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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 24-วันศุกรท์ี่ 25 ตุลาคม 2562 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดนคราชสีมา 

 4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑. สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชา
รัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกบัสถานการณ์
และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมีหน้าที่
และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
  ๓. ในการด าเนินโครงการครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังนี้ 
 ๑) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๗ ที่ก าหนดให้รัฐต้อง (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และ (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ 
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๒) หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ที่ก าหนดให้รัฐพึงด าเนินการจัดให้มีทรัพยากรน้ าที่
คุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ี 
  1. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับระดับสากล และมีการจัดระบบจักการน้ า
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 
  2. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิต
แปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องใน
ประเด็นการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ท ากิน
ของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อใหเ้กดิความเปน็
ธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

6. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ 
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี 
 สภาพภูมิประเทศ มีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ ดังนี้ 
 1. บริ เวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจาก ระดับน้ าทะเล มากกว่า  
250 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง เทือกเขานี้
เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค  ได้แก่ แม่น้ ามูล ล าแชะ ล าพระเพลิง  
และล าปลายมาศ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่างของ 
หุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ท าให้มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง 
 2. บริ เวณที่สู งทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ าทะเล  200 -250 เมตร  
อยู่ในเขตอ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า ตอนล่างของอ าเภอโนนไทย   
อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน  ตอนบนของอ าเภอปักธงชัยและอ าเภอครบุรี  อ าเภอโชคชัย 
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อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจักราช และอ าเภอเสิงสาง ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้นบริเวณใกล้
เชิงเขามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่  ล าแชะ  
ล าพระเพลิงล าตะคอง ล าน้ ามูล และล าจักราช 
 3. พ้ืนที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 200 เมตร  
อยู่ในเขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย อ าเภอคง ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบัวใหญ่   
อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอชุมพวง อ าเภอล าทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น 
ที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ าล าเชียงไกร และล าปลายมาศ 
 4. บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ าทะเลน้อยกว่า 200 เมตร อยู่ใน
เขตอ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอสีดา อ าเภอบัวลาย และอ าเภอเมือง
ยาง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ า 
 แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 106,530 116,411 222,941 102,376 
อ าเภอครบุร ี 39,755 40,664 80,419 29,303 
อ าเภอเสิงสาง 28,362 28,596 56,958 16,599 
อ าเภอคง 37,522 38,530 76,052 20,394 
อ าเภอบ้านเหลือ่ม 8,732 8,812 17,544 4,919 
อ าเภอจักราช 33,864 34,011 67,875 18,637 
อ าเภอโชคชัย 23,880 25,282 49,162 18,054 
อ าเภอด่านขนุทด 54,398 55,455 109,853 33,237 
อ าเภอโนนไทย 27,083 28,119 55,202 16,048 
อ าเภอโนนสูง 42,823 44,362 87,185 23,913 
อ าเภอขามสะแกแสง 16,617 16,677 33,294 9,383 
อ าเภอบวัใหญ ่ 34,633 34,450 69,083 18,364 
อ าเภอประทาย 35,687 35,946 71,633 18,572 
อ าเภอปักธงชัย 45,638 47,685 93,323 30,926 
อ าเภอพิมาย 60,131 62,028 122,159 37,424 
อ าเภอหว้ยแถลง 35,237 34,885 70,122 18,641 
อ าเภอชุมพวง 37,065 37,230 74,295 19,344 
อ าเภอสูงเนิน 35,063 36,580 71,643 28,136 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอขามทะเลสอ 12,667 13,045 25,712 7,969 
อ าเภอสีคิ้ว 43,154 43,731 86,885 30,590 
อ าเภอปากช่อง 61,498 61,852 123,350 63,312 
อ าเภอหนองบญุมาก 30,303 30,589 60,892 17,830 
อ าเภอแก้งสนามนาง 18,554 18,720 37,274 10,451 
อ าเภอโนนแดง 10,372 10,794 21,166 5,386 
อ าเภอวังน้ าเขียว 21,471 21,662 43,133 18,231 

