
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  - วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ จังหวดัอดุรธาน ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย/ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย 

                     หนว่ยงานภาครัฐ                                    ประชาชนทั่วไป 
                      
 

                     เยาวชน        อื่น ๆ ผูแ้ทนภาคเอกชน และภาคสังคม   

 
                                                                                                           

        ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
       ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
    ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ทุกภาคส่วน
ราชการ) 
   ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของจังหวัด
เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล  า ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน (ระบุแผนงาน โครงการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ)    

       ๒. การลงพื นที่เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

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 และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
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 จังหวัดอุดรธานีได้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ เชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ดังน้ี 
  จังหวัดอุดรธานี ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision) คือ “เมืองน่าอยู่  
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง   
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
(GMS MICE & Tourism City) 
 ประเด็นการพัฒนาที่  ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุดรธาน ี

 จังหวัดอุดรธานี ตั งอยู่ตอนบนของประเทศ หรือที่เรียกว่า อีสานเหนือ อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื นที่ ๑๑,๗๓๐.๓๐๒ ตร.กม.หรือประมาณ ๗,๓๓๑,๔๓๘.๗๙ ไร ่
มีพื นที่มากเป็นอันดับ ๔ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื นที่ด้านการเกษตร
เนื่องจากมีการเพาะปลูกและเลี ยงสัตว์เป็นหลัก รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากการค้าปลีก อันดับสอง 
มาจากสินค้าเกษตร ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา  
 จังหวัดอุดรธานี  มีการแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น ๒๐ อ าเภอ ๑๕๖ ต าบล 
๑,๘๖๒ หมู่บ้าน มีเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘๑ แห่ง 
  จังหวัดอุดรธานี  มีล าห้วยหมากแข้งไหลผ่านเขตเทศบาลอุดรธานีและอยู่ห่างจาก 
แนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น  าโขง เป็นแนวพรมแดน ฝั่งซ้ายแม่น  าโขงเป็นที่ตั ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ (ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) 
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อุดรธานีเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมโยง  GMS มีกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจอิรวดี,เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS  ด้านท าเลนั นมีท าเลที่ตั งเหมาะในเรื่องของการค้า
ชายแดน ที่ส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ผักและผลไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ ในการรองรับผู้ซื อ 
จากประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ  ลงพื นที่พบหน่วยงานภาครัฐ          . 
                                                                                ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น  า กลุม่ผูน้ าสตร ี                          

               จัดประชุมกับสว่นราชการ                           ผู้สูงอายุ ผู้พิการ                        . 
                  ของจงัหวัด ผู้แทนภาคเอกชน   
                  และภาคสังคม                                                  
 

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการประชุมและลงพื นที่ มีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ดังนี  
 
  วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓   
  การประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
    การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้ แทนภาคเอกชนและภาคสังคม 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๐๐ คน  
ทั งนี  ในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม 
รับฟังด้วย 
 
 วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  การลงพื้นที่พบประชาชน ณ บ้านโนนนกหอ  ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 
   การลงพื นที่พบประชาชน กลุ่มผู้ใช้น  า กลุ่มผู้น าสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ณ บ้านโนนนกหอ  ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๑๖ คน  
 
๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                        ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                 อื่น ๆ 
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๔ 

  

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั งไว ้      ๒๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม       ๒๑๖       คน คดิเป็น มากกว่า ร้อยละ     ๑๐๐    .         

