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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

-------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 5-วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 

3. สถานที่   ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร 

4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

                 เยาวชน       อื่น ๆ .............. 

5. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน         
ทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไก     
หรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน       
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจาก      
ทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  
  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
6. ข้อมูลทั่วไป 
  6.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
 6.1.1 ข้อมูลจังหวัด 
 จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า 
แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง
ต่ํา เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ําโขง เป็นแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ําชี
ไหลมาบรรจบกับแม่น้ํามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่อําเภอ
โขงเจียม และมีลําน้ําใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลําเซบาย ลําเซบก ลําโดมใหญ่ ลําโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อน
หลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ที่สําคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งก้ันอาณาเขตระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อําเภอ 219  
ตําบล 2469 หมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี  46,205 47,527 93,732 32,830 
อําเภอศรีเมืองใหม่  33,639 33,028 66,667 18,691 
อําเภอโขงเจียม 17,871 17,368 35,239 9,597 
อําเภอเขื่องใน 51,355 52,125 103,480 26,924 
อําเภอเขมราฐ 15,806 15,667 31,473 8,617 
อําเภอเดชอุดม 66,339 65,459 131,798 47,416 
อําเภอนาจะหลวย 26,065 25,315 51,380 16,941 
อําเภอน้ํายืน 31,257 30,337 61,594 20,130 
อําเภอบุณฑริก 39,244 38,102 77,346 23,853 
อําเภอตระการพืชผล 57,009 56,477 113,486 28,548 
อําเภอกุดข้าวปุ้น 18,644 18,619 37,263 9,181 
อําเภอม่วงสามสิบ  41,003 40,797 81,800 21,826 
อําเภอวารินชําราบ 53,541 53,692 107,233 35,071 
อําเภอพิบูลมังสาหาร  59,706 58,959 118,665 36,929 
อําเภอตาลสุม 15,197 14,688 29,885 7,811 
อําเภอโพธิ์ไทร 22,308 21,589 43,897 11,267 
อําเภอสําโรง 27,251 27,180 54,431 14,095 
อําเภอดอนมดแดง 13,816 13,603 27,419 7,616 
อําเภอสิรินธร 22,149 21,448 43,597 13,856 
อําเภอทุ่งศรีอุดม 14,771 14,430 29,201 8,611 
อําเภอนาเยีย 10,652 10,021 20,673 6,802 
อําเภอนาตาล 19,179 18,950 38,129 10,729 
อําเภอเหล่าเสือโก้ก 14,067 13,845 27,912 7,455 
อําเภอสว่างวีระวงศ์ 15,727 15,479 31,206 8,858 
อําเภอน้ําขุ่น 16,834 16,488 33,322 10,533 

รวม 937,766 936,782 1,874,548 594,524 
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 6.1.2 สภาพปัญหา 
 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ประสบภาวะน้ํา
ท่วมอันเนื่องจากพายุโพดุล โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 25 อําเภอ ประชาชนเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน 
  6.2 จังหวัดยโสธร 
 6.2.1 ข้อมูลจังหวัด 
 จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะลาดเอียง
จากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพ
เป็นป่าและมีแหล่งน้ําขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ลําโพง ลําเซบาย ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ 
เป็นที่ราบลุ่มต่ําสลับกับสันดินริมน้ํา มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่  ได้แก่ แม่น้ําชี และขนาดกลาง ได้แก่ ลําน้ํายัง ลําทวน 
ไหลผ่าน มีหนอง บึง ลําห้วย และแหล่งน้ําขนาดเล็กอยู่ทั่วไป ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 9 อําเภอ  78 ตําบล 885 หมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 

อําเภอเมืองยโสธร 54,993 54,042 109,035 37,126 
อําเภอทรายมูล 12,413 12,352 24,765 7,558 
อําเภอกุดชุม  31,087 30,516 61,603 18,904 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 31,476 31,187 62,663 18,531 
อําเภอป่าติ้ว 16,133 16,072 32,205 9,715 
อําเภอมหาชนะชัย 26,084 25,968 52,052 13,846 
อําเภอค้อวัง  10,397 10,510 20,907 5,280 
อําเภอเลิงนกทา 44,928 44,985 89,913 27,335 
อําเภอไทยเจริญ 15,324 15,275 30,599 9,366 

รวม 269,705 269,024 538,729 169,918 

 
 6.2.2 สภาพปัญหา 
 จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ประสบภาวะน้ําท่วมอัน
เนื่องจากพายุโพดุล โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 9 อําเภอ ประชาชนเดือดร้อน 25,746 ครัวเรือน 

