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1. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันอังคารที่ 24-วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 

3. สถานที่   ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑. สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้กําหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะดําเนินการให้
ลุล่วงไปได้จําต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชา
รัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒ . สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ กําหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้วยเหตุนี้ จึงจําเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้ 
มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนํามาดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
 ๓. ในการดําเนินโครงการคร้ังนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
  3.1 ด้านความสามารถในการแข่งขัน  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
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   2) เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสําคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทําการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
เกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทําเกษตรอินทรีย์ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด
แก่เกษตรกรที่ต้องการทําการเกษตรอินทรีย์การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับสําหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนําไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและ
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการทํา
เกษตรกรรมแบบย่ังยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสําหรับ อุตสาหกรรมการแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยี วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เก่ียวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง นวัตกรรมจาก
ภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่า
เฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์การส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการ
สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน 
การควบคุม คุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและ
สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสําคัญในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 



-3- 
 

  5) เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
สมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ใน
การเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิต
ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูล
สําคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทาง
การเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ย่ังยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้
เกษตรกรใช้เคร่ืองมือดังกล่าว บริหารจัดการความเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในเร่ืองการปรับสภาพดิน การ
ตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเก่ียวและการเก็บ
รักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจําหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรสําหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจักรกล
การเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้างและกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างย่ังยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล 
และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  3.2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ดําเนินชีวิตโดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
มัธยัสถ์อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว 
รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต 
  3.3 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศให้มีระดับความม่ันคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และดําเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบจักการน้ําใน
ภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องในประเด็นการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดย้ังการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่า  
มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการ 
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ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ําบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนว
กันชน สร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์
และรู้สึก แก้ไขปัญหาชุมชนที่ทํากินในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคน
อยู่กับป่าอย่างย่ังยืน 

6. ข้อมูลทั่วไป 
 6.1 จังหวัดศรีสะเกษ 
  จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ  8,839.90 
ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี และทิศตะวันตก ติดต่อ
กับจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อย ๆ ลาดลง 
สู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายนํ้าดีแต่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 2,557 
หมู่บ้าน 206 ตําบล 22 อําเภอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ 43,365 44,698 88,063 25,227 
อําเภอยางชุมน้อย 15,317 15,018 30,335 7,361 
อําเภอกันทรารมย์ 46,849 46,967 93,816 23,379 
อําเภอกันทรลักษ์ 92,109 91,657 183,766 49,756 

อําเภอขุขันธ์ 73,250 73,836 147,086 34,274 
อําเภอไพรบึง 18,597 18,769 37,366 8,806 
อําเภอปรางค์กู่ 32,379 32,621 65,000 14,797 
อําเภอขุนหาญ 34,937 35,067 70,004 17,645 
อําเภอราษีไศล 38,221 38,312 76,533 19,507 

อําเภออุทุมพรพิสัย 51,886 52,311 104,197 25,546 
อําเภอบึงบูรพ์ 2,211 2,195 4,406 1,059 

อําเภอห้วยทับทัน 19,699 19,432 39,131 8,671 
อําเภอโนนคูณ 19,922 19,640 39,562 10,475 
อําเภอศรีรัตนะ 24,236 24,378 48,614 11,319 
อําเภอน้ําเกลี้ยง 22,523 22,022 44,545 10,921 
อําเภอวังหิน 20,162 19,767 39,929 9,168 
อําเภอภูสิงห์ 27,502 26,875 54,377 15,419 

อําเภอเมืองจันทร์ 9,066 8,964 18,030 4,230 
อําเภอเบญจลักษ์ 18,742 18,511 37,253 8,893 
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อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอพยุห์ 15,901 16,121 32,022 7,995 

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 11,944 11,882 23,826 5,482 
อําเภอศิลาลาด 10,148 9,962 20,110 5,155 