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                     เยาวชน              ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                    ผู้แทนภาครฐั                        ผูแ้ทนภาคเอกชน                ผู้แทนภาคสังคม 

                       อื่น ๆ (ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น  า กลุ่มผู้น าสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) 
 

 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 มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ซึ่งประเด็นใดที่จังหวัดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ วุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั น
กลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาทหน้าที่และอ านาจต่อไป  
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  

  จังหวัดอุดรธานี ได้น าเสนอและรายงานแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
แต่ไม่มีการน าเสนอว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในด้านใด 
และไม่มีการรายงานอุปสรรคในการด าเนินการ หรือความคืบหน้าของผลการด าเนินการ 
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๑๑. ข้อเสนอแนะ   

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

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการ 

  การประชุม 
     การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน  
     วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓   
      ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
       มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดอุดรธานี ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 
  คณะกรรมการ โครงการสมาชิ กวุฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย 
    ๑.  พลโท จเรศักณิ ์ อานภุาพ  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะ) 
    ๒. พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสงิแกว้ สมาชิกวุฒิสภา 
    ๓. พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๔. นางสวุรรณ ี สริิเวชชะพันธ์  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๕.  นายเชดิศกัดิ ์ สนัตวิรวฒุิ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๖. นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๗. นายพิศาล  มาณวพัฒน ์  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๘. พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา 
    ๙. พลเอก วรีัณ  ฉนัทศาสตรโ์กศล สมาชิกวุฒิสภา 
    ๑๐. พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๑๑. นายสญัชัย  จุลมนต ์  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๑๒. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา  
ทั งนี  ในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม 
รับฟังด้วย 

  ค ณะกร รมก า ร โ ค ร ง ก า ร สมาชิ ก วุ ฒิ สภ าพบประช าชน ใน พื นที่ จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจ ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  



๖ 

  

 จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทาง
ยุทธศาสตร์ CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย- 
สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ (ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว 
เข้ามาซื อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมากและสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม 
นอกจากนี อุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมโยงGMS มีกรอบ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี,เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS  

    จุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี คือ การมีที่ตั งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน  าโขง หรือ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีที่ตั งใกล้กับเมืองหลวงของ สปป.ลาวอย่างเวียงจันทน์  
และการมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ GMS ตอนบน ซึ่งมีขนาดของตลาด หรือ 
Demand Size มหาศาลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนตอนใต้   

   โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุน 
รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากการค้าปลีก อันดับสองมาจากสินค้าเกษตร ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ คือ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา ด้านท าเลนั นมีท าเลที่ตั งเหมาะในเรื่องของการค้าชายแดน ที่ส่งออก 
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ ในการรองรับผู้ซื อจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  
     ส าหรับแผนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี  
   ประเด็นการพัฒนาที่  ๑ : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
     ๑. แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     - โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมาย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี 
     ๒. แผนงานสง่เสรมิการตลาดและแผนธุรกิจใหแ้กก่ลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อุดรธานี ๔.๐ 
     - โครงการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานี และจัดมหกรรมสินค้า  โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
     ๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน และการบริการ 
      - โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและการอ านวยความสะดวก 
(๒๙ กิจกรรม) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
    ๔. แผนงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
     ๑. แผนงานขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
 
 



๗ 

  

    ๒. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐานการเกษตร 
      - โครงการพัฒนาแหล่งน  า โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการ
ชลประทานอุดรธานี 
     ๓. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย ์
      - โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
     ๔. แผนงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
      -  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
     ๑. แผนงานเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย ทั งในด้านการออม ระบบเศรษฐกิจ 
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ในระยาว การออกแบบเพ่ือการเข้าถึงของทุกผู้คน (Universal 
Design) 
      -  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
     ๒. แผนงานเพิ่มโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้  ทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ส าหรับ ทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับ  
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว 
      - โครงการเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนในวัยเรียน (UD New 
Gen : ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวิต) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี/ ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
    ๓. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ส าคัญ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัน และเพิ่มศักยภาพของสุขภาวะทางกาย ทางจิตและทางสังคมของคนอุดรธานี 
     ๔. แผนงานลดความเหลื่อมล  า และการลดความยากจน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยมุ่งเป้าประชากรกลุ่มเฉพาะที่ด้อยโอกาส และ/หรือ มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต 
      -  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี/ ส านักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 
     -  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกทางด้านสังคม  โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี/บ้านพักและครอบครัวอุดรธานี 
 