รวม 1,303,951 1,342,450 2,646,401 965,320 
 

 6.1 อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
  อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาณ 8,000 
ไร่ มีสภาพตื้นเขิน ลักษณะแบน เก็บกักน้ าได้ 27.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น  
ท าให้น้ าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) มีรายละเอียด
งานแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) จะยกระดับการเก็บ  
กักน้ าขึ้นอีก 1 เมตร สามารถเก็บน้ าเพ่ิมขึ้นอีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแก้มลิงบริเวรอ่างเก็บน้ าได้  
4 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยน้ าอุปโภคบริโภค 14,500 ครัวเรือน พ้ืนที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 100,000 ไร่ ฤดูแล้ง 
25,000 ไร่ 
  2. ปรับปรุงระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ประกอบด้วย อาคารบังคับน้ าและระบบระบายน้ า 
พร้อมอาคารประกอบ ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร สามารถมีน้ าเก็บกักไว้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในลุ่มน้ าล าเชียงไกร ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ  
สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง)  
  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ สามารถช่วยสร้างความมั่นคงของน้ าอุปโภคบริโภค อ าเภอเทพารักษ์ 
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองคา อ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอโนนสูง จ านวน 14,500 
ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 100,000 ไร่ ฤดูแล้ง 25,000 ไร่ นอกจากนี้ พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบ
ระบายน้ ายังสามารถบรรเทาอุทกภัยของล าเชียงไกรในช่วงฤดูน้ าหลากได้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นทางผันน้ าเพื่อป้องกัน
อุทกภัยในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาอีกด้วย 
  โครงการที่จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าเชียงไกร 
  1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย – เก็บกักน้ าในล าน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) ได้แก่ 
กิจกรรมงานขุดลอกพร้อมอาคารประกอบ (ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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  2. โครงการพัฒนาโครงข่ายน้ าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการที่ส าคัญ คือ โครงการ
ผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) มายังอ่างเก็บน้ าหนองกกเพ่ือช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยน้ าจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งโครงข่ายล าน้ าสาขาและแก้มลิงต่างๆ 
  3. โครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกร (ตอนบน) เขตพ้ืนที่อ าเภอเทพารักษ์และอ าเภอด่านขุนทด 
 6.2 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ ์
  บ้านหนองโพธิ์ ก่อตั้ งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองน้ าขนาดใหญ่มีต้นโพธิ์ 
ขึ้นอยู่ บริบทของหมู่บ้านมีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านมา 
อย่างต่อเนื่องจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับอ าเภอ ปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าการเกษตร รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง จึงท า
การเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ าใต้ดิน 
  รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
  2. เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความ
พร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
  3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และน ามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
  บ้านหนองโพธิ์ ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ านวน 
1,655,640 บาท โดยได้ด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สร้างจุดอัตลักษณ์ชุมชน การออกแบบโลโก้
หมู่บ้าน การพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่น การสร้างนักเล่าเรื่องชุมชน การจัดท าสื่อประชสัมพันธ์ การฟัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ และการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ใช้งบประมาณด าเนินงานจริง จ านวน 1,169,240 บาท  
  ผลการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีบ้านหนองโพธิ์ ไม่ได้โดดเด่น 
ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ แต่โดดเด่นในการเป็นศูนย์เรียนรู้ ดูงาน ทั้งด้านการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และด้านการเกษตรแบบผสมผสาน รอบปีที่ผ่านมาจึงมี 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า และให้บริการอาหาร/เครื่องดื่มแก่คณะศึกษาดูงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้
ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 300,000 บาท และสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงิน คือ เกิดความรัก ความสามัคคี 
สร้างความสุขความภาคภูมิใจในตนเอง 
 6.3 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่งที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย น ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนของรัฐบาล โดยได้ด าเนินการส ารวจ จัดสรร 
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ที่ดินตามระเบียบของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คทช. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนก าหนดแผนการส่งเสริม
อาชีพในพ้ืนที่ โดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้น จ านวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
อ าเภอปากช่อง (คทช.) จ ากัด แบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
เขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 535 ไร่ และแปลงบ้านกอก เนื้อที่ 1,021 ไร่ มาจัดให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ หรือไม่มีที่ดินท า
กิน จ านวน 85 ราย รายละ 6 ไร่ (ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และที่ท าการเกษตร 5 ไร่) 
  การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ 
  1. ขับเคลื่อนโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอปากช่องได้บูรณาการหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน โดยจัดอบรมเกษตรกรให้เรียนรู้การท า
การเกษตรเพ่ือการยังชีพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
 2. ยึดแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช ้
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ประชาชนรู้จักอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างทักษะทางความคิด การมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
 3. ประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินเพ่ือการเกษตร 
 4. ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
 5. ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และมีเกษตรกรจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน 