รวม 734,622 738,389 1,473,011 388,587 
 
 6.1.1  ศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หรือ "กลุ่มเกษตรทิพย์" เป็นกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จัดตั้งขึ้นเม่ือเดือนมีนาคม 2547 และจดทะเบียนกลุ่มเม่ือ 13 มีนาคม 
2549 โดยใช้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเกษตรทิพย์ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านอุ่มแสง ด้วยพันธกิจที่ว่า “สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ด้วยเกษตรอินทรีย์ วิถีแบบพอเพียง” มีสมาชิก
เร่ิมต้น 74 คน โดยมี นายบุญมี สุระโคตร เป็นประธานกลุ่ม อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน มุ่งลดต้นทุน 
การผลิต เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยนําเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เข้ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อผลิตมูลค่า 
   ปัจจุบันกลุ่มฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรขนาดใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ทําให้ขายผลผลิตได้ราคาสูง มีรายได้ที่ม่ันคงขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าข้าวอินทรีย์ของชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพ
ดี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจที่จะสานต่ออาชีพทํานา
จากพ่อแม่ สินค้าข้าวอินทรีย์ของกลุ่มแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าว จําหน่ายภายใต้ชื่อการค้า “ข้าวอินทรีย์ ลุงบุญมี สุระโคตร” ขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ และงานแสดง
สินค้าต่าง ๆ เช่น งานโอท็อป งาน Thaifex เป็นต้น โดยข้าวสารเป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลักของกลุ่ม ผลผลิตร้อยละ 
80 ป้อนตลาดส่งออก ที่เหลืออีกร้อยละ 20 จําหน่ายในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าว สินค้าแปรรูปจากข้าว 
ขายดีมากจนผลิตไม่ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สปา อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวสินค้าเพื่อให้ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอาหารและยา รวมทั้งศึกษาแนวทางเจาะตลาดใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าตลาด 
สปาในอนาคต 
 6.2 จังหวัดสุรินทร์ 
  6.2.1 ข้อมูลจังหวัด 
   จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีป่าทึบ
และภูเขาสลับซับซ้อน ถัดจากบริเวณภูเขา จะเป็นที่ราบสูงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณตอนกลาง 
ของจังหวัด จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้านเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําไหลผ่าน 
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มีลําน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 8 สาย คือ แม่นํามูล ลําน้ําชี ห้วยเสนง ลําห้วยพลับพลา ลําห้วยระวี ลําห้วยทับทัน ลําห้วย
ระหารและลําห้วยแก้ว เป็นลําน้ําที่ทําประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แห่งนี้แล้วยังมีลําน้ําและหนองน้ํา 
อีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ แต่แหล่งน้ําต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
ได้มากนัก ในฤดูแล้งส่วนใหญ่น้ําจะแห้ง เว้นแต่ลําน้ํามูลซึ่งมีน้ําไหลตลอดปี 
   พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจํานวน 1,382,625 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 27.23 
ของพื้นที่จังหวัดไม่มีอุทยานแห่งชาติมีวนอุทยานจํานวน 2 แห่ง คือ วนอุทยานพนมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์  
เนื้อที่ 2,500 ไร่ และวนอุทยานป่าสนหนองคู อําเภอสังขะ เนื้อที่ 625 ไร่และมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่งคือเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสําราญ-ห้วยทับทัน อยู่ในพื้นที่ก่ิงอําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง อําเภอสังขะ และอําเภอ
บัวเชด เนื้อที่ 313,750 ไร่ 
   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17  อําเภอ 158 ตําบล  2,119 หมู่บ้าน ซึ่งอําเภอ 
ทั้ง 17 อําเภอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอเมืองสุรินทร์ 110,904 111,427 222,331 72,878 
อําเภอชุมพลบุรี 34,915 34,410 69,325 18,231 
อําเภอท่าตูม  46,519 46,103 92,622 22,834 

อําเภอจอมพระ 28,129 27,878 56,007 13,567 
อําเภอปราสาท 73,661 75,169 148,830 40,379 
อําเภอกาบเชิง 30,921 30,455 61,376 18,030 
อําเภอรัตนบุรี  44,016 44,207 88,223 21,810 
อําเภอสนม  19,792 19,473 39,265 10,186 

อําเภอศีขรภูมิ 65,202 65,999 131,201 31,681 
อําเภอสังขะ  64,189 63,242 127,431 33,393 
อําเภอลําดวน  13,487 13,464 26,951 6,838 

อําเภอสําโรงทาบ  25,414 25,284 50,698 11,510 
อําเภอบัวเชด  17,740 17,033 34,773 9,418 

อําเภอพนมดงรัก  19,256 18,760 38,016 11,928 
อําเภอศรีณรงค์ 23,631 23,267 46,898 11,165 

อําเภอเขวาสินรินทร์ 17,334 17,631 34,965 9,614 
อําเภอโนนนารายณ์  17,658 17,708 35,366 8,292 

รวม 697,169 700,688 1,397,857 392,526 
 



-7- 
 

 6.2.1  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
  การดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สังกัดหน่วยงานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 
  ภารกิจที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕0 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๖๐ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชน โดยได้ดําเนินการจัดตั้งครบทั้ง ๓ ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับตําบล จํานวน 172 แห่ง จํานวน ๓,๖1๒ คน จัดตั้งเม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐  
  - ระดับอําเภอ จํานวน ๑๗ แห่ง จํานวน ๓๕๗ คน จัดตั้งเม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  
  - ระดับจังหวัด จํานวน 1 แห่ง จํานวน ๘๕ คน จัดตั้งเม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
   ภารกิจที่ ๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แจ้งแนวทางการจับสลากออกก่ึงหนึ่งของ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มาตรา ๓ต วรรค ๓ กําหนดให้ในวาระเร่ิมแรก เม่ือคณะบริหารดํารงตําแหน่งครบ
หนึ่งปี ให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภาจับสลากออกก่ึงหนึ่ง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้ 
ผู้ได้รับคัดเลือกใหม่มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 
   ภารกิจที่ ๓ การอุดหนุนงบประมาณ ประจําปี ๒56๖ โดยได้ดําเนินการอุดหนุนงบประมาณ
ให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓2,๖๕๐ บาท โดยจังหวัดสุรินทร์มีการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้ 
   การขับเคลื่อนระดับจังหวัด งบประมาณ 270,000 บาท  
   - การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
   - การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อย่างน้อยปีละ ๔ คร้ัง 
   - การประชุมสามัญประจําปี 1 คร้ัง 
   - การจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน 1 คร้ัง 

  - การจัดกิจกรรมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ 
  - การจัดกิจกรรมยาเสพติด 
  - การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

   การขับเคลื่อนระดับอําเภอ งบประมาณ ๗2๒,๕๐0 บาท 
   - การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
   - การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
   - การประชุมสามัญประจําปี 1 คร้ัง 
   - การจัดสมัขชาเด็กและเยาวชน 1 คร้ัง 
   - การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
   - การจัดกิจกรรมเต็กและเยาวชไทยหัวใจใสสะอาด การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
17 โครงการ 
   การขับเคลื่อนระดับตําบล/เทศบาล งนประมาณ ๓,๔๔๐,00๐ บาท 
   - การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/เทศบาล 
   - การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
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   - การประชุมสามัญประจําปี ๑ คร้ัง 
   - การจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน ๑ คร้ัง 
   - การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
   กิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนกว่า 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/เทศบาล 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่อาสาต้านคอร์รัปชั่น ประจําปี 2562 โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์และการประชุมสามัญประจําปี โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดต้านภัยคอร์รัปชั่น โครงการ
ปรับพฤติกรรมเสริมทักษะชีวิต พัฒนา EQ พัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทําที่ไม่เหมาะสม 
   ภารกิจที่ ๔ การจัดมหกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ทุกปี) 
   ภารกิจที่ ๕ ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเป็นคุณะกรรมการในระดับจังหวัด ได้แก่ 
         - เป็นคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภในวัยรุ่น จังหวัดสุรินทร์ 
         - เป็นคณะอนุกรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรค์จังหวัดสุรินทร์ 
         - เป็นคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2562 
 