 
 
 



๘ 

  

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง (GMS MICE & Tourism City) 
     ๑ . แผนงานออกแบบพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ และการส่งเสริมการตลาด
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
      - โครงการจัดท าสื่อเพื่อสร้างจุดขาย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
     ๒.แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในทุกระดับเพ่ือให้  
มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในลุ่มน  าโขง 
      -  โครงการจัดงานส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
     ๓. สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ 
      - โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจเป้าหมาย 
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
     ๔.แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางและระบบ
ขนส่งสาธารณะ การออกแบบพื นที่สีเขียวในเมือง และแหล่งท่องเที่ยว 
      - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     ๑. แผนงานปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมและ
สมบูรณ์ขึ น 
      - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการรักษาป่า โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ อุดรธานี 
     ๒. แผนงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน  าทั งที่มีอยู่เดิมและ/หรือ พัฒนาเพ่ิมขึ น  
เพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
      - โครงการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองป่าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ อุดรธานี       

     ๓. แผนงานส่งเสริมการจัดการขยะ น  าเสีย อย่างถูกวิธี/เหมาะสมเพ่ือรองรับกับ  
การขยายตัวของเมืองชุมชน และการท่องเที่ยว 
      - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น  าเสีย)  โดยมีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ อุดรธานี 
   ๔. แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 



๙ 

  

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน 
       ๑. แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือการสร้าง/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมือง 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน 
        - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้านในการสร้าง
เครือข่ายความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดอง ตามแนวทางประชารัฐ  
ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
      ๒. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบสุขของประชาชน   
        - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชน โดยมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานความมั่นคง)/ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด/
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด/ สถานพินิจฯ/ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
      ๓. แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        - โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขผู้กระท าความผิดในชุมชน และ
อบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด/ ส านักงาน 
คุมประพฤติจังหวัด  
       ๔. แผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนน ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย      
 
   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัดและท้องถิ่น 
มีการน าเสนอในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
       ๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
      ๓.๒ ด้านการศึกษา 
   ๓.๓ ด้านสังคม  
   ๓.๔ ด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๕ ด้านน  า 
   ๓.๖ ด้านที่ดิน 
   ๓.๗ ด้านสาธารณูปโภค 
   ๓.๘ ด้านแรงงาน 
   ๓.๙ ด้านอื่น ๆ 
ส าหรับรายละเอียดของประเด็นข้อหารือและข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ได้น าส่งไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม 
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไปตามแนวทางของคณะอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  



๑๐ 

  

 หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทางในการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 
       ประเด็นต่าง ๆ  ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

   ทั้งน้ี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอุดรธานี 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ 
กับสื่อมวลชน และได้รับเอกสารร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน 
การด าเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 

 

  การลงพื้นที่ 
         การลงพื นทีพ่บประชาชน กลุ่มผู้ใช้น  า กลุ่มผู้น าสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ 
          วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
       ณ บ้านโนนนกหอ  ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 
        มีจ านวนผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น ๑๑๖ คน 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย 
    ๑.  พลโท จเรศักณิ ์ อานภุาพ  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะ) 
    ๒. พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๓.  นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๔. นายเกียว  แกว้สุทอ   สมาชิกวุฒิสภา  
    ๕.  นายเชดิศกัดิ ์ สนัตวิรวฒุิ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๖. นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๗.  พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโ์กศล สมาชิกวุฒิสภา 
    ๘.  นายสญัชัย  จุลมนต ์   สมาชิกวุฒิสภา 
    ๙.  นายสุชัย  บตุรสาระ   สมาชิกวุฒิสภา 
      คณะกรรมการโครงการสมาชิ กวุฒิ สภาพบประชาชนในพื นที่ จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   
 
 
 
 



๑๑ 

  