7. วิธีการด าเนินการ 
  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้
บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมาไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด 
และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย 
  2. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่
ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
  3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง 

๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เครือ่งมือสือ่สาร                  

                 การสัมภาษณ ์     อื่น ๆ 
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๙. ผลการด าเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 200 คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 250 คน คดิเปน็ร้อยละ 125 
   - แบ่งออกเปน็  

             การ ประชาชนทั่วไป          เด็ก-เยาวชน           ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน           อื่น ๆ          

  9.2 เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน โดยได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  
เมื่อประชาชนเสนอสิ่งที่เป็นปัญหา คณะกรรมการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและร่วมกันน าเสนอปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อให้วุฒิสภาน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจต่อไป 
    นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์จริงจากการด าเนินงานของ
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยตรงอีกทางหนึ่ง 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อืน่ ๆ .................................... 

   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลล ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นายสุธี มากบุญ  
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นางทัศนา ยุวานนท์ นายยุทธนา 
ทัพเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิ สภาพบประชาชน  
ร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และนายออน กาจกระโทก ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
บรรยายสรุปการแกป้ัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ภาพรวมการบริหารจัดการน้ า และการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร  
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จากนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา และแผนพัฒนาและต่อยอด
โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร จากร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ โดยมีผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
  ทั้งนี้ การพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรในปัจจุบันไม่สามารถท าได้ในรูปแบบของการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิม 
อีกทั้งยังพบสภาพปัญหาจากการที่ปริมาณฝนตกไหลเข้าอ่างเก็บน้ าน้อย มีสิ่งกีดขวางล าน้ าเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพปัญหาดินเค็ม ดังนั้น การพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรจึงท าได้ในรูปแบบของประตูระบายน้ าเป็นช่วง  ๆ ท าพ้ืนที่
แก้มลิง และขุดลอกอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการบริหาร
จัดการน้ าที่เป็นระบบของโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การท าแก้มลิงในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วม การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบชลประทานให้ครอบคลุมใน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งแนะน าให้ศึกษาต้นแบบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเสียวเพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ และเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานบูรราการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ 

 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลบลัลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 

 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้เดินทางไปพบปะประชาชนในพ้ืนที่ ณ โครงการอ่างเก็บน้ า 
ล าเชียงไกร เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 250 คน ซึ่งได้มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
คณะกรรมการฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอให้มีการจัดหาแหล่งน  าโดยขุดลอกอ่างเก็บน  าเพ่ือเก็บน  าไว้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภคต าบลละ ๑ แห่ง ขอให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ราชพัสดุให้ประชาชน พิจารณาขยายโอกาสโครงการ
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับมัธยมทั งหมด และขอให้พิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับบ านาญภายหลังหมดวาระ 
เป็นต้น ทั งนี  ทางคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะเพ่ือให้ทางจังหวัดน าข้อเสนอของประชาชนไปพิจารณาหาทางแก้ไข  
โดยวุฒิสภาจะพิจารณาผลักดันในเรื่องงบประมาณด าเนินการในส่วนที่ต้องเร่งด าเนินการต่อไป 
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ณ โครงการอา่งเก็บน้ าล าเชียงไกร อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 
  จากนั้น ลงพ้ืนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต าบล
ชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP)  
นวัตวิถี) เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ป่วยติดเตียง 
  โอกาสนี้ ได้มีประชาชนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ อุปสรรคจากการด าเนินโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว (OTOP) นวัตวิถี เงื่อนไขในการด าเนินงานที่ไม่เอื้อต่อความต้องการของชุมชน เช่น เป็นงบด าเนินงานสร้าง
สิ่งก่อสร้างที่มั่นคงถาวรไม่ได้ แต่ชุมชนต้องการสร้างศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่และมั่นคงถาวรเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กลุ่มอาชีพแปรรูปพริกต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบตามฤดูกาลมากักตุนให้เพียงพอในการผลิต
ตลอดปี แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ และบ้านหนองโพธิ์ ไม่มีสถานที่ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยตรง แต่เอื้อต่อการ  
เป็นจุดเรียนรู้ดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน ดังนั้น ผู้ท่ีมาเยือนเกือบทั้งหมดจึงเป็น 
คณะศึกษาดูงานเท่านั้น 
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ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์  

