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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศุกร์ที่ 22-วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย ์

 4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑. สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะด าเนินการ 
ให้ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  1. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบจักก ารน้ าใน
ภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต  
ที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น  นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องในประเด็นการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า  
มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการฟ้ืนฟู 
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ระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน 
สร้างและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และ
รู้สึก แก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่
กับป่าอย่างยั่งยืน 
  2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และแก้ปัญหา ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทาง
โครงสร้าง พ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการ
พัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกัน  และกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
  3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิต
แปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ื อยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร  

6. ข้อมูลทั่วไป 
 6.1 จังหวัดสุรินทร ์
  6.1.1 ข้อมูลจังหวัด 
   จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ 
กับราชอาณาจักรกัมพูชา และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีป่าทึบ
และภูเขาสลับซับซ้อน ถัดจากบริเวณภูเขา จะเป็นที่ราบสูงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณตอนกลาง 
ของจังหวัด จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้านเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าไหลผ่าน 
มีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 8 สาย คือ แม่น ามูล ล าน้ าชี ห้วยเสนง ล าห้วยพลับพลา ล าห้วยระวี ล าห้วยทับทัน ล าห้วย
ระหารและล าห้วยแก้ว เป็นล าน้ าที่ท าประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แห่งนี้แล้วยังมีล าน้ าและหนองน้ า 
อีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ในอ าเภอต่าง ๆ แต่แหล่งน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
ได้มากนัก ในฤดูแล้งส่วนใหญ่น้ าจะแห้ง เว้นแต่ล าน้ ามูลซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี 
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   พ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจ านวน 1,382,625 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 27.23 
ของพ้ืนที่จังหวัดไม่มีอุทยานแห่งชาติมีวนอุทยานจ านวน 2 แห่ง คือ วนอุทยานพนมสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์  
เนื้อที่ 2,500 ไร่ และวนอุทยานป่าสนหนองคู อ าเภอสังขะ เนื้อที่ 625 ไร่และมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง  
คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยส าราญ-ห้วยทับทัน อยู่ในพ้ืนที่กิ่งอ าเภอพนมดงรัก อ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ  
และอ าเภอบัวเชด เนื้อที่ 313,750 ไร่ 
   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17  อ าเภอ 158 ต าบล  2,119 หมู่บ้าน ซึ่งอ าเภอ 
ทั้ง 17 อ าเภอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองสุรนิทร ์ 110,904 111,427 222,331 72,878 
อ าเภอชุมพลบรุ ี 34,915 34,410 69,325 18,231 
อ าเภอท่าตูม 46,519 46,103 92,622 22,834 

อ าเภอจอมพระ 28,129 27,878 56,007 13,567 
อ าเภอปราสาท 73,661 75,169 148,830 40,379 
อ าเภอกาบเชิง 30,921 30,455 61,376 18,030 
อ าเภอรตันบรุ ี 44,016 44,207 88,223 21,810 
อ าเภอสนม 19,792 19,473 39,265 10,186 

อ าเภอศีขรภูมิ 65,202 65,999 131,201 31,681 
อ าเภอสังขะ 64,189 63,242 127,431 33,393 

อ าเภอล าดวน 13,487 13,464 26,951 6,838 
อ าเภอส าโรงทาบ 25,414 25,284 50,698 11,510 

อ าเภอบวัเชด 17,740 17,033 34,773 9,418 
อ าเภอพนมดงรกั 19,256 18,760 38,016 11,928 
อ าเภอศรีณรงค ์ 23,631 23,267 46,898 11,165 

อ าเภอเขวาสนิรินทร ์ 17,334 17,631 34,965 9,614 
อ าเภอโนนนารายณ์ 17,658 17,708 35,366 8,292 

รวม 697,169 700,688 1,397,857 392,526 
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   สรุปแผนพัฒนาจังหวัดสุรนิทร์ พ. ศ. 2561 - 2565 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  เมืองเกษตรอนิทรีย์ ศนูย์เศรษฐกิจชายแดน ทอ่งเที่ยว
วิถีชุมชมประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี  
   ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  
   1. จ านวนพื้นที่การเกษตรทีไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์เพ่ิมขึ้น 
   2. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของมูลคา่การคา้ชายแดน 
   3. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   4. จ านวนที่เพิ่มขึน้ของพื้นที่ป่าไม้จงัหวัด 
   5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต ่80 ปขีึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
   6. ร้อยละของจ านวนคดอีาชญากรรมลดลง 
   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
   1. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์อย่างครบวงจร 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 
   3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววถิีชุมชน 
   4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
   5. การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
   6. การเสรมิสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย 