 6.2.2 อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง 
  อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ําของโครงการชลประทาน มีสันเขื่อนสูง สันเขื่อนเป็น
ถนนราดยาง ลําห้วยเสนงเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรักทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์  
ไหลขึ้นมาทางตอนกลางของจังหวัด เป็นธารน้ําขนาดใหญ่ ผ่านหลายบริเวณในเขตตําบลเฉนียง อําเภอเมืองสุรินทร์ 
เดิมเป็นธารน้ําที่เชื่อมต่อกับคูเมืองชั้นนอกของเมืองประทายสมันต์ หรือเมืองสุรินทร์ ต่อมาได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ําห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร มีร่องน้ํา และคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตรกระจายทั่วพื้นที่ 
ในเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ ไหลลงลําห้วยชีทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองสุรินทร์ 
  แผนการบริหารจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเสนง ปี 2562-2563 
  จากการคาดการณ์ปริมาณนํ้าเม่ือสิ้นสุดฤดูฝน สามารถคาดการณ์น้ําต้นทุน ได้ที่ 21.96 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้ําท่า (Inflow) ที่เข้ามาเติม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันน้ําจากอ่างพวง (อ่างฯ อําปึล)  
มาเติม 50 ล้าน ลบม. รวมเป็นน้ําต้นทุน 30.96 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้วางแผนบริหารจัดการ
น้ําตันทุนที่ มีอย่างจํากัดตามลําดับความสําคัญ คือ อุปโภค-บริโภค (ประปาส่วนภูมิภาค) 12.0 ล้าน ลบม.  
รักษาระบบนิเวศน์ 10 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 4.0 ล้าน ลบ.ม. อื่น ๆ 10 ล้าน ลบม. น้ําก้นอ่าง 082 ล้าน ลบม. 
และเผื่อการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและร่ัวซึม 7.0 ล้าน ลบ.ม. จึงจะคงเหลือน้ําค้างอ่าง ๆ 5.14 ล้าน ลบ.ม. 
(คิดถึงสิ้นสุดฤดูแล้ง 31 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน) 
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7. วิธีการดําเนินการ  
  1. ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจวุฒิสภา 
  2. พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สตรี ชุมชนโอทอปนวัตวิถี และเยาวชน และรับฟังการดําเนินงานจาก
หนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
  3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการดําเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร               

                 การสัมภาษณ์     อื่น ๆ 

 

๙. ผลการดําเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   9.1.1 จังหวัดศรีสะเกษ 
    - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 310 คน 
    - จํานวนผู้เข้าร่วม 342 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - แบ่งออกเป็น  

             การ ประชาชนทั่วไป          เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ          

     9.1.2 จังหวัดสุรินทร์ 
    - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 172 คน 
    - จํานวนผู้เข้าร่วม 227 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - แบ่งออกเป็น  

             การ ประชาชนทั่วไป          เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ         
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  9.2 เชิงคุณภาพ 
   คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ได้ลงพื้นที่ เพื่อพบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนโดยได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  
เม่ือประชาชนเสนอสิ่งที่เป็นปัญหา คณะกรรมการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและร่วมกันนําเสนอปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อให้วุฒิสภานําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการภายใต้หน้าที่และอํานาจต่อไป 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

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

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

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

12. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 
  วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พลเอก วิชิต 
ยาทิพย์ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกษิดิศ อาชวคุณ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นายดิเรกฤทธ์ิ 
เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 
ตําบลดู่ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 100 คน โดยมี นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมโครงการ 
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ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตําบลดู่ อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 
  จากน้ัน ลงพื้นที่ ณ หอประชุมอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ บ้านโนนเหมือดแอ่ กลุ่มกล้วยฉาบบ้านซ่ง กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจดจิก กลุ่มทอผ้า
สร้อยสุดาบ้านเดื่อ กลุ่มไซซิ่ง บ้านหนองบัวหล่น กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านตาด่าง-โนนสูง กลุ่มเลี้ยงโค และกลุ่มปลาร้า
ทรงเคร่ือง จํานวน 210 คน 
  โอกาสน้ี ได้มีประชาชนย่ืนเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน รวมจํานวน 12 เร่ือง ดังนี้ 
 

ข้อมูลผู้ร้อง เนื้อหาโดยสรุป 

๑. นายวิไล ทิพวัล 
 กํานันตําบลหว้านคํา  
 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ราษฎรในหมู่บ้านน้ําอ้อมน้อย หมู่ที่ ๑๐-๖ จํานวน ๑๘ ราย ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

๒. นายปราโมทย์ คําบง 
 สมาพันธ์เกษตรกรรมย่ังยืน  
 ศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๙๓-๙๒๐๓๖๗๖ 

เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
๑. กระบวนการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน หนี้นอกระบบ ผ่านกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.) มีความล่าช้า 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาหนี้ในระบบ หนี้สถาบัน
การเงิน หนี้สหกรณ์การเกษตร ผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มี
การจัดสรรน้อย ไม่ทั่วถึงเกษตรกร 
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ข้อมูลผู้ร้อง เนื้อหาโดยสรุป 