หมู่ท่ี ๖ ต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
 
  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้ก าลังใจประชาชนในหมู่บ้าน และเยี่ยม 
ให้ก าลังใจผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางอับ หวังประสบกลาง ชาวบ้านต าบลชีวึก อายุ 87 ปี ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการ
รักษาตามนัดที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงอย่างต่อเนื่องด้วยโรคชรา ซึ่งในต าบลชีวิตมีผู้ป่วยติดเตียงจ านวนหลายราย
ที่ยังรอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ 

 
เยี่ยมให้ก าลังใจผู้ปว่ยติดเตียง ต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 
  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสุธี มากบุญ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ  
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นางทัศนา ยุวานนท์ พร้อมด้วย นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ร่วมหารือ 
ข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 
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  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารราชการ ข้อจ ากัดในการบริหารงบประมาณ งบเร่งด่วนมีน้อยเกินไป การบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่   
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี อปท. จ านวน 334 แห่ง และมีเจ้าที่ไม่เพียงพอ และเรื่อง 
การบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย ด้านการคมนาคมขนส่ง โดยต้องการผลักดันให้มีสนามบินประจ าจังหวัด 
และปัญหาภัยแล้งที่ยังคงมีฝนตกน้อย ประชาชนขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา  
มีแผนพัฒนาที่น่าสนใจหลายด้าน อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว กระจาย
ความเจริญให้ครอบคลุมจังหวัดและกระจายไปสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีแนวคิด  
ที่จะจัดตั้งท่าเรือบก โดยคาดหวังให้เป็นจุดยุทธศาสตร์โลจิสติกของประเทศ โดยมีเป้าหมายตามการบริหารงาน  
เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) ตามค าขวัญที่ว่า “โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน” 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ า ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ าฝนน้อย โดยมีข้อเสนอให้ส่งเรื่อง ไป 
ยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรัฐบาลจะได้ด าเนินการหารือและบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนในเรื่อง
การคมนาคม อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางบายพาส การบริหารเชิงพ้ืนที่จะมีวิธีการอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกิด
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและคุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนมากที่สุด  
 

 
ณ ห้องประชุมมูลนิธทิ้าวสรุนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
  จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือร่วมหารือและรับฟังผลการด าเนิน
โครงการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช) แปลงบ้านกอก และบ้านเหนือ ต าบลปากช่อง โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลป
สุวรรณ นายอ าเภอปากช่อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของอ าเภอปากช่อง นายอิสระ พรหมเดชบุญ 
บรรยายสรุปในภาพรวมของโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) และนายนิรันดร์ สมพงษ์ ประธานสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน 
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  โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการใน ๓ ส่วน ได้แก่ พื นที่
ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื นที่สงวนเพ่ือกิจการในนิคมสร้างตนเอง ได้มีการจัดรูปที่ดิน
ให้กับประชาชน จ านวน ๘๕ ราย (ชาย ๔๔ ราย หญิง ๔๑ ราย) รวม ๑,๐๒๑ ไร่  
  ส าหรับการด าเนินงานของชุมชน ภายหลังการจัดสรรพื นที่โดยใช้วิธีจับกลุ่มผู้ที่มีความคุ้นเคยและจับ
สลากพื นที่แล้ว ได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ โซน คือ พื นที่แบบผสมผสานที่มีการเลี ยงปศุสัตว์ กับ พื นที่แบบผสมผสานที่
ไม่มีการเลี ยงปศุสัตว์ และได้มีการก าหนดกติกาเพ่ือให้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น ไม่ใช้สารเคมีในพื นที่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาส าคัญของพื นที่คือการขาดระบบส่งน  าเข้าชุมชน 

 
ศูนย์การเรยีนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

    โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางการในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้  
  1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และขยายผลการด าเนินงานไปยังพื้นที่
อื่น ๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่เป็นที่ ส.ป.ก. ที่สามารถน ามาสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้ 
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  2. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดหาที่ดินท ากินให้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ าของคนในชุมชน 
  3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น 
  4. การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ที่จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรเพิ่มรายได้ให้แก่พ่ี
น้องเกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนพ้นเส้นความยากจน 
  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากโครงการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน ๒ จุด โดยจุดแรกพบว่าได้มีการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และได้มีการสร้างผลผลิตใหม่ เช่น ข้าวโพดทับทิมสยาม ที่สามารถเก็บมาบริโภคได้ทันที ส่วนอีกจุดหนึ่ง
เป็นจุดที่มีความก้าวหน้าในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร โดยการสั่งการระบบฉีดน้ ารดแปลงผลผลิต
ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
 
  ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประชาชนในพ้ืนที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ซึ่งสามารถจ าแนกได้รวม 25 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือด าเนินการต่อไป  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี ๒๔-๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดันครราชสีมา 
 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
1 ประชาชนในพ้ืนที่

ต าบลปากช่อง  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านที่ดิน 
๑. อยากทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่เข้ามาท ากินในที่ ส.ป.ก. 
๒. อยากให้มีการจัดสรรที่ดินที่เหลืออยู่ในเขตปฏิรูปให้ประชาชนหมู่ที่ ๙ 
และหมู่ที่ ๑๕ ได้สิทธิ์ในการท ากิน เพราะที่ยังเหลืออยู่อีกมาก แบ่งให้คนจน
จริง ๆ อย่าให้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๓. ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับที่ดินในเขตปฏิรูป 
๔. อยากให้รัฐแจกที่ท าการเกษตรครัวเรือนละ ๑๕ , ๒๐ ไร่ หรือ ๑๐๐ ไร ่
๕. ผลักดันที่ดินราชพัสดุให้เป็นที่ดินเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
 

จังหวดั 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 

ด้านแหล่งน้้า 
๑. ขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน  าล าเชียงไกรเพ่ิมจากเดิม เพื่อรองรับปริมาณ
น  าให้มากขึ น 
๒. สนับสนุนให้มีการจัดซื อแหล่งน  าประปาจากทุกหมู่บ้าน แล้วด าเนินการ
จัดท าเป็นแหล่งน  าสาธารณะ 
๓. ขอให้มีการขุดลอกคลองบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลชีวึก อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 
จังหวดั 

 
จังหวดั 

 
จังหวดั 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  ๔. ผลักดันให้มีการสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

๕. น  าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในพื นที่ต าบลปากช่อง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / ขอให้มีแหล่งน  าเพื่อการเกษตรในพื นที่ ๕ ไร่
ของต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ขาดแคลน 
๖. หอถังสูงส าหรับท าการส่งน  ามีไม่เพียงพอ 
๗. ขอให้ ส.ป.ก.ด าเนินการส่งน  าเข้าสู่แปลงเกษตรของประชาชนในพื นที่
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๓  

จังหวดั 
จังหวดั 

 
 

จังหวดั 
จังหวดั 

 

 

ด้านการเกษตร 
๑. ฝากวุฒิสภาให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือในเรื่องราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า อาทิ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อีกทั งปัญหาภัยแล้งและโรค
แมลง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าเดิม ไม่คุ้มต่อการลงทุน เกษตรกรล าบาก
มาก  
๒. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาโรคแมลงในพื นที่แปลงเกษตรต าบลหนองน  าแดง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / การระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด  
๓. ขอให้ปลดยามอนซานโต้และไกลโฟเซตออกจากประเทศไทยให้ได้ 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
 
 

จังหวดั 
 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 

ด้านการคมนาคม 
๑. เนื่องจากถนนมิตรภาพมีการจราจรหนาแน่น ท าให้ประชาชนข้ามถนน
ล าบาก อยากให้ท าสะพานข้าม (เกือกม้า) บริเวณจากปางแจ้งถึงป่าช้าจีน 
หรือสัญญาณไฟจราจรเพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  ๒. ปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านเขื่อน-หักน้อย ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างต าบล

ให้ดียิ่งขึ น 
๓. ขอให้ช่วยด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ความยาว ๒,๖๐๐ เมตรใน
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
๔. ขอให้แก้ปัญหามลพิษจากการคมนาคมในพื นที่อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวดั 
 

จังหวดั 
 

จังหวดั 
 

 

