
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

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

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดสกลนคร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร 

 จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย  
มี ๑๘ อ าเภอ ๑๒๕ ต าบล ๑,๕๒๐ หมู่บ้าน ๑๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากร ๑,๑๕๒,๒๘๒ คน                        
พ้ืนที่ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร่ ลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบ สูงกว่าระดับน้ าทะเล ๑๗๒ เมตร ตอนเหนือ
ป่าปนไร่ ตอนกลางเหมาะแก่การเพาะปลูก (แอ่งสกลนคร) จุดต่ าสุดคือทะเลสาบหนองหาร ตอนใต้ 
มีทิวเทือกเขาภูพาน แหล่งก าเนิดล าห้วย เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์  ฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ า
พายุดีเปรสชันจากอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้ ฝนตกช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม อากาศหนาวช่วงธันวาคม –
กุมภาพันธ์ มีแม่น้ า/ห้วย/ล าธาร/คลอง ๒๗๐ สาย ใช้ในฤดูแล้ง ๒๖๖ สาย หนอง/บึง ๒๐๒ แห่ง ใช้ใน
ฤดูแล้ง ๑๙๗ แห่ง แหล่งน้ าอื่นๆ ๑๑ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้งทุกแห่ง (ล าน้ าสงคราม ล าน้ ายาม ล าน้ า
อูน ล าน้ าพุง ล าน้ าก่ า พ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองหาร) แหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก ๑๑๒ แห่ง ระบบกระจายน้ า ๑๔๐ แห่ง และพ้ืนที่ชลประทาน ๔๗๘,๘๖๒ ไร ่

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะประชาชนเยี่ยมเยือน 
∕ 

 ∕ 

 

∕ ∕ 



๒ 
 

    และใหก้ าลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
    และมอบถงุยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ..........๒๕๐............. คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ..........๓๕๔.............. คน ท่ีเป็นร้อยละ .....๑๐๐...... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

       ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพ้ืนที่สมาชกิ
วุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุแก้ไข 
การจัดการน้ า การจัดที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ง วุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็น
และเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ  ควรมีแนวทางในการด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชน 
ที่รับมาอย่างชดัเจน  

ภาคผนวก     

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 



๓ 
 

 

 

การประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวัดสกลนคร 

 

          

 

ลงพื้นทีว่ัดใหม่เจริญศิลป์ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยหลัว อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 



๔ 
 

 

ณ  เทศบาลค าตากล้า อ าเภอค าตากลา้ จังหวัดสกลนคร เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยือน และรับฟังข้อคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 

 

   

 

รับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังเรื่องร้องทกุขก์ารท าเหมืองโปรแตสของบรรษัทขา้มชาติ 
ที่ได้รับสัมปทานที่อ าเภอวานรนิวาส การแกไ้ขปัญหาภาวะน้ าท่วมและน า้แล้งในจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดใกล้เคยีง และการขอเปลี่ยนแปลง นส.๓ เป็นโฉนดที่อ าเภอกดุบาก 

 

 



๕ 
 

 

    

     

 

* เยีย่มชมศูนยเรยีนรู้ประมงน้ าจืดบ้านหนองโจดหมูท่ี่ ๓ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน  

   จังหวัดสกลนคร 

* เยีย่มชมความคืบหน้าการด าเนินการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน “เลี้ยงแม่เพ่ือผลติลกู”  

   ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าลาด บ้านท่าลาด 

   ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

* กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้-ย้อมคราม ณ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน  

  จังหวัดสกลนคร 
 

 



๖ 
 

      

 

พบปะ หารือ และแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกับกลุม่เกษตรกรแบบนาแปลงใหญ่ 
จ านวน  ๒๐๐  คน  ณ  ศาลาประชาคมบ้านฝั่งแดง หมู่ท่ี ๑๗ 

ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
 

     

มอบถุงยังชีพ และน้ าดื่ม ให้แก่จังหวัดสกลนคร เพื่อน าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



๗ 
 

     

      

เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชพีให้แก่ผู้ประสบภัยน้ าทว่ม จ านวน ๑๔๐ ถุง  ณ  วดัโพธิ์ชัย บ้านขัวก่าย  
หมู่ ๑ ต าบลขัวก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร 

 

 