๓. นายแดน เครือแสง  
 กํานันตําบลดู่ อําเภอราศีไศล 
 จังหวัดศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๖๓-๗๕๒๖๘๑๑ 

เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบลดู่ ดังนี้ 
๑. โครงการขุดลอกห้วยเค็ม เนื่องจากชุมชนไม่ได้ร่วมออกแบบ เม่ือเกิด
น้ําท่วมนาข้าวเกษตรกร ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มาร่วมแก้ปัญหา 
๒. ประชาชนยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินทํากิน 
๓. เกษตรกรตกสํารวจที่ดินทํากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
๔. ขอแหล่งน้ําประปาขนาดใหญ่เพื่อใช้ทั้งตําบล 
๕. ปัญหายาเสพติด 
๖. ปัญหาแหล่งน้ํามีความตื้นเขิน 
๗. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตข้าว 
๘. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างตามแยกเข้าหมู่บ้าน ถนนสาย ๒๐๘๓  

๔. นายพลวัฒน์ งามสุข 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอราษี
 ไศล โทร. ๐๙๕-๐๐๘๙๕๕๕,  
 ๐๖๓-๗๕๘๘๘๐๖ 

ขอรับการอนุเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ ๘๗๘ อําเภอๆ ละ ๑ คน เพื่อแบ่งเบา 
ภาระของพัฒนากรที่ทํางานในพื้นที่ 
๒. ขอปรับอัตราผู้ช่วยพัฒนาการอําเภอระดับชํานาญการพิเศษ  
เหมือนหน่วยงานอื่น ๆ  

๖. นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกระ
 เดาอุ่มแสง 
 โทร. ๐๘๑-๕๗๙๑๑๐๙ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับโครงการ
ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มเสง หมู่ ๕ 
ตําบลดู่ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา (สอนชั้น อ.๑–ม.๓) ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๕ คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๙ คน 

๗. นางวิทยา ติลิบาล 
 ผู้ใหญ่บ้านหนองโง้ง ตําบลหว้านคํา 
 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๙๘-๖๑๐๖๙๘๐ 

ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกหนองโง้ง หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้เกษตรกร 
ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร โดยหนองน้ําดังกล่าวมีความ
กว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร  

๘. นายวิไล นิลวรรณ 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลหว้านคํา 
 อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๘๕-๐๒๖๑๘๓๔ 

ขอให้มีการขุดลอกหนองขี้นก ขนาดความกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
ซึ่งตื้นเขินทําให้ในฤดูฝนน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร ส่วนฤดูแล้งน้ําลดลงมาก 
ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งมีสีและกลิ่น พร้อมทําสะพาน 
เพื่อการระบายน้ํา ความกว้าง ๒ เมตร  

๙. นายจําเนียร นนทะวงษ์ 
 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 เศรษฐกิจแนวใหม่ในอาเซียน 
 โทร. ๐๖๓-๗๐๘๔๕๗๔ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผลิตรองเท้า 
จากยางพาราผสมเปลือกทุเรียน มีลูกค้าสั่งสินค้าจํานวนมาก แต่ไม่
สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ เนื่องจากขาดเคร่ืองจักรในการผลิต
พื้นรองเท้า 
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ข้อมูลผู้ร้อง เนื้อหาโดยสรุป 

๑๐. นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ 
 ประธานนาแปลงใหญ่ ตําบลโจดม่วง 
 อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๖๑-๗๑๖๒๔๑๔,  
 ๐๘๖-๘๖๘๙๐๓๕ 

เกษตรกรตําบลโจดม่วงขาดแคลนน้ําในการทํานาปี จึงขอจัดตั้งสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าที่บ้านสงยาง ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด  

๑๑. นายเอกอมร มะโนรัตน์ 
 นายกเทศมนตรีตําบลหนองใหญ่ 
 อําเภอเมืองจนัทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 
 โทร. ๐๔๕-๖๐๓๐๗๖ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองดุม หมู่ที่ 
๔ ตําบลหนองใหญ่ ถึงบ้านวัด หมู่ที่ ๓ ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างประชาชนจังหวัดศรีสะ
เกษและจังหวัดสุรินทร์ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการส่งมอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนําเรียนประธาน
คณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 
 



ณ หอประชุมอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
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  วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางเพ็ญพักตร์ 
ศรีทอง นายกษิดิศ อาชวคุณ นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ พบปะและรับฟังความคิดเห็น
จากประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ของจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 172 คน  
ณ ห้องรัตนสุวรรณอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
  สําหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สรุปสาระสําคัญ อาทิ
  - ขอให้มีการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมในพื้นที่ตําบลตาคง อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ถนนผุพัง
ทําให้การสัญจรไม่สะดวก เกิดปัญหาการรับ-ส่งนักเรียน  
        - ขอให้ปรับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จากเดิม 1 ปี  
เป็น 2 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
         - การเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับ
เด็กในระบบ 
  - ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น 
         - ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กแว้น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
         - ระบบการบริหารงบประมาณของบ้านพักเด็กไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม และการติดตามผล
การดําเนินงานโครงการ 
  โอกาสน้ี คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา อาทิ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 
ตลอดถึความสําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็นแก่เยาวชน อาทิ การดํารงชีวิตให้เหมาะสมตามวัย 
การให้ความสําคัญกับการศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติด้วย 
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ณ ห้องรัตนสุวรรณอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

  จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการชลประทานสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยเสนง โดยได้ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ทําให้ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
การบริหารจัดการน้ําว่า อ่างเก็บน้ําห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ําอําปึลอยู่ในระดับวิกฤต เม่ือต้นเดือนเมษายน 2562  
สืบเนื่องมาจากเกิดภาวะแห้งแล้งจากการท่ีฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําไหลเข้าอ่าง จึงเกิดวิกฤตนํ้าประปาไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค สําหรับงบประมาณที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดสรรให้เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว จํานวน 500 ล้านบาทน้ัน กรมชลประทาน ได้รับมาเพื่อดําเนินการนําไปดําเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  - จํานวน 95 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยเสนง   
  - จํานวน 50 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ําอําปึล  
  - จํานวน 45 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ําราชมงคล  
  - ส่วนที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดสุรินทร์ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความ
ย่ังยืน โดยการสร้างแก้มลิงบริเวณลําน้ําชีน้อย เพื่อช่วยกักเก็บน้ําในช่วงที่อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง และอ่างเก็บน้ําอําปึล 
เกิดวิกฤตได้ ซึ่งทางสํานักงานชลประทานท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมา รับที่จะไปศึกษาและจะรายงานให้ทราบต่อไป 
  สําหรับงบประมาณการแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนที่จังหวัดรับผิดชอบดําเนินการนั้น 
คณะกรรมการฯ จะติดตามเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
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ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ สํานักงานชลประทานที่ 8 อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
 นอกจากนี้ เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนว
ทางการแก้ไขปัญหากลุ่มราษฎรเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ดินทํากิน (ผรท.) บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 17 ตําบลบุ่งค้า 
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ กองกําลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี กองอํานวยการรักษาความม่ันคง ภายในภาค 2 
กองกําลังสุรนารี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และส่วนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
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ณ กองกําลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ 
 
  อนึ่ง ก่อนการเดินทางลงพื้นที่ในคร้ังนี้ ได้มีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะผ่านทาง Facebook ของชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยพบว่าประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  ด้านการคมนาคมขนส่ง 

๑. พัฒนาถนนทุกเส้นให้เดินทางสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
๒. พื้นที่ในเขต ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ถนนยังเป็นดินแดง และไม่มีน้ําประปาใช้

ขอให้เร่งดําเนินการ 
๓. ปรับปรุงการจราจรทางเข้า-ออก โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ ให้สะดวกและปลอดภัย 
๔. เร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดน "ด่านผ่านแดนถาวะช่องจอม" เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสาร

ระหว่างประเทศจากจังหวัดสุรินทร์-เสียมเรียบ-พนมเปญ รวมทั้งเปิดเส้นทางการเดินรถจากจังหวัดบึงกาฬ-ด่านช่องจอม 
๕. เร่งรัดและผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์มีสนามบิน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของ

ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย 
๖. เพิ่มรถสาธารณะในเขตนอกเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจและปาก

ท้องของประชาชนในพื้นที่ 
ด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนในพ้ืนที่ 
๑. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย  

เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบดังเช่นในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหามาก 
๒. พัฒนาพื้นที่ "ห้วยเสนง" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
๓. ผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์พื้นที่พิเศษในลักษณะพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่

ชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดอีก 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน เก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง  

ทั้งการส่งเสริมอาชีพระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
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ด้านการสาธารณสุขสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่สาธารณูปโภค 
๑. ขอให้มีโรงกําจัดขยะในจังหวัดสุรินทร์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะของเมือง เนื่องจาก

ปัจจุบันขยะที่จังหวัดสุรินทร์ต้องนําไปถึงอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมทั้งจัดให้มี
ถังขยะในพื้นที่เมืองที่เพียงพอ 

๒. จัดระเบียบทางเท้าในทุกพื้นที่ของเมือง เนื่องจากมีการวางของขายตลอดทางเท้า 
๓. จัดระเบียบตลาดสดของเมือง 
๔. จัดระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ 
๕. จัดให้มีการบริหารจัดการน้ํากิน น้ําใช้ และน้ําเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ 
๖. ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ขอให้เร่งแก้ไขปัญหา 
ด้านสังคม 
๑. จัดให้มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ดูแลคนไร้บ้าน เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่วัดและสังคม 
๒. ส่งเสริมเร่ืองกีฬาเพื่อให้ประชาชนห่างไกลอบายมุข โดยอดีตสุรินทร์มีชื่อเสียงเรื่องกีฬา 
ด้านการศึกษา 
๑. เร่งรัดการปรับปรุงโรงเรียนของจังหวัดสุรินทร์ในเขตทุรกันดารตามชนบท 
ด้านความยุติธรรม 
๑. ช่วยเหลือกรณีชาวบ้านต้องเสียที่ดินทํากินจากนิติกรรมอําพราง "หนี้นอกระบบ" หรือ "นิติกรรมที่

ไม่เป็นธรรม" ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาอย่างมากของประชาชนในพื้นที่ 
๒. ตํารวจตั้งด่าน (บางราย) มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ - ปญัหาทีด่นิ ศรีสะเกษ นายวไิล ทิพวัล ก านันต าบลหว้านค า อ าเภอราษีไศล 
จังหวดัศรีสะเกษ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ที่ดนิท ากนิไม่มีเอกสารสิทธิ ์
สรุปสาระส าคัญ ราษฎรในหมู่บ้านน  าอ้อมน้อย 
หมู่ที่ ๑๐-๖ จ านวน ๑๘ ราย ได้ท ากินในพื นที่มาเปน็
ระยะเวลานาน โดยอ้างว่าได้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิมา
ก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายทีด่ิน 
พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิท ากนิ 
ซึ่งทีด่ินทีต่กส ารวจดังกล่าว ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
กมธ.เกษตรและสกรณ์ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
สว. ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๘ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 

ส่งไปยัง  
กมธ.เกษตรและสกรณ์ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓ 

ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 

๒ - ปญัหาด้านเศรษฐกิจ ศรีสะเกษ นายปราโมทย์ ค าบาง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน 
ศรีสะเกษ โทร. ๐๙๓-๙๒๐๓๖๗๖ 
เรียน คณะกรรมาการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
เรื่อง น าเสนอปัญหาของประชาชนในพื นที่ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. กระบวนการพิจารณาเพ่ือแก้ปญัหาหนี นอกระบบ 
ผ่านกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร 
และผู้ยากจน (สป.กษ.) มีความล่าช้า 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ปญัหาหนี 
ในระบบ หนี สถาบนัการเงนิ หนี สหกรณ์การเกษตร 
ผ่านกองทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร มีการจัดสรร
น้อย ไม่ทั่วถึงเกษตรกร 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
กมธ.การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ า เพื่อพิจารณา 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ไดห้นังสอื 
ท่ี สว.๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๙ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 

ส่งไปยัง 
กมธ.การแก้ไขปญัหา

ความยากจน 
และความเหลื่อมล  า 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓ 

ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๓ - เกษตรกรรม ศรีสะเกษ นายแดน เครือแสง ก านนัต าบลดู่ อ าเภอราศไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ โทร๐๖๓-๗๕๒๖๘๑๑ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ปญัหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกร 
ในเขตพื นที่ต าบลดู ่
สรุปสาระส าคัญ 
๑. โครงการขุดลอกหว้ยเคม็ เนื่องจากชมุชน 
ไม่ได้รว่มออกแบบ เมื่อเกิดน  าท่วมนาข้าวเกษตรกร 
ผู้รับผิดชอบโครงการไมไ่ดม้าร่วมแกป้ัญหา 
๒. ประชาชนยังไม่ได้รบัหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์ในทีด่นิท ากนิ 
๓. เกษตรกรตกส ารวจทีด่ินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ ์
๔. ขอแหล่งน  าประปาขนาดใหญ่เพ่ือใช้ทั งต าบล 
๕. ปญัหายาเสพตดิ 
๖. ปญัหาแหล่งน  ามีความตื นเขนิ 
๗. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดตน้ทุน 
ในการผลติข้าว 
๘. โครงการไฟฟ้าส่องสวา่งตามแยกเข้าหมู่บ้าน 
ถนนสาย ๒๐๘๓ 
 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๔ 

เมื่อวนัที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 

 
 
 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๔ -ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ ศรีสะเกษ นายพลวัฒน์ งามสขุ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอราษไีศล โทร. ๐๙๕-๐๐๘๙๕๕๕, ๐๖๓-
๗๕๘๘๘๐๖ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอราษีไศล 
ขอน าเรียนปัญหาเพื่อขอรับการอนุเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. ขอให้เพ่ิมเจ้าหนา้ที่ธรุการ ๘๗๘ อ าเภอๆ 
ละ ๑ คน เพ่ือแบ่งเบาภาระของพัฒนากร 
ที่ท างานในพื นที ่
๒. ขอปรบัอัตราผู้ชว่ยพัฒนาการอ าเภอระดบั
ช านาญการพิเศษ เหมือนหน่วยงานอืน่ ๆ 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
กมธ.บริหารราชการแผ่นดนิ 
 และแจ้งผูร้้องเพื่อทราบ ตอ่ไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๑ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 

ส่งไปยัง  
กมธ.บริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๙ 

เมื่อวนัที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 

๕ - ปญัหาทีด่นิ ศรีสะเกษ นายภูดิศ บญุกันหา ตวัแทนราษฎรในเขต
เทศบาล ต าบลบงึบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  
จังหวดัศรีสะเกษ โทร. ๐๙๓-๕๕๓๑๙๓๙ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลบึงบรูพ์ 
ได้รอ้งขอออกโฉนดทีด่นิโดยการเดินส ารวจ 
สรุปสาระส าคัญ ราษฎรในเขตเทศบาลต าบล 
บึงบูรพ์ ร้องขอออกโฉนดทีด่ินทีต่กหล่น ซึ่งได้
ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็น
เขตปฏิรูปทีด่ิน รวมทั งให้ยกเลิกประกาศเขต
ปฏิรูปทีด่ินในพื นที่ต าบลบึงบูรพ์  

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ์ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๐ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 

ส่งไปยัง 
กมธ.เกษตรและสกรณ์ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
สว ๐๐๐๑/๓๙๖๘ 

ลงวันที ่๒๑ ต.ค.๒๕๖๒ 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

   ทั งนี  จงัหวัดฯ ไดม้ีหนังสือแจ้งเมื่อป ี๒๕๖๑ 
ว่าที่ดนิดังกล่าวอยูน่อกเขตที่จะท าการส ารวจ
รังวดัเพื่อออกโฉนดที่ดนิ ประกอบกับได้ก าหนด
ด าเนินการเฉพาะ อ.กนัทรารมย์ เบญจลักษ ์
และโนนคูณ จงึไม่สามารถรงัวัดเพื่อออกโฉนด 
ในปี ๒๕๖๑ ได ้

  

๖ - ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ ศรีสะเกษ นายชิตณรงค ์โรจนทวีทองดี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
โทร. ๐๘๑-๕๗๙๑๑๐๙  
เรียน ประธานวุฒิสภา 
เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์
เพื่อการเรียนรูเ้พื่อรับสนับสนุนงบประมาณ 
สรุปสาระส าคัญ 
- ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ จ านวน 
๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับโครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบา้น 
กระเดาอุม่เสง หมู่ ๕ ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา (สอนชั น อ.๑ – ม.๓) ปัจจบุันมี
นักเรียน ๑๗๕ คน ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๑๙ คน 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๕ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
 