ด้านสังคมและอื่น ๆ 
๑. เกษตรสหกรณ์ โครงการจัดที่ดินท ากิน (คทช.ปากช่อง) ต้องการได้ไฟฟ้า
เข้าแปลง ๕ ไร่ เพ่ือท าการเกษตร 
๒. อยากให้มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในพื นที่ คทช.เพ่ือเป็นการใช้
พลังงานสะอาดและมีแสงสว่างในบ้านที่ร่วมโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
๓. ขอให้ทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเวลาเกิดภัยพิบัติโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ภัยแล้ง น  าท่วม ภัยจากโรคแมลงต่าง ๆ 
๔. ขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (แพทย์) เพิ่มขึ น 
๕. ของบประมาณเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลชีวึก 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวถาวรที่ต าบลชีวึก 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 
จังหวดั 

 
จังหวดั 

 
 

จังหวดั 
 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
จังหวดั 

 
จังหวดั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 









 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

ณ จังหวัดนครรำชสีมำ 
_____________________ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๕.๔๕ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ อาคารสุขประพฤติ  

เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังอ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร ต้าบลบัลลังก์ อ้าเภอโนนไทย จังหวัด
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๒๖๔ กม.) 
   - รับประทานอาหารว่างบนรถ 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถึงห้องประชุมส้านักงานเทศบาลต้าบลบัลลังก์ อ้าเภอโนนไทย 
   - นายอ้าเภอโนนไทย กล่าวต้อนรับ / แนะน้าส่วนราชการ 
   - รับฟังบรรยายสรุปการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ภาพรวมการบริหารจัดการ
    น ้า และการบริหารจัดการน ้าอ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร โดยผู้อ้านวยการส้านักงาน
    ชลประทานท่ี ๘ นครราชสีมา และผู้อ้านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
   - น้าเสนอแผนพัฒนาและต่อยอดโครงการพัฒนาอ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร  
    โดยนายกเทศมนตรีต้าบลบัลลังก์ 
   - ส้ารวจพื นที่อ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร  
   - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื นที่ 
    จ้านวนประมาณ ๒๐๐ คน 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อ่างเก็บน ้าล้าเชียงไกร 

เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต้าบลชีวึก อ้าเภอขามสะแกแสง  
    (ระยะทาง ๓๓ กม.) 

เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา - เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์   
   - รับชมการแสดงร้าโทน 
   - ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ งบริเวณทางเข้าศูนย์เรียนรู้ (๑ ต้น)  
   - นายอ้าเภอขามสะแกแสง กล่าวต้อนรับ / แนะน้าส่วนราชการ 
   - รับฟังบรรยายสรุปการด้าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP นวัตวิถี) โดย
    ผู้ใหญ่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ และความต้องการของต้าบล โดย ก้านันต้าบลชีวึก 
 
 

- เยี่ยมชมตลาด... 
 



-๒- 
 
   - เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ มได้ ฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพท้าปุ๋ยนาโน จักสาน 
    พรมเช็ดเท้า ไม้กวาด 
   - เยี่ยมให้ก้าลังใจผู้ป่วยติดเตียง รายที่ ๑ 
   - เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพแปรรูปพริก โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
   - เยี่ยมให้ก้าลังใจผู้ป่วยติดเตียง รายที่ ๒ และ ๓ 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  - ออกเดินทางไปยังโรงแรมสีมาธานี อ้าเภอเมืองนครราชสีมา (ระยะทาง ๕๑ กม.) 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ กองทัพภาคที่ ๒ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับเข้าที่พัก ณ โรงแรมสีมาธานี อ้าเภอเมืองนครราชสีมา 
   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๕.๔ กม.) 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
   - หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นปัญหาและ 
    อุปสรรคในการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
    ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ไปอ้าเภอปากช่อง  
    (ระยะทาง ๙๒ กม.) 

เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลูกไก่ อ้าเภอปากช่อง 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังบ้านเหนือ หมู่ท่ี ๑๕ ต้าบลปากช่อง อ้าเภอปากช่อง  
   (ระยะทาง ๑๕ กม.) 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถึงพื นที่การด้าเนินงาน คทช. แปลง ส.ป.ก.บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕  
    ต้าบลปากช่อง 
   - นายอ้าเภอปากช่อง กล่าวต้อนรับ / แนะน้าส่วนราชการ 
   - รับฟังโครงการการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนในภาพรวม โดยผู้อ้านวยการ 
    ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
   - รับฟังผลการด้าเนินโครงการ คทช. แปลง บ้านกอกและบ้านเหนือ ต้าบลปากช่อง 
    และการด้าเนินงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดย 
    นายอ้าเภอปากช่อง  
   - รับฟังผลการด้าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท้ากินให้ 
    ชุมชน โดยประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ 
   - เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฯ 
 
 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา... 