   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
      ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าเสนอในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   ๓.๑ ด้านน  า 
   ๓.๒ ด้านที่ดิน 
   ๓.๓ ด้านสาธารณูปโภค 
   ๓.๔ ด้านการเกษตร 
   ๓.๕ ด้านวิสาหกิจชุมชน 

 หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 
       ประเด็นต่าง ๆ  ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 
 จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  - วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี  ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด และการลงพื นที่ต่าง ๆ พบกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อหารือ และข้อเสนอแนะ 

   ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อหารือ และข้อเสนอแนะที่ลงพื นที่ไปรับฟังนั น มีหลายประเด็นท่ีประชาชน
หรือเกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ หลายประเด็นที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ  ของจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการรับเรื่องไปด าเนินการต่อได้  ทั งนี  ส าหรับประเด็นใดที่ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการหรือแก้ไขเองได้ คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  จะน าไป 
รวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือน าไปสู่  
การด าเนินการต่อไป       

 

 

      

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพื นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
 
 



๑๒ 

  

 
 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  - วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ จังหวดัหนองคาย 

๔. กลุ่มเป้าหมาย/ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย 

                     หนว่ยงานภาครัฐ                                    ประชาชนทั่วไป 
                      
 

                     เยาวชน        อื่น ๆ ผูแ้ทนภาคเอกชน และภาคสังคม   

 
                                                                                                           

        ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
       ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
    ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ทุกภาคส่วน
ราชการ) 
   ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของจังหวัด
เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล  า ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน (ระบุแผนงาน โครงการ หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ ฯลฯ)    

       ๒. การลงพื นที่เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

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 และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย 
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 จังหวัดหนองคายได้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ เชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ดังน้ี 
  จังหวัดหนองคาย ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision) คือ “ เกษตร
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัด รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที ่๑ สง่เสรมิเกษตรยั่งยนื 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 
การบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที ่๓ เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างสงัคมสุขสงบ 
  ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนสูม่าตรฐานสากล 
 
  แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองคายทีส่อดคล้องกับแผนการปฏริูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 
           ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ  
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรช์าต ิ การปฏิรูปประเทศ 

ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขนั  เศรษฐกิจ 
ยกระดับมาตรฐาน การผลติ 
การคา้ การลงทุน 
การทอ่งเที่ยวและการบริการ 

สร้างความสามารถในการแข่งขนั     
 

เศรษฐกิจ 

เสริมสรา้งความมั่นคง 
เพ่ือสรา้งสังคมสขุสงบ 

ความมั่นคง 
 

สังคม 

พัฒนาคน ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

- สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  
- สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสขุ 
- สังคม 

พัฒนาระบบการให้บรกิาร
ประชาชนสู่มาตรฐานสากล  

- พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครฐั 

- บริหารราชการแผ่นดนิ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย 

  จังหวัดหนองคาย มีเนื อที่ประมาณ  ๓,๐๒๖.๕๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
๑,๘๙๑,๕๘๓ ไร่ ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามล าน  าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั นเขตแดนกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีความยาวทั งสิ น  ๒๑๐.๖๐ กิโลเมตร ความกว้าง
ของพื นที่ที่ทอดขนานไปตามล าน  าโขงโดยเฉลี่ย ๒๐ – ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒ (มิตรภาพ) ประมาณ ๖๑๕ กิโลเมตร  
  เนื่องจากแม่น  าโขงไหลผ่านอ าเภอต่างๆ เกือบทุกอ าเภอ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม ราษฎรได้อาศัยแม่น  าโขงเป็นแหล่งน  าที่ใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ
ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น  าโขง จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น  าโขง นอกจากนี 
ส านักงานพลังงานแห่งชาติได้จัดตั งสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า ในพื นที่ ๙ อ าเภอ รวมทั งสิ น ๘๒ สถานี 
เพื่อท าการสูบน  าจากแม่น  าโขงและแหล่งน  าอื่น ๆ ขึ นมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
   จังหวัดหนองคาย ได้แบ่งการปกครอง ๙ อ าเภอ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑ แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๘ แห่ง เทศบาล ๑๘ แห่ง  
   