   6.1.2 ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    ตลาดการค้าช่องจอม 
                ตั้งอยู่ที่บ้านด่านพัฒนา ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เดิมอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ ต่อมาได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2538  
โดยฝั่งตรงข้ามด้านกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อ.ส าโรง จ.อุดรมีชัย ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคเหนือของประเทศ
กัมพูชา ตั้งอยู่เลียบแนวชายแดนของประเทศไทย ค าว่า อุดรมีชัย หมายถึง “ชัยชนะทางเหนือ” 
    ตลาดช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยัง
กัมพูชา ท าให้มีการติดต่อสัญจรไปมา และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชามาเป็นเวลา 
ช้านาน เป็นที่มาของแนวความคิด ในการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เปิดเฉพาะ 
วันเสาร์-อาทิตย์ สินค้าที่วางจ าหน่ายเน้นเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าสินค้าเกษตรมักขายดี  
เป็นอย่างมาก ส่วนมากเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาน าเข้ามาขาย โดยเฉพาะแมงดา ต่างพากันเลือกซื้อน ามา  
ปรุงเป็นอาหาร และสินค้าที่ประดิษฐ์จากไม้เช่น ม้านั่ง เสื่อสานจากไม้ไผ่ ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ปัจจุบันชาวกัมพูชา  
ก็ยังคงข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคในตลาดฝั่งไทยอย่างคึกคักเช่นเดิม และมีนักเสี่ยงโชคชาวไทย  
ที่หลั่งไหลข้ามแดนไปเสี่ยงโชคในบ่อนกาสิโนทั้ง 2 แห่ง ในฝั่งกัมพูชาอย่างคึกคักมากกว่าวันปกตินับพันคน 
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    ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน 
โดยเปิดตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 นาฬิกา ยิ่งท าให้มีผู้คนต่างพากันไปจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง ขณะที่ผู้คน 
ท่ีผ่านด่านเข้า-ออก ไปยังประเทศกัมพูชา ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองก็เริ่มมีจ านวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคน
เข้าเมืองกาบเชิง ดูแลอย่างเข้มงวด เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต และการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ให้มีความ
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
    ส าหรับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครมาเมืองสุรินทร์แล้ว จะต้อง
แวะเวียนไปเที่ยว ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ซึ่งปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมา  
และอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อโครงการขยายถนนจากปราสาท-ช่องจอม ได้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
จะยิ่งส่งผลดีต่อด่านชายแดนแห่งนี้ให้เป็นด่านชั้นน า ซึ่งโครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรนี้ ได้ถูกบรรจุไว้ 
ในแผนของกรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    นอกจากนี้ อีกโครงการซึ่งก าลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ โครงการปรับปรุงด่านชายแดน 
ช่องจอม ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างอาคารส าหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ณ ด่านช่องจอมแห่งนี้ เช่น โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ด่านชายแดนช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะท าการก่อสร้างซุ้มประตู และงานปรั บปรุง
ภูมิทัศน์พร้อมลานจอดรถและระบบระบายน้ า งานระบบไฟฟ้าและไอที งานป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ  
ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารและระบบทุกอย่างถึง 350 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมด 
ที่กล่าวมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าอนาคตของจุดผ่ านแดนถาวรช่องจอมแห่งนี้ก็จะพัฒนาเป็น 
แหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ในอีสานใต้ต่อไป 
  6.2 จังหวัดบุรีรัมย์ 
   6.2.1 ข้อมูลจังหวัด 
    จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ ประมาณ 385 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,393.945 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนที่ประเทศไทย  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

   พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้บริเวณอ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดินแดง 
และอ าเภอบานกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตยพ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยๆ เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและ  
ภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟลักษณะภูมิ ประเทศที่ส าคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ  

   1. พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพ้ืนที่ลอนลึกภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนม
ดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้ าทะเลครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณด้าน
ตะวันตกของอ าเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองกี่ อ าเภอนางร้อง อ าเภอปะคา อ าเภอ
ละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอโนนดินแดง  
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   2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 เมตร  
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอ
ห้วยราช อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอคูเมือง อ าเภอกระสัง อ าเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอ าเภอนางร้อง อ าเภอหนอง
กี่ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอสตึก อ าเภอพุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอชานิ และอ าเภอแคนดง 

   3. พ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ามูลมีความสูงเฉลี่ยต่ ากว่า 150 เมตร ได้แก่พ้ืนที่บริเวณ
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง และอ าเภอสตึก 

   จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ 189 ต าบล 2,212 หมู่บ้าน 
ซึ่งอ าเภอทั้ง 23 อ าเภอ ดังนี้ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองบุรรีัมย ์ 87,359 87,217 174,576 50,333 

อ าเภอคูเมอืง 29,789 29,618 59,407 15,621 
อ าเภอกระสัง 50,799 51,671 102,470 25,532 
อ าเภอนางรอง 45,797 46,923 92,720 25,211 
อ าเภอหนองกี ่ 28,730 28,409 57,139 14,896 

อ าเภอละหานทราย 9,958 9,829 19,787 5,596 
อ าเภอประโคนชัย 63,643 63,705 127,348 34,449 
อ าเภอบ้านกรวด 20,551 20,601 41,152 11,051 
อ าเภอพุทไธสง 20,694 21,430 42,124 11,826 

อ าเภอล าปลายมาศ 57,714 57,708 115,422 29,962 
อ าเภอสตกึ 50,643 50,556 101,199 26,415 
อ าเภอปะค า 19,323 19,246 38,569 11,539 
อ าเภอนาโพธิ ์ 14,408 14,681 29,089 7,771 

อ าเภอหนองหงส์ 18,046 17,754 35,800 9,102 
อ าเภอพลับพลาชัย 14,223 13,729 27,952 6,788 

อ าเภอหว้ยราช 16,111 16,352 32,463 7,926 
อ าเภอโนนสวุรรณ 10,951 10,952 21,903 6,182 

อ าเภอช าน ิ 17,749 17,709 35,458 8,811 
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  11,189 11,388 22,577 5,895 

อ าเภอโนนดินแดง 9,447 9,185 18,632 5,561 
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อ าเภอบ้านดา่น 9,601 9,802 19,403 4,475 
อ าเภอแคนดง 13,716 13,752 27,468 7,149 

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ 6,115 6,211 12,326 3,377 

รวม 793,433 801,417 1,594,850 461,821 
    สรุปแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ. ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
     เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก 
    ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
    1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
    2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
    3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
    4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
    1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก และ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
    2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง” 
    3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
    4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 
   6.2.2 ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    โครงการเขื่อนล านางรองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
    ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดินแดง ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความส าคัญ
ของเขื่อนนี้ไม่ได้อยู่ที่การจัดสรรน้ าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 68,410 ไร่เท่านั้น แต่ยังแฝงความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
การป้องกันประเทศอยู่ด้วย 
    ในปี 2520 พ้ืนที่อ าเภอโนนดินแดง  และอ าเภอละหานทราย กลุ่มผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ได้แสดงอิทธิพลขัดขวางการพัฒนาทุกรูปแบบ มีการขัดขวางการสร้างถนนเส้นทางเชื่อมระหว่างอ าเภอ
ละหานทรายของจังหวัดบุรีรัมย์กับอ าเภอตาพระยาของจังหวัดปราจีนบุรี  (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้ว)  
ที่มีระยะทาง 50 กิโลเมตร จนท าให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับความสูญเสียมากมายเพราะผู้ก่อการร้ายได้ใช้วิธีการ 
วางทุ่นระเบิดและกับระเบิดดักเอาไว้ มีการต่อสู้ในพ้ืนที่อย่างรุนแรง ราษฎรถูกกวาดต้อนไปนอกประเทศเพ่ืออบรม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ ยังมีการปล้นสะดมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ความรุนแรงของสถานการณ์ท าให้
ราษฎรต้องอพยพหลบภัยมาอยู่บ้านโนนดินแดง ก่อให้เกิดความแออัด อดอยากทุกข์ยากแสนสาหัส 
 
 