-๓- 

 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ระยะทาง ๑๗๑ กม.) 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถึงอาคารสุขประพฤติโดยสวัสดิภาพ 
___________________________ 

 
หมำยเหตุ : ๑. ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดล้าลองสุภาพโทนสีเหลือง สวมเสื อคลมุทับ 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ ์บวัทอง โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔ 
   - นางสาวสุกญัญา ส้าราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายธรีพงศ์ ทะนนั  โทร. ๐๘๙ ๙๙๘๖๙๑๘ 
  ๔. ผู้ประสานงาน (จังหวัดนครราชสีมา) 
   - นายกติติศกัดิ ์ธรีะวัฒนา โทร. ๐๘๑ ๗๒๕๐๗๗๗ 
    หัวหน้าสา้นักงานจงัหวัดนครราชสมีา 
   - นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ โทร. ๐๘๑ ๘๖๗๑๘๙๓ 
    นายอ้าเภอปากช่อง 
   - นางสาวจุรรีัตน์ สวุรรณจิตร โทร. ๐๘๑ ๙๙๙๓๑๙๕ 
    นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
   - นายวรนัฐ ตริะประเสริฐสนิ โทร. ๐๘๑ ๘๒๐๖๐๑๕ 
    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชมุชน สนง.พช.นม. 
   - นายรติ ลอยทวินนัท์  โทร. ๐๙๙ ๓๒๙๙๘๗๙ 
    ผู้อ้านวยการสว่นทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.นม. 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 - จดหมายข่าว 
(Press Release) 

- Spot 
- Banner 

-  ส านกังานประชาสมัพันธ ์
จังหวดันครราชสีมา 
- สถานวีิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวดั

นครราชสีมา 
- Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

จันทร ์
21 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 
 

 
 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

ส ำนกัประชำสมัพนัธ์
เขต 1 

อังคาร 
22 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพ้ืนที่
พบประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 24 - 25 
ตุลาคม 2562 

   
3 การใหส้ัมภาษณ์

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- สถานวีิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวดั

นครราชสีมา 
 

พุธ 
23 ตุลาคม 2562 

เสียงสัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา/
รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนที่  2 
ออกอากาศในรายการ “สวั สดี โคราช”  
เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา  

 
 

- 

 



 

- 2 - 

ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Face book สวท.
นครราชสมีา 

พุธ 
23 ตุลาคม 2562 

เสียงสัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา/
รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนที่ 2  
ประเด็น : ภาพรวมก่อนการลงพ้ืนที่โครงการฯ 
ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 
2562 

 

  
 

ระหว่างการลงพื้นที่  

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การน าเสนอข่าว

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

หนงัสือพิมพ์บา้นเมือง พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะ ส.ว.น าโดย”ครูหยุย” ลงพ้ืนที่
โคราชติดตามการบริหารจัดการน้ า การแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ส ารวจอ่างเก็บน้ าล า
เชียงไกร   

หนงัสือพิมพ์แนวหนา้ พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : 'ครูหยุย'น าคณะสว.ลงพ้ืนที่โคราช 
ติดตามบริหารจัดการน้ าแก้ปัญหาท่วม-แล้ง 

 
 

  ส านักข่าวกรม
ประชาสมัพันธ์ (1) 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สว.ลงพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา ติดตามการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ รับฟังปัญหาสู่การแก้ไข ตาม
บทบาทอ านาจหน้าที่ สว.ขับเคลื่อนประเทศสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
 



- 3 - 

ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การน าเสนอข่าว

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(2) 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการบริหาร
จัดการน้ า การแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน   

ส านักพิมพ์มหาชนนวิส ์
(Mahacon News) (1) 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา รับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหา
ตามอ านาจหน้าที่!! 

  
ส านกัพิมพ์มหาชนนวิส์ 
(Mahacon News) (2) 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา ตรวจภัยแล้งพร้อมจัดที่ท า
กินให้ชุมขน !! 

