซ เคิลได้   
คาดการณ์ว่าพื นที่ที่มีจะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในอนาคต ทั งนี  ได้ท าเรื่องขอพื นที่เพ่ิมเติมส าหรับ
จัดการขยะ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
   ผู้เสนอ นายจักรพันธ์ สายจันทร์ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงคาน  
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๒ ๘๒๒ ๒๘๘ 

   (๒) ขาดแคลนเครื่องจักรที่จ าเป็น 
  รายละเอียด  
      ๑. ขาดแคลนเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบเพ่ือใช้ในการฝังกลบ และเครื่องจักร
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
     ๒. ไม่สามารถน าก๊าซซึ่งได้จากการฝังกลบมาบรรจุลงถังเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
    ๓. ขาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในการจัดการขยะประเภทพลาสติก 

ทั งนี  การบริการจัดการขยะ คิดค่าบริการ ๓๐๐ บาท ต่อตัน ซึ่งค่าบริการที่ได้รับนั นยังไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุนซึ่งเทศบาลต าบลเชียงคานยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนส่วนเกิน เพราะมีขยะมาที่น ามาคัดแยก 
แต่ไม่สามารถน าไปขายได้ รวมถึงมีเครื่องจักรและก าลังคนจ ากัด ส าหรับการจัดการขยะโดยการฝังกลบ 
ซึ่งใช้ผ้ายางพื นปูรองที่มีมาตรฐาน ท าให้เกิดกระบวนการอินทรีย์ในการย่อยสลายและเกิดเป็นก๊าซ 



๓๔ 
 
 

โดยจะมีการต่อท่อเพ่ือน าก๊าซขึ นมา ซึ่งจ าเป็นต้องงบประมาณสูงในการใช้เครื่องจักร และดินถมเพื่อให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามสิ่งแวดล้อม 
   ผู้เสนอ นายจักรพันธ์ สายจันทร์ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงคาน  
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๒ ๘๒๒ ๒๘๘ 

   (๒) ขอให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
  รายละเอียด  
   ขอให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากโรงงานฝังกลบขยะมีพื นที่จ ากัด 
เครื่องจักร (รถขุด) มีจ านวน ๑ ชุด และมีก าลังแรงงานที่จ ากัด แต่ต้องด าเนินการจัดการขยะจากท้องถิ่น
อื่น ๆ จ านวน ๗ พื นที่  

    ผู้เสนอ นายอภินันท์  สุวรรณโค ต าแหน่ง รักษาราชการในต าแหน่งนายอ าเภอเชียงคาน 
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๒ ๘๒๑ ๕๙๗    

   (๓) ควรออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะให้เข้มงวด 
  รายละเอียด ควรออกกฎหมายควบคุมการทิ งขยะให้เข้มงวด เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยในการทิ งขยะมากยิ่งขึ น พร้อมยกตัวอย่าง การประชาคม  
ในหมู่บ้าน ให้ประชาชนจัดการแยกขยะในชุมชน หากบ้านไหนไม่คัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล
จะไม่เก็บขยะให้ 
   ผู้เสนอ นายแดนชัย  ดีแก้ว  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว 
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๒ ๘๕๕ ๑๕๒ 
 

 ส าหรับประเด็นการจัดการขยะ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี ท้องถิ่นควรมีการ
เชื่อมต่อแนวทางในการบริหารขยะกับท้องถิ่นอื่น ๆ  ส าหรับเครื่องจักรในบริหารจัดการขยะ 
ควรมีการบริหารจัดการร่วมกัน และควรร่วมมือกันในทุกภาคส่วน รวมถึงมีการน าไปหารือร่วมกัน 
ในระดับจังหวัด  
  การลงพื้นที่ 
        การพบปะเยี่ยมเยือน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  
จากผู้น าท้องถิ่นและประชาชน 
          ณ วัดศรีโพนแท่น ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
         มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดเลย ทั งสิ น ๑๙๔ คน 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
   ๑.  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
   ๒.  นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมการ 
   ๓.  พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน     กรรมการ 
   ๔.  นายสัญชัย  จุลมนต์  กรรมการ 



๓๕ 
 
 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และ 
ร่วมพูดคุย กับผู้น าท้องถิ่นและประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  

   (๑) ต้องการแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
  รายละเอียด บ้านหนองสะพุง หมู่ ๑๐ ต าบลนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย มีปัญหา
แหล่งน  าที่มีในชุมชนมีความตื นเขิน ท าให้การกักเก็บน  าได้ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น  า 
ของประชาชน จึงอยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาขุดลอกล าห้วยให้ลึกขึ นเพ่ือให้สามารถใช้
กักเก็บน  าในปริมาณที่มากขึ น 
   ผู้เสนอ นายทองหล่ า  คาตา  ต าแหน่ง ประชาชน 
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๓๓๓๖ ๘๖๐๔ 
 
  รายละเอียด ขอให้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดท าฝายกั นน  า ได้แก่ บริเวณล าน  า
ห้วยหย่อง บ้านนาซ่าว เพ่ือใช้ในการกักเก็บน  าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร และเป็นแหล่งอาหาร  
ของประชาชนในชุมชน 
    ผู้เสนอ นายสุภาพ  แสงขาว  ต าแหน่ง ก านันต าบลนาซ่าว 
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๓๗ ๔๕๔๗ 

   (๒) ต้องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือจัดท าเป็นสถานที่จอดรถ 
ของนักท่องเที่ยว 
  รายละเอียด การจัดท าพื นที่จอดรถบริเวณข้างทาง เพ่ือเป็นจุดพักรถให้กับ
นักท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ของคนในชุมชนในการตั งร้านขายสินค้า 
   ผู้เสนอ นายสุภาพ  แสงขาว  ต าแหน่ง ก านันต าบลนาซ่าว 
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๓๗ ๔๕๔๗ 
 

   (๓ ) อยากให้กฎหมายขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ครอบคลุมถึ ง 
การบริหารงานในพ้ืนที ่

  รายละเอียด ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหรือสนับสนุนกิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้ทั งหมด เนื่องจากติดในข้อกฎหมายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การไม่สามารถสร้างเมรุในชุมชนได้ และการไม่สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการ
จัดสรรบ่อปลาประจ าครัวเรือน 
   ผู้เสนอ นายบุญเลียง  สีหาลา  ต าแหน่ง รองนายก อบต. นาซ่าว 
   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๓๒ ๔๘๒๕ 
 



๓๖ 
 
 

 หลังจากลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
ได้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี  
    ๑. เ พ่ือการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเบื องต้น เช่น เรื่องน  า ผู้บริหารท้องถิ่น 
ควรปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ทั งนี  นายอ าเภอได้รับน าเรื่อง
ปัญหาท้องถิ่นไปพิจารณา 
   ๒. เรื่องการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาว่าข้อจ ากัด
ดังกล่าวเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินการ หรือแนวทางในการใช้งบประมาณ 
 
 จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเลย 
ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
ณ ศาลากลางจังหวัด และการลงพื นที่ต่าง ๆ พบกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพ่ือรับฟังประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

   ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่ลงพื นที่ไปรับฟังนั น หลายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ประชาชนหรือเกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ หลายประเด็นที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการรับเรื่อง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 
ต่อได้ ทั งนี  ส าหรับประเด็นใดที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จะน าไปรวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการรวบรวม 
 แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการต่อไป       

 

 

 

 

      

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพื นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 

 

 