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ  ลงพื นที่พบหน่วยงานภาครัฐ          . 
                                                                                ประชาชนกลุ่มผูใ้ช้น  า และเยาวชน                             

               จัดประชุมกับสว่นราชการ                           .                                                           
                  ของจงัหวัด ผู้แทนภาคเอกชน   
                  และภาคสังคม                                                  
 

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการประชุมและลงพื นที่ มีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ดังนี  
 
  วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓   
  การประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
    การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้ แทนภาคเอกชนและภาคสังคม 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๑๙ คน  
ทั งนี  ในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 
เข้าร่วมรับฟังด้วย 
 
 

 

∕ 

 ∕ 
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  การลงพื้นที่พบเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย 
   การลงพื นที่พบเยาวชน มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๗๑ คน  

   การลงพ้ืนที่พบประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ าห้วยหลวง และรับฟังความคืบหน้า
และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมืองต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย 
   การลงพื นที่พบประชาชนกลุ่มผู้ใช้น  าจากลุ่มน  าห้วยหลวง และหน่วยงานภาครัฐ 
ณ โครงการพัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมือง  ต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั งสิ น ๑๐๐ คน  

ทั งนี  ในการประชุม ณ โครงการพัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมือง ต าบลวัดหลวง อ าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังด้วย 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                        ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                 อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั งไว ้      ๓๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม       ๓๙๐       คน คดิเป็น มากกว่า ร้อยละ     ๑๐๐    .         

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                     เยาวชน              ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                    ผู้แทนภาครฐั                        ผูแ้ทนภาคเอกชน                ผู้แทนภาคสังคม 

                       อื่น ๆ (ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น  า) 
 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน่วยงานราชการ 
ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
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แผนปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ด้านการลงพื นที่
ได้รับการต้อนรับการเข้ามาในพื นที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างดียิ่ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาคท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ซึ่งประเด็นใดที่จังหวัดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ วุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั น
กลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาทหน้าที่และอ านาจต่อไป  
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  

  จังหวัดหนองคาย ได้น าเสนอและรายงานแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

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

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการ 

  การประชุม 
    การประชุมร่ วมกับส่ วนราชการของจังหวัดหนองคาย ผู้ แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
     วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓   
      ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ ศาลากลางหนองคาย 
       มีจ านวนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดหนองคาย ทั้งสิ้น ๑๑๙ คน 
  คณะกรรมการ โครงการสมาชิ กวุฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย 
    ๑.  พลโท จเรศักณิ ์ อานภุาพ  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะ) 

∕ 

 

∕ 

 



๑๗ 

  

    ๒. พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสงิแกว้ สมาชิกวุฒิสภา 
    ๓. พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๔.  นายเชดิศกัดิ ์ สนัตวิรวฒุิ  สมาชิกวุฒิสภา 
         ๕.  นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา 
 
ทั งนี  ในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มีนายณรงค์  เชื อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังด้วย 

  ค ณะกร รมก า ร โ ค ร ง ก า ร สมาชิ ก วุ ฒิ สภ าพบประช าชน ใน พื นที่ จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจ ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี  
   จังหวัดหนองคาย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผน
จังหวัด รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
     - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรยั่งยนื  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 
การบริการ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสรา้งความมัน่คง เพื่อสร้างสังคมสุขสงบ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิง่แวดลอ้มให้เปน็เมอืงนา่อยู่ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
โดยจังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
การปฏิรูปประเทศ  ดังนี  
 
 



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรช์าต ิ การปฏิรูปประเทศ รายละเอียด 

๑. ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขัน 

เศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงการสร้างพื นฐานภาคการเกษตร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาด 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