  
วุฒิสภา (1) พฤหัสบด ี

24 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดนครราชสีมา 

  
วุฒิสภา (2) พฤหัสบด ี

24 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดนครราชสีมา 
  

 
 



 

- 4 - 

ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การน าเสนอข่าว

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านักประชาสัมพันธ์
เขต 1 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะสมาชิกวุฒิสภา รับฟังบรรยาย
สรุปการแก้ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง และความ
คืบหน้าการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกร ตอนล่าง" 

  
หนังสอืพิมพ์บ้านเมือง ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : "ครูหยุย" น าคณะส.ว.พบผู้ว่าฯโคราช 
แนะใช้งบประมาณรอบคอบ 

  
หนังสอืพิมพ์แนวหน้า ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : ‘ครูหยุย’เผยสว.ตั้งกมธ.ศึกษางบฯแล้ว 
หวังพ่ึง‘สตง.-ปปช.’จับตาทุจริต เอื้อพวกพ้อง 

  
ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวดันครราชสีมา (1) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ พบผู้ว่าโคราช 
หารือแนวทางพัฒนาจังหวัด ก่อนลงพ้ืนที่พบ
ชาวบ้านเพ่ือแก้ ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับ
ประชาชน   

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวดันครราชสีมา (2) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย
สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การน าเสนอข่าว

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สว. ลงพ้ืนที่ อ าเภอปากช่อง ติดตามผล
การด าเนินงานโครงการจัดที่ดินตามนโยบายของ
รัฐบาล 

  
NBT 11 ทีวีอีสาน  
และโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม PSI ช่อง 265 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : ส.ว.ลงพ้ืนที่โคราช 

  
ข่าวภูมิภาค  

ส านักข่าวทนีิวส ์
(77JOWO.COM) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา รับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหาตาม
อ านาจหน้าที่ 

  
หนงัสือพิมพ์โคราชเดลี ่ ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : คณะสว.ลุยโคราชรับฟังปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด 

  
Police Magazine24 ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ 
จ.นครราชสีมา พบประชาชนยังประสบปัญหา
ภัยแล้งและด้านการคมนาคม   

วุฒิสภา (1) ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

 
 

ประเด็น : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 

  
วุฒิสภา (2) ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดนครราชสีมา 

  
ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันครราชสีมา (1) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)   

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันครราชสีมา (2) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

-  ส า นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา 
- สวท.นครราชสีมา 
- สื่อมวลชนในพ้ืนที ่
อาทิ ช่อง 3, 5, 7, Nation 
TV, Thai PBS, NBT 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : ภาพรวมการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิก
วุฒิ สภาพบประชาชนจั งหวั ดนครราชสีมา 
 

 

 

 
 
 

- 

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

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์  
สมาชิกวุฒิสภา /ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ 
ส.ว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 
ประเด็น : ปัญหาภัยแล้ง และดินเค็ม บริเวณอ่าง
เก็บน้ าล าเชียงไกร 

 

 

 

 

 
-  ส า นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา 
- สวท.นครราชสีมา 
- สื่อมวลชนในพ้ืนที ่
อาทิ ช่อง 3, 5, 7, Nation 

TV, Thai PBS, NBT 
- Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

ศุกร ์
25 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3 คลิปสมัภาษณ์
ประชาชน 

Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

พฤหัสบด ี
24 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางส าราญ หวังขอบกลาง  
ชาวบ้านโพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
ประเด็น : ปัญหาภัยแล้ง และดินเค็ม บริเวณอ่าง
เก็บน้ าล าเชียงไกร 

 

  
พฤหัสบด ี

24 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายไสว ทิพเวศาสตร์ 
ผู้ใหญ่บ้านล าเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 
ประเด็น : ปัญหาภัยแล้ง และดินเค็ม บริเวณอ่าง
เก็บน้ าล าเชียงไกร 

 

 

 

 

 
ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางระพีพร เหล็กกล้า  
ชาวบ้านหมู่บ้านเหนือ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา /สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 
ประเด็น : โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 

 

 

 

 

 
ศุกร ์

25 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายทนงศักดิ์ ขอนพกลาง 
ชาวบ้านหมู่บ้านเหนือ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา /สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 
ประเด็น : โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 
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หลังการลงพ้ืนที่ 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 สกู๊ปข่าว Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

จันทร ์
28 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์  
สมาชิกวุฒิสภา /ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ 
ส.ว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 
ประเด็น : ปัญหาภัยแล้ง และดินเค็ม บริเวณอ่าง
เก็บน้ าล าเชียงไกร 

 
 

 

 

 

จันทร ์
28 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปากช่อง 

 
 

 

 

 
 