7. วิธีการดําเนินการ 

  ลงพื้นที่รับทราบปัญหาจากสถานการณ์จริง พร้อมทั้งพบปะเย่ียมเยียนให้กําลังใจและมอบสิ่งของ
อุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
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๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต              สอบถาม            การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร                  

                 การสัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 

  จากการสังเกตและสอบถามประชาชนที่มาพบปะกับคณะสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่แล้วพบว่า
วุฒิสภา เป็นหน่วยงานแรก ๆ ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ คุณยายหล้า 
มืดดํา ราษฎรบ้านโนนสูง ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า รู้สึกดีใจและปลื้มใจมากที่คณะ
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มาที่บ้านเชียงเพ็ง 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) รับผิดชอบการดําเนินงานใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร 
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
  คณะกรรมการฯ ได้กําหนดดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนระหว่างวันพฤหัสบดีที่  
5-วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากพายุโพดุลในจังหวัดดังกล่าว ประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้
คณะกรรมการดําเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา พิจารณากําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ซึ่งเบ้ืองต้นเห็นควรจัดสรรเงินซึ่งได้รับบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภาให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น พิจิตร พิษณุโลก ประกอบกับรองประธานวุฒิสภา  
คนที่หนึ่ง (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปรับเปล่ียนแนวทางการลงพื้นที่  
โดยเป็นการเย่ียมเยียนให้กําลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพที่มาจากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ผู้ประสบ
อุทกภัย ในการน้ีคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ปรับรูปแบบการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒  
จากเดิมกําหนดลงพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 คน 
   - จํานวนผู้เข้าร่วม 500 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   - แบ่งออกเป็น  

             การ ประชาชนทั่วไป        เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ    ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ 
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  9.2 เชิงคุณภาพ 
   การดําเนินการของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ถือเป็นการดําเนินการที่ทันต่อสถานการณ์ ทําให้ได้รับรู้รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และการดําเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องภายใต้สถานการณ์จริง สามารถช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการรับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานต่าง ๆ 
ภายใต้สถานการณ์จริง 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

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

   9.4 งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ      
     
10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ 

  ควรมีการพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประสบภัยภายหลังน้ําลด ทั้งนี้
เพื่อจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป 

12. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 

   วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางผานิต 
นิติทัณฑ์ประภาศ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว นายสุธี มากบุญ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกษิดิศ อาชวคุณ 
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นางประภาศรี สุฉันทบุตร  
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ พลตํารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก นายยุทธนา ทัพเจริญ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ และนายอมร 
นิลเปรม ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วม พร้อมทั้งมอบสิ่งของเคร่ืองอุปโภค-
บริโภค ณ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
  1. จุดที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมทั้งมอบสิ่งของเคร่ือง
อุปโภค-บริโภค พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ จํานวน 250 ชุด ไข่ไก่ จํานวน 5,000 ฟองให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  
ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาเลิง อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
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โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอําเภอ
ม่วงสามสิบ บรรยายสรุปสถานการณ์น้ําและความเสียหายของราษฎรในพื้นที่  
   ทั้งนี้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาเลิง ประสบภัยน้ําท่วม ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้ 
   1. ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย จํานวน 479 ครัวเรือน 
   2. พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จํานวน 4,830 ไร่ 
   3. ถนนชํารุด จํานวน 15 สาย 
   สําหรับหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหนักทั้งหมู่บ้านคือ บ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 บ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย 78 หลัง พักอาศัยอยู่จริง จํานวน 71 หลัง วัด 2 แห่ง บ้านที่ไม่มีผู้อาศัย จํานวน 5 หลัง  
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 2,500 ไร่ ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลดอนส้มป่อย ทั้งหมด 215 คน ประกอบด้วย  
ชาย 82 คน หญิง 89 คน เด็ก 44 คน ในจํานวนผู้ประสบภัย แบ่งเป็น ผู้พิการ จํานวน 5 คน ผู้สูงอายุ  
จํานวน 50 คน ผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 3 คน ปริมาณระดับน้ําสูงประมาณ 1 เมตร ท่วมพื้นที่ในหมู่บ้าน  
ท่วมพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านระดับสูง ไม่ต่ํากว่า 2 เมตร 
 

  

  
 
 
 

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาเลิง  



อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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   จากน้ัน ลงพื้นที่บ้านส้มป่อย ตําบลนาเลิง เพื่อสังเกตสถานการณ์น้ําที่เอ่อล้นจากลําเซบาย 
เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทํากินของราษฎรที่ถูกตัดขาดจากภายนอก โดยใช้เรือท้องแบนสัญจรไปมา 
ระยะทาง 800 เมตร 
  2. จุดที่ 2 พบปะเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมทั้งมอบสิ่งของเคร่ือง
อุปโภค-บริโภค ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชมเบ็ญจะมะ 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ในพื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 50 ครัวเรือน 
 