๒. ยกระดับมาตรฐาน 
การผลติ การคา้ การลงทุน 
การทอ่งเที่ยวและการ
บริการ 

สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

เศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงพื นที่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ  
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ภายในและภายนอกประเทศ 

๓. เสริมสรา้งความมั่นคง 
เพ่ือสรา้งสังคมสขุสงบ 

ความมั่นคง 
 

สังคม กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื นที่ชายแดน ในการ
ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ ๓ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๔. พัฒนาคน ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู ่

- สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
- สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสขุ 
- สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา แรงงาน 
สาธารณสุข สังคม และกลุ่มผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 
สู่มาตรฐานสากล  

- พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

- บริหารราชการ
แผ่นดิน 
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 



   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัดและท้องถิ่น 
มีการน าเสนอในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
       ๓.๑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๒ ด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
   ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
   ๓.๔ ด้านการท่องเที่ยว 
      ๓.๕ ด้านการศึกษา 
   ๓.๖ ด้านกฎหมาย 
   ๓.๗ ด้านที่ดิน 
   ๓.๘ ด้านการเกษตร 
   ๓.๙ ด้านสังคม 
ส าหรับรายละเอียดของประเด็นข้อหารือและข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ได้น าส่งไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม 
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไปตามแนวทางของคณะอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

 หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทางในการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 
       ประเด็นต่าง ๆ  ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

   ทั้งน้ี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดหนองคาย 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ 
กับสื่อมวลชน และได้รับเอกสารร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

  การลงพื้นที่ 
  พบเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย 
         วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
       ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
        มีจ านวนผู้เข้าร่วม (เยาวชน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง) ทั้งสิ้น ๑๗๑  คน 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย 
     ๑.  นางสุวรรณ ี สิรเิวชชะพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะ) 
    ๒.  นายพิศาล  มาณวพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๓.  พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา 
    ๔.  พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโ์กศล สมาชิกวุฒิสภา 
    ๕.  พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๖.  นายสญัชัย  จุลมนต ์   สมาชิกวุฒิสภา 
 



๒๐ 

  

     คณะกรรมการโครงการสมาชิ กวุฒิ สภาพบประชาชนในพื นที่ จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   
นอกจากนี  ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการน าเสนอตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
ด้านอาชีพต่าง ๆ และมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง จ านวน ๔ กลุ่ม เพ่ือร่วมกันระดมสมอง ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ” ในด้านการเมือง และสังคม สรุปได้ ดังนี   

      เยาวชน กลุ่มที ่๑  
      - อยากให้สังคม ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจ, มีโครงการจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัย , 
รณรงค์ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคม (Bully), นึกถึงใจเขาใจเรา, จัดตั งกลุ่มจิตอาสาพื นที่ 
ชายแดนส าหรับเด็กยากไร้ 
     - อยากให้การเมือง พัฒนาเป็นสังคมประชาธิปไตย , ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ภายใต้ 
กฎหมาย, ปฏิรูปการทุจริต, เคารพระบอบประชาธิปไตย,  
     เยาวชน กลุ่มที ่๒  
     - อยากให้สังคม ดูแลปัญหาเรื่องยาเสพติด, ส่งการศึกษา, สิทธิความเท่าเทียม, จิตอาสา, 
สิ่งแวดล้อม, หน้าที่พลเมือง, กฎหมาย 
      - อยากให้การเมือง ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ, การทุจริตคอรัปชั่น, การบริหารงบประมาณ
ประเทศ 
     เยาวชน กลุ่มที ่๓  
      - อยากให้สังคม มีการป้องกันการน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างเคร่งครัด, ป้องกัน
การตั งครรภ์ในวัยเรียน, อบรมสั่งสอนและให้ความรักความอบอุ่นกับเยาวชน, ส่งเสริมวัฒนธรรมของจังหวัด, 
ดูแลเรื่องอุบัติเหตุและการขนส่ง 
      - อยากให้การเมือง ควรจับกุมผู้มีอิทธิพลที่ทุจริต คอรัปชั่น , การใช้รัฐธรรมนูญ , 
การใช้สิทธิเลือกตั ง 
     เยาวชน กลุ่มที ่๔  
      - อยากให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล  า มีความสุข , ปลอดคอรัปชั่น, 
มีความเอื อเฟ้ือ, มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, มีเศรษฐกิจที่ดี 
      - อยากให้การเมือง มีความปรองดอง, มีผู้น าที่ดี, ไม่มีการซื อเสียง, การปกครองท้องถิ่น 
มีอ านาจในการบริหารปกครอง 
 