 
 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๗ - ปญัหาด้านการเกษตร จังหวดัศรีสะเกษ นางวิทยา ติลิบาล ผูใ้หญ่บ้านหนองโง้ง 
ต าบลหว้านค า อ าเภอราษไีศล จังหวดั
ศรีสะเกษ โทร. ๐๙๘-๖๑๐๖๙๘๐ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุโครงการขดุ
ลอกหนองโง้ง หมู่ที ่๑๑ 
สรุปสาระส าคัญ ขอรับการสนับสนนุ
โครงการขุดลอกหนองโงง้ หมู่ที่ ๑๑ 
เพื่อให้เกษตรกรในพื นที่ได้ใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตร โดยหนองน  า
ดังกลา่วมคีวามกว้าง ๑๕๐ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๗ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
 

๘ - ปญัหาแหลง่น  า ศรีสะเกษ นายวไิล นลิวรรณ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ ๘ 
ต าบลหว้านค า อ าเภอราศไีศล จังหวดั
ศรีสะเกษ โทร. ๐๘๕-๐๒๖๑๘๓๔ 
เรียนฺ สมาชิกวฒุิสภา 
เรื่อง ขอให้มกีารขุดลอกหนองขี นก 
สรุปสาระส าคัญ ขอใหม้ีการขุดลอก
หนองขี นกขนาดความกว้าง ๖๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร ซึง่ตื นเขนิท าให้ในฤดู
ฝนน  าทว่มพื นทีก่ารเกษตร ส่วนฤดแูล้ง
น  าลดลงมากไมเ่พียงพอต่อการใช้
อุปโภคบริโภคอีกทั งมีสีและกลิ่น พร้อม
ท าสะพานเพ่ือการระบายน  า 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๘ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๙ - ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ ศรีสะเกษ นายจ าเนียร นนทะวงษ ์ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม ่
ในอาเซียน โทร. ๐๖๓-๗๐๘๔๕๗๔ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา นายวลัลภ 
ตังคณานุรกัษ์  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร 
ในการผลติรองเท้ายางพาราผสมเปลือก
ทุเรียน 
สรุปสาระส าคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
ร่วมกับวทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ผลิตรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือก
ทุเรียนมีลกูค้าสัง่สินคา้จ านวนมาก 
แตไ่ม่สามารถผลิตได้ทนัตามความ
ต้องการ เนื่องจากขาดเครือ่งจักร 
ในการผลติพื นรองเท้า 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
กมธ.การพาณชิย์และ
อุตสาหกรรม 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

มีหนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๒ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 

ส่งไปยัง 
กมธ.การพาณิชยฯ์ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๗๐ 

ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 

๑๐ - ปญัหาแหลง่น  า ศรีสะเกษ นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ ประธาน 
นาแปลงใหญ่ ต าบลโจดม่วง 
อ าเภอศิลาลาด จงัหวัดศรีสะเกษ 
โทร. ๐๖๑-๗๑๖๒๔๑๔, ๐๘๖-
๘๖๘๙๐๓๕ 
เรียน คณะกรรมาการสมาชกิวุฒสิภา
พบประชาชนในพื นที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๙ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 



ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 
ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

   เรื่อง ขอจดัตั งโครงการสูบน  าดว้ยไฟฟ้า 
บ้านสงยาง (สถานีสูบน  าใหม่) 
สรุปสาระส าคัญ เกษตรกรในพื นที่
ต าบลโจดม่วง ขาดแคลนน  าในการ 
ท านาป ีจึงขอจัดตั งสถานีสบูน  าไฟฟ้า 
ที่บ้านสงยาง ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด 

  

๑๑ - ปญัหาด้านการคมนาคม ศรีสะเกษ นายเอกอมร มะโนรัตน์ 
นายกเทศมนตรตี าบลหนองใหญ่อ าเภอ
เมืองจนัทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
โทร. ๐๔๕-๖๐๓๐๗๖ 
เรียน นายบุญมี  สรุะโครต (สมาชิก
วุฒิสภา) 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการ
ก่อก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นหนองดุม 
หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองใหญ่ ถงึบ้านวดั 
หมู่ที่ ๓ ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจนัทร ์
จังหวดัศรีสะเกษ 
สรุปสาระส าคัญ ขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณก่อสรา้งถนนลาดยาง 
บ้านหนองดมุ หมู่ท่ี ๔ ต าบลหนองใหญ ่
ถึงบ้านวดัหมู่ที่ ๓ ต าบลตาโกน อ าเภอ
เมืองจนัทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปน็
เส้นทางสญัจรระหว่างประชาชน 
จังหวดัศรีสะเกษและจังหวดัสุรินทร์ 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๖ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 



ล าดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑๒ - ปญัหาด้านการคมนาคม ศรีสะเกษ นายส าราญ บุญอนิทร ์ 

โทร. ๐๙๘-๓๓๔๒๖๓๔ 
เรียน 
เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มป่อย 
หมู่ที่ ๑๕ ต าบลส้มปอ่ย 
ถึงบ้านหนองหม ีหมูท่ี่ ๑ 
ต าบลหนองหมี อ าเภอราษไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ 
สรุปสาระส าคัญ น าเสนอโครงการ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายบ้านสม้ป่อย หมู่ที ่๑๕ 
ต าบลสม้ป่อย ถึงบ้านหนองหมี หมู่ที ่๑ 
ต าบลหนองหมี อ าเภอราศีไศล 
จังหวดัศรีสะเกษ 

เห็นควรเสนอเรื่องดงักล่าว ไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ ต่อไป 

ได้มหีนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
ส่งไปยัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 
และหนังสอืแจง้ผู้ร้อง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๑๐ 

ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
***หมายเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน  า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ 



สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
การลงพื้นที่จังหวดัศรีสะเกษ และจังหวดัสุรินทร ์

วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

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

ก่อนการลงพ้ืนที่ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 
๑. Banner - Social Media วุฒิสภา  

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

วันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

ก าหนดการการลงพืน้ที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.4499720
45357874/2467610513458466/?type=2&theater  
สภาเด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ 
https://www.facebook.com/2012536775445294/posts/2
689314507767514?sfns=mo 

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

วันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
วันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  

ก าหนดการลงพ้ืนที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.4499720
45357874/2467610513458466/?type=2&theater  
 

https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.449972045357874/2467610513458466/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.449972045357874/2467610513458466/?type=2&theater
https://www.facebook.com/2012536775445294/posts/2689314507767514?sfns=mo
https://www.facebook.com/2012536775445294/posts/2689314507767514?sfns=mo
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.449972045357874/2467610513458466/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/vb.449972045357874/2467610513458466/?type=2&theater


 
-๒- 

 
ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 

๓. จดหมายขา่ว 
(Press Release) 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด  
(สื่อในท้องถิ่น) 

วันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ก าหนดการลงพ้ืนที่ของทั้ง ๒ จังหวดั 
 
 

๔. หนังสือพิมพ์ ออนไลน ์ วันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
วันที ่๒๐ กันยายน ๒๕๖๒   

๑. วฒุิสภา จดักิจกรรม "สมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน" ที่สุรินทร ์ 
๒๕ กันยายน นี ้(FB ข่าว วนันี้ที่สุรนิทร)์ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=25534649
91606646&id=1693864260900061 

๒. วฒุิสภาพบประชาชน เตรียมลงพื้นที่อีสานล่างอีก ๒๔ – ๒๕ 
ก.ย.นี้ ศรีสะเกษ-สุรินทร ์
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2904106 ) 
 
๓. วฒุิสภาพบประชาชน เตรียมลงพื้นที่อีสานล่างอีก ๒๔ – ๒๕ 
ก.ย.นี้ ศรีสะเกษ-สุรินทร ์
https://news.tlcthai.com/politics/1001027.html ) 
  

 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553464991606646&id=1693864260900061
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553464991606646&id=1693864260900061
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2904106
https://news.tlcthai.com/politics/1001027.html


 
-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) 

วันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๒ 
วันที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 

การลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหา และเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนที่ 
อ าเภอราศีไศล และอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ และพบปะ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และติดตามการบริหารจัดการ
น้ า อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ 
 

  - สื่อส่วนกลาง 
  หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 
    - ข่าวสดออนไลน ์
    - ไทยรฐัออนไลน ์
    - ผู้จัดการออนไลน ์
    - เนชัน่ทีวอีอนไลน ์  
    - หนงัสือพิมพ์ไทยรฐั 
      (ย าใหญก่ารเมือง) 
 

วันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๒ 
วันที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 

๑. ชาวศรีสะเกษ ร้อง ส.ว. ผลักดันออกเอกสารสิทธิ์ทีด่นิท ากนิ 
แก้ปญัหาการจดัการน้ า 
https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_2918424 
๒. ส.ว.พบประชาชน ลงพื้นที่อีสานล่าง รบัฟังปญัหาภาคเกษตร-
ยาเสพติด-เยาวชน
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/16686
10 
๓.“ส.ว.พบประชาชน” ลงพื้นที่ศรีสะเกษ-สุรินทร์ รับฟังปัญหา
ภาคเกษตร-เยาวชน 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000092563 
๔. สภาเด็ก-เยาวชน สรุินทร์ วอน ส.ว.หาทางช่วยแก้ปญัหาการ
คมนาคมในพื้นที ่
https://www.khaosod.co.th/monitor-
news/news_2920636 
 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2918424
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2918424
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1668610
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1668610
https://mgronline.com/politics/detail/9620000092563
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_2920636
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_2920636


 
- ๔- 

 
ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 

   
 
 
- สื่อท้องถิ่น (๒ จังหวัด) 
Facebook 
 

  ๕. ส.ว. ลุยศรสีะเกษ-สุรินทร์ แก้ยาเสพตดิ-เด็กแว๊น
https://www.nationtv.tv/main/content/378743619/ 

ก าหนดการลงพ้ืนที่จังหวดัสรุินทร ์Facebook “ทีน่ี่สุรินทร์” 
https://www.facebook.com/192587447446057/posts/24
94587247246054?sfns=mo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378743619/
https://www.facebook.com/192587447446057/posts/2494587247246054?sfns=mo
https://www.facebook.com/192587447446057/posts/2494587247246054?sfns=mo


 
- ๕ - 

 
หลังการลงพื้นที่ 

 
ล าดับ สื่อ ช่องทาง วัน เวลา ประเด็น 

๑. 
 
 
 
 
 
 

ภาพข่าว 
 
 
 
 

เว็บไซต ์
 
 
  

วันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 
 
   

เว็บไซต์ ส านักงานชลประทานที่ ๘ กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
http://www.rid8.go.th/index.php?option=com_content&
view=article&id=1345:2019-09-26-03-47-
06&catid=15&Itemid=241 
 
เว็บไซต์ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญท่ี่ ๘ ส านักพัฒนา
แหล่งน  าขนาดใหญ่ 
http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp08/2014/index.php
/2014-01-29-08-38-26/413-actions-62-september-25 

 
 
 
 
 

http://www.rid8.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:2019-09-26-03-47-06&catid=15&Itemid=241
http://www.rid8.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:2019-09-26-03-47-06&catid=15&Itemid=241
http://www.rid8.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:2019-09-26-03-47-06&catid=15&Itemid=241
http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp08/2014/index.php/2014-01-29-08-38-26/413-actions-62-september-25
http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp08/2014/index.php/2014-01-29-08-38-26/413-actions-62-september-25