javascript:openWindow('?rcode=3121&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3122&statType=1&year=61')
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   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2521 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายมนัส ปิติวงษ์ 
อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นเข้าเฝ้า ฯ และพระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ าและฝาย 
ทดน้ าบริเวณต้นน้ าล านางรอง 
   ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2521 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทาน 
เข้าเฝ้าฯ และได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ าล านางรอง โดยให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ าคลอง
มะนาวที่บ้านโนนดินแดง ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2522 จากนั้น สร้างเขื่อนล านางรองฯ ในปี 2522 จนแล้วเสร็จ 
ในปี 2525 
   ในปี 2525 สร้างอ่างเก็บน้ าล าปะเทียแล้วเสร็จปี 2527 ต่อมาได้สร้างระบบส่งน้ า
อาคารประกอบ ซึ่งในปี 2529 กรมชลประทาน ได้อนุมัติตั้งเป็นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง สังกัด
ส านักชลประทานที่ 8 เพื่อควบคุมการจัดสรรน้ าให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกและดูแลการบ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทานให้สามารถใช้งานได้ดี  มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ในปีเดียวกันนี้ก็ได้สร้างอ่างเก็บน้ าล าจังหันฯ  
จนแล้วเสร็จในปี 2535 
   จะเห็นได้ว่าพระราชด าริในการพัฒนาลุ่มน้ าล านางรองนี้  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งหนีร้อนมาพ่ึงเย็นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายไปพร้อมกันด้วย เพราะเมื่อราษฎรมีที่อยู่ที่ท ากินเขาก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐช่วยกันป้องกัน
ภัยที่คุกคามประเทศทั้งจากภายนอกและภายใน 
   ปัจจุบันในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล านางรอง เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
ในรูปแบบเกษตรครบวงจร โดยช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมท านาได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 50 ถัง  
พอหมดฝนย่างเข้าฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม ก็จะปลูกมะเขือเทศซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 
ไร่ละ 6,700 กิโลกรัมเข้าฤดูแล้งช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 680 กิโลกรัม
ต่อไร่และแตงกวาเพ่ือป้อนโรงงาน นอกจากประโยชน์การเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้ว “อ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อน 
ล านางรองฯ” ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไปในฐานะของ “ทะเลสาบแห่งอีสานใต้” ด้วย 
   จากรายงานข่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์น้ าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ า
หลายแห่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีปริมาณกักเก็บต่ าและน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีฝนตกน้อยและไม่ตกในพ้ืนที่
รับน้ า โดยเฉพาะเขื่อนล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่แห่งเดียวของจังหวัด ปัจจุบันมีน้ ากัก
เก็บเพียง 76 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 63 ของขนาดความจุอ่าง 121 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
ทางโครงการส่งน้ าและบ ารุ งรักษาเขื่ อนล านางรองจึ งได้มีการเรียกประชุมพร้อมท าบันทึกข้อตกลง  
กับเกษตรกรในเขตบริการ ให้ปรับลดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวรอบสองหรือข้าวนาปรังให้เหลือเพียง 10,000 ไร ่จากทุกปี
ที่ผ่านมาเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังอยู่ที่ประมาณ 24,000 ไร ่
   สาเหตุที่ต้องจ ากัดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ าฝนและน้ าที่สะสมอยู่
ในป่าดงใหญ่ที่ไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่ต้นปีเพียง 21 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปีที่ผ่านมามีน้ าไหลเข้าเขื่อนมากถึง  
40 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จึงเกรงว่าหากปลูกมากเกินพ้ืนที่ที่จ ากัดไว้ 10,000 ไร่ น้ าอาจจะไม่เพียงพอ 
หล่อเลี้ยงต้นข้าวซึ่งอาจท าให้ผลผลิตเสียหายได้  
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   จากข้อมูลพ้ืนที่นาข้าว 10,000 ไร่ จะต้องส่งน้ าให้บริการถึง 19 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่
หากปลูกข้าว 24,000 ไร่ เหมือนทุกปีจะต้องส่งน้ าให้บริการมากกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเกรงว่าน้ า 
ที่กักเก็บในเขื่อนจะไม่เพียงพอส่งให้เกษตรกรท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
   บ้านหนองสะแกกวน พ้ืนที่ที่เป็นหมู่บ้านหนองสะแกกวน ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีตเคยเป็นที่อาศัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญ ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งมีโครงการพระราชด าริให้สร้างเขื่อนล านางรอง อ่างเก็บน้ าจ านวนสาม 
แห่ง เข้ามาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ท าให้ประชาชนได้เข้ามาอาศัย และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอาศัยน้ าจากคลองส่งน้ าตามพระราชด าริโครงการส่งน้ าและบ ารุงรั กษาล านางรอง ช่วยให้เกษตรกร
สามารถท านาได้ปีละครั้งหรือบางปีเช่นปีนี้ก็ท านาปรังได้อีกเป็นสองครั้งต่อปี และกลายเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
ทางเกษตรเป็นอันดับต้น ๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันหมู่บ้านหนองสะแกกวนมีประชากร 613 คน  
อยู่กินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผลไม้ส่งขาย รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ
ขยะและจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ิมทรัพย์ โดยให้น าขยะที่ใช้ได้ใหม่น ามาขายให้ธนาคารด้วย 
 
7. วิธีการด าเนินการ  
 1. พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 3. แบ่งกลุ่มสนทนาปัญหาเชิงลึก 
 4. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ 
 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา 
 6. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เครือ่งมือสือ่สาร                  