  การลงพื้นที่ 
  พบประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ าห้วยหลวง และรับฟังความคืบหน้าและเยี่ยมชม
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง  
       วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
       ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมือง ต าบลวัดหลวง อ าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
        มีจ านวนผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น ๑๐๐  คน 



๒๑ 

  

  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย 
       ๑.  พลโท จเรศักณิ ์ อานภุาพ  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะ) 
    ๒. พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๓.  นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๔. นายเกียว  แกว้สุทอ   สมาชิกวุฒิสภา  
    ๕.  นายเชดิศกัดิ ์ สนัตวิรวฒุิ  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๖. นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๗.  พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโ์กศล สมาชิกวุฒิสภา 
    ๘.  พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ  สมาชิกวุฒิสภา  
    ๙.  นายสญัชัย  จุลมนต ์   สมาชิกวุฒิสภา 
    ๑๐.  นายสุชัย  บุตรสาระ  สมาชิกวุฒิสภา 
    ๑๑.  นายรณวริทธิ ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา 
ทั งนี  ในการลงพื นที่ ณ โครงการพัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมือง ต าบลวัดหลวง 
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีนายณรงค์  เชื อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 
เข้าร่วมรับฟังด้วย 

  ค ณะกร รมก า ร โ ค ร ง ก า ร สมาชิ ก วุ ฒิ สภ าพบประช าชน ใน พื นที่ จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมกันชี แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจ ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และรับฟังรายงานภาพรวมของโครงการพัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง บ้านแดนเมืองต าบลวัดหลวง 
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และความคืบหน้าของโครงการฯ โดย ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดที่ ๓ กรมชลประทาน และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มผู้ใช้น  า
จากลุ่มน  าห้วยหลวง  
   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน  
          ประชาชนที่มาเข้าร่วมประชุม มีการน าเสนอข้อหารือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 
ในด้านการใชน้  า 

   หลังจากที่เปิดเวทีให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี ้
       ประเด็นต่าง ๆ  ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 
 



๒๒ 

  

 จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  - วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ จังหวัดหนองคาย ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด และการลงพื นที่ต่าง ๆ พบกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

   ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อหารือ และข้อเสนอแนะที่ลงพื นที่ไปรับฟังนั น มีหลายประเด็นท่ีประชาชน
หรือเกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ หลายประเด็นที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ  ของจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการรับเรื่องไปด าเนินการต่อได้ ทั งนี  ส าหรับประเด็นใดที่ ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ของจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการหรือแก้ไขเองได้ คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จะน าไป 
รวบรวมเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือน าไปสู่  
การด าเนินการต่อไป       

 

 

      

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพื นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ 
ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑  
ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี จังหวัดอุดรธานี 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภบิาล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวดัหนองคาย 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภบิาล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวดัหนองคาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๒๗ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

 ณ วิทยาลัยอาชีวศกึษาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๒๘ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

ณ วิทยาลัยอาชีวศกึษาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๙ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าหว้ยหลวงตอนลา่ง บ้านแดนเมือง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าหว้ยหลวงตอนลา่ง บ้านแดนเมือง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

ณ บ้านโนนนกหอ ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดหนองคาย 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

  

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

ณ บ้านโนนนกหอ ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดหนองคาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