 
 

 

 
 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชมเบ็ญจะมะ 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
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  3. จุดที่ 3 พบปะเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมทั้งมอบสิ่งของเคร่ือง
อุปโภค-บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหอย ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 72 ครัวเรือน โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอําเภอ
เมืองยโสธร ให้การต้อนรับ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหอย ตําบลเข่ืองคํา  
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
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   วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางผานิต 
นิติทัณฑ์ประภาศ นายสุธี มากบุญ นายกษิดิศ อาชวคุณ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายดิ เรกฤทธ์ิ  
เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นางประภาศรี สุฉันทบุตร นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นายยุทธนา ทัพเจริญ และ
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือพบปะเย่ียมเยียนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วม  
ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 46 ครัวเรือน โดยมอบสิ่งของเคร่ืองอุปโภค-บริโภค พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ 
จํานวน 250 ชุด ไข่ไก่ จํานวน 5,000 ฟองให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ และนายธีระพงษ์ คุ่มเค่ียม นายอําเภอป่าติ้ว บรรยายสรุปเก่ียวกับสถานการณ์น้ําและ
ความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 

 

  

 

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตําบลเชียงเพ็ง  
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
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  อําเภอป่าติ้ว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 ตําบล 57 หมู่บ้าน มีโรงเรียนทั้งหมด 31 แห่ง มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 14 แห่ง มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  8,779 ครัวเรือน ประชากร 35,316 คน มีพื้นที่การเกษตร 
111,000 ไร่ เป็นพื้นที่ทํานา 93,000 ไร่ เป็นพื้นที่ทําสวน/ทําไร่ 18,000 ไร่ มีลําน้ําสายหลักไหลผ่านพื้นที่ 
จํานวน 2 สาย ได้แก่ ลําน้ําเซบาย ไหลผ่านตําบลโคกนาโก เชียงเพ็ง โพธิ์ไทร และลําน้ําโพง ไหลผ่านตําบลกระจาย
และศรีฐาน จากสถานการณ์เกิดพายุ และฝนตกติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ทําให้เกิดน้ําเอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรครอบคลุมทั้งอําเภอในภาพรวมเป็นวงกว้าง 
ประกอบกับพื้นที่บางส่วนของอําเภอป่าติ้ว เป็นที่ราบลุ่มรองรับน้ํา 
  จากสภาพปัญหาน้ําท่วมดังกล่าวส่งผลทําให้โรงเรียนในพื้นที่ปิดการเรียนการสอน จํานวน 8 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง พื้นที่ทําการเกษตรได้รับผลกระทบคาดว่าจะเสียหาย ประมาณ  
80,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทํานา 77,000 ไร่ พื้นที่ทําสวน/ทําไร่ 3,000 ไร่ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ  
จํานวน 17 หมู่บ้าน 1,416 ครัวเรือน ประชากร จํานวน 5,500 คน  โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับ 
ปานกลาง ถึงมาก 3 ตําบล ได้แก่ 
  1. พื้นที่ตําบลเชียงเพ็ง ได้แก่ บ้านเซ หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4  
บ้านโนนตูม หมู่ที่ 5 และบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 
  2. พื้นที่ตําบลศรีฐาน ได้แก่ บ้านกุดสําโรง หมู่ที่ 6 
  3. พื้นที่ตําบลโพธ์ิไทร ได้แก่ บ้านกลาง หมู่ที่ 7 และบ้านสระเกษ หมู่ที่ 10 
  สําหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกแห่งแล้ว โดยมีการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น อาทิ แจกจ่ายถุงยังชีพ จัดตั้งศูนย์อพยพ
ผู้ประสบภัย เพื่อรองรับผู้ประสบภัยในพื้นที่และจัดทําอาหารประกอบเลี้ยงผู้ประสบภัย ทางด้านเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ได้ออกตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอกพื้นที่  
ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย อาทิ หน่วยทหาร หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิต่าง ๆ จํานวน 7 ชุด 
สภากาชาดไทย โดยพื้นที่ที่คณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจแก่พี่น้องประชาชนคือ ตําบลเชียงเพ็ง   
มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 915  ครัวเรือน ประชากร 3,491 คน พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 10,718 ไร่   
น้ําท่วมขังในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทั้ง 7 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งตําบล มีครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบ จํานวน 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 402 ครัวเรือน จํานวน 1,926 คน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงเพ็ง ได้เปิดศูนย์อพยพรับรองผู้ประสบภัย จํานวน 4 ศูนย์  
ในพื้นที่ แบ่งออกเป็น หมู่ที่ 1 จํานวน 2 ศูนย์ และหมู่ที่ 7 จํานวน 2 ศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอพยพ
ประชาชนจากภัยน้ําท่วมมายังพื้นที่ปลอดภัย โดยมีประชาชนอพยพมาอาศัยที่ศูนย์อพยพแล้วจํานวน 124 
ครัวเรือน 319 คน ดังนี้ 
  1. วัดเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 จํานวน 46 ครัวเรือน รวม 122 คน  
  2. วัดประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 จํานวน 54 ครัวเรือน รวม 134 คน 
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  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 จํานวน 10 ครัวเรือน รวม 33 คน 
  4. ศาลา SML หมู่ที่ 7 จํานวน 14 ครัวเรือน รวม 30  คน 
  จากการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่ ได้ รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ทําให้
คณะกรรมการได้รับทราบสภาพปัญหาต่าง ๆ อาทิ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย การดํารงชีวิตเป็นไปอย่าง
ยากลําบาก ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยไปอาศัยตามศูนย์พักพิงหรือบนถนนที่น้ําท่วมไม่ถึง เส้นทางคมนาคมหลายเส้น
ถูกปิดไม่สามารถผ่านได้ ทําให้เสียเวลาในการเดินทางไปแต่ละจุดอย่างมาก รวมถึงปัญหาพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ พบว่าทางราชการ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ความ
ช่วยเหลือได้เร็วมาก เช่นมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน อีกทั้งทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
การลงพื้นที่จังหวดัอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร 

วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

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

ก่อนการลงพ้ืนที่ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 
๑. การใหส้ัมภาษณ ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา  

ช่อง ๑๐ และ เว็บไซต ์
จันทร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง เดินหนา้วางกรอบแนวทางการ
ท างานคาดลงพื้นที ่จ.นครราชสีมาเป็นจังหวดัแรก ช่วงต้นเดือน
กันยายนนี ้
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.p
hp?nId=11475#.XVpIGR45o0P 

๒. Banner - Social Media วุฒิสภา  
๑. Web site  
๒. Face book  
๓. Twitter  
๔. Instagram  
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด  
  (สื่อในท้องถิน่) 

พุธท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 
 
 
 
ศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ก าหนดการการลงพืน้ที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 

๓. spot - Social Media วุฒิสภา  
๑. Face book  
๒. Twitter  
๓. Instagram  
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด  
  (สื่อในท้องถิน่) 

ศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก าหนดการลงพ้ืนที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 

http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=11475#.XVpIGR45o0P
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=11475#.XVpIGR45o0P


- ๒ - 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 
๔. จดหมายขา่ว 

(Press Release) 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด  
(สื่อในท้องถิ่น) 

ศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ก าหนดการลงพ้ืนที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 

๕. หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ออนไลน)์ เสาร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

วุฒิสภา ลุยโครงการ “วุฒิสภาพบประชาชน” มุ่งติดตามปัญหา 
ประเดิมภาคอีสาน  
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2851269 
 
ส.ว.จ่อลงพื้นทีม่อบสิง่ของ ให้ก้าลังใจ ผู้ประสบภัยน้า้ทว่มอุบลฯ -
ยโสธร 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2858211 

๖. การใหส้ัมภาษณ์
(Phone in) 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  
(ทีวีช่อง ๑๐ วิทย ุและ เว็บไซต)์  
 
 
 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงรฐัสภา  

 

จันทร์ที ่๒ กันยายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
 
 
 
 
จันทร์ที ่๒ กันยายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  
รายการ “ประเด็นเป็นข่าว”  
 

คณะกรรมการด าเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วฒุิสภา
เตรียมลงพื้นที่ภาคอีสาน-ภาคเหนือ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย 
๔ – ๖ ก.ย.นี ้
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.p
hp?nId=11578#.XW024CQ5rYU 
  
การลงพื้นที่ให้ความชว่ยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
http://bit.ly/2luYHxD 
https://youtu.be/lQPQnKdVN18 
 

 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2851269
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2858211
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=11578#.XW024CQ5rYU
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=11578#.XW024CQ5rYU
http://bit.ly/2luYHxD
https://youtu.be/lQPQnKdVN18


- ๓ - 
 
ระหว่างการลงพ้ืนที่ 

 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 
๑. ข่าว 

- ภาพข่าว 
- บทสมัภาษณ ์
- คลปิ 

- Social Media วุฒิสภา  
(Web site/Face book/ Line/ 
Twitter/Instagram /Youtube) 

พฤหัสท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ศุกร์ท่ี ๖ กันยายน   

การลงพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี และจังหวดัยโสธร เพ่ือพบปะ
เยี่ยมเยียน ใหก้้าลังใจ พรอ้มทั้งมอบสิ่งของชว่ยเหลือราษฎรที่
ได้รบัความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
 

  - สื่อส่วนกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
๒. หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 
    - ข่าวสดออนไลน ์
    - ผู้จดัการออนไลน์ 
    - คมชดัลึกออนไลน์ 
    - เนชัน่ทีวอีอนไลน ์  
    - ไทยรฐัออนไลน ์
    - สยามรฐัออนไลน ์
    - จนีิวส ์

พฤหัสที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ศุกร์ที่ ๖ กันยายน   

การลงพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี และจังหวดัยโสธร เพ่ือพบปะ
เยี่ยมเยียน ใหก้้าลังใจ พรอ้มทั้งมอบสิ่งของชว่ยเหลือราษฎรที่
ได้รบัความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190905
093435342 
https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_2863716 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2866664 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/846434 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000085939 
https://www.komchadluek.net/news/politic/387158 
https://www.nationtv.tv/main/content/378738805/ 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/16548
21 
https://siamrath.co.th/n/101439 
https://gnews.apps.go.th/news?news=46527 
https://cafekhao.com/situation/1168/ 
https://theagendathai.com/archives/3007 

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190905093435342
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190905093435342
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2863716
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2863716
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2866664
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/846434
https://mgronline.com/politics/detail/9620000085939
https://www.komchadluek.net/news/politic/387158
https://www.nationtv.tv/main/content/378738805/
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1654821
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1654821
https://siamrath.co.th/n/101439
https://gnews.apps.go.th/news?news=46527
https://cafekhao.com/situation/1168/
https://theagendathai.com/archives/3007


- ๔ - 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 
  - สื่อท้องถิ่น (๒ จังหวัด) 

๑. สถานีโทรทัศน์ส านัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 2 
๒. สื่อออนไลน ์
 

พฤหัสที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  

การลงพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี และจังหวดัยโสธร เพ่ือพบปะ
เยี่ยมเยียน ใหก้้าลังใจ พรอ้มทั้งมอบสิ่งของชว่ยเหลือราษฎรที่
ได้รบัความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
https://youtu.be/7p4Bl9GbOnA 
https://youtu.be/Te20vZWL9Eo 
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7183&
filename=index 
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7189&
filename=index 
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7168&
filename=index 
https://policemagazine24.blogspot.com/2019/09/blog-
post_197.html?m=1 
http://www.tigernews.tv/?p=149762 
http://www.tigernews.tv/05/09/2019/149282/ 
https://www.facebook.com/496331074075780/posts/90
1962903512593?sfns=mo 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/7p4Bl9GbOnA
https://youtu.be/Te20vZWL9Eo
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7183&filename=index
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7183&filename=index
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7189&filename=index
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7189&filename=index
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7168&filename=index
https://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=7168&filename=index
https://policemagazine24.blogspot.com/2019/09/blog-post_197.html?m=1
https://policemagazine24.blogspot.com/2019/09/blog-post_197.html?m=1
http://www.tigernews.tv/?p=149762
http://www.tigernews.tv/05/09/2019/149282/
https://www.facebook.com/496331074075780/posts/901962903512593?sfns=mo
https://www.facebook.com/496331074075780/posts/901962903512593?sfns=mo


 
- ๕ - 

 
หลังการลงพื้นที่ 

 
ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 

๑. 
 
 
 
 
 

๒. 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- บทสมัภาษณ ์
- คลปิ 
 
 
การให้
สัมภาษณ ์
 

- สื่อส่วนกลาง 
๑. หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 
  - กรงุเทพธรุกิจ 
  - มติชน 
  - ผู้จัดการออนไลน ์
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา  
ช่อง ๑๐  

เสาร์ที่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๒ 
อาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
อังคารที่ ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
พฤหัสท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๕–๑๐.๐๐ นาฬิกา   

การลงพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี และจังหวดัยโสธร เพ่ือพบปะ
เยี่ยมเยียน ใหก้้าลังใจ พรอ้มทั้งมอบสิ่งของชว่ยเหลือราษฎรที่
ได้รบัความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
https://mgronline.com/business/detail/9620000086915 
 
 
สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนทีเ่พื่อช่วยเหลอืราษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัย 
https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/6697
46793509769/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/business/detail/9620000086915
https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/669746793509769/
https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/669746793509769/