                 การสัมภาษณ ์     อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   9.1.1 จังหวัดบุรีรัมย ์
    - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ -   คน 
    - จ านวนผู้เขา้ร่วม 100 คน คดิเปน็ร้อยละ 100 
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  - แบ่งออกเปน็ 

             การ ประชาชนทั่วไป          เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ         

   9.1.2 จังหวัดสุรินทร ์
    - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 200 คน 
    - จ านวนผู้เขา้ร่วม 200 คน คดิเปน็ร้อยละ 100 
    - แบ่งออกเปน็  

             การ  ประชาชนทัว่ไป          เด็ก-เยาวชน          ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ         

  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือสนทนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ท าให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงลึก และสามารถให้ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
   9.2.2 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อวุฒิสภา โดยร่วมกันน าเสนอปัญหาตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้วุฒิสภาน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจต่อไป 
  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

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

   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
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12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
  เวลา 14.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอกาบเชิง ที่ 6 ต าบลด่าน 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) จ านวน 12 คน ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้า
คณะเดินทาง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ พลเอก 
สนั่น มะเริงสิทธิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรั กษ์ นายดิเรกฤทธิ์  
เจนครองธรรม นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน นางทัศนา ยุวานนท์ นายบุญมี สุระโคตร และพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ  
ในฐานะกรรมการอ านวยการ ได้ลงพื้นที่ ณ จุดด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอ าเภอกาบเชิง นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์อ าเภอกาบเชิง นายสุทธิศักดิ์ 
พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ นายวุฒิกุล งามปัญญา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน พันเอก สมภพ 
ภาระเวช ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 23 ผู้แทนโครงการชลประทานสุรินทร์ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
  1. การพัฒนาการค้าและการผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  
   1.1 ตลาดช่องจอมมีร้านค้าชั่วคราวที่ผู้ค้าเป็นผู้ก่อสร้างเอง ท าด้วยโครงไม้ยูคามุงสังกะสี จ านวน
กว่า 1,000 ร้านค้า ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน ประชาชนบุกรุกที่ดินของรัฐในการท ามาค้าขาย  
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยากแก่การควบคุมดูแลของภาครัฐ และไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
และบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น ขณะนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการพัฒนาตลาดถาวร โดยขอเช่าที่ดินราชพัสดุ เพ่ิมเติม 
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร 904 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เต็มพ้ืนที่ทั้งแปลง จ านวน 92-3-48 ไร่ 
จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพ่ือก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว วงเงิน 282,658,450 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 
   1.2 ด่านศุลกากรช่องจอมมีโครงการพัฒนาด่านใหม่จากด่านคู่เป็นด่านเดี่ยว จึงได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ขึ้น แต่เกิดปัญหาที่ทับซ้อนเนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยทับทัน- ห้วยส าราญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งในอดีตเคยยกให้กรมทางหลวงชนบท 
ไว้ใช้ประโยชน์ ขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่อง
จอมแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ โดยเสนอพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อโครงการก่อสร้างด่าน จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
    ๑. พ้ืนที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา รวมพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ 
    ๒. พ้ืนที่บนทางหลวง ๒๑๔ ตอนปราสาท-ช่องจอม ระหว่าง กม.๒๖๔+00๘-กม.๒๔+๕๕๘ 
ด้านซ้ายและด้านขวาทาง จ านวน ๒ แปลง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๘๔-๕๐ ไร่ 
    ๓. พ้ืนที่บริเวณสามแยกช่องจอม บนทางหลวง ๒๓๔ ตอนปราสาท-ช่องจอม รวมเนื้อที่ประมาณ 
๘๑-๒-๓๘ ไร่ 
    ๔. พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ บริเวณตลาดช่องจอม รวมเนื้อทีป่ระมาณ ๘๔๑-๐๘ ไร่  
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   1.3 จากข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัด
สุรินทร์ มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น ๕๕๐.๒๒ ล้านบาท ลดลง ๑๕๒.๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑.๗๑ เมื่อเทียบกับเดือน
สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมูลค่าการค้า 702.86 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้น ๑๘๒.00 ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๔๓ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าการค้า ๓๖๘.๒๒ ล้านบาท  
     ส าหรับมูลค่าการส่งออก รวมทั้งสิ้น ๓๖๖.๔๖ ล้านบาท ลดลง ๘๔.๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๑๔.๕๖ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งมีมูลค่าส่งออก ๔๕๖.๑๗ ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้น ๕๘.๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๕๕ 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าส่งออก ๓๐๔.๕๐ ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ า
ชาเขียว น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มนมยูเอสที นมถั่วเหลือง อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง บะหมี่ถ้วยกึ่ง
ส าเร็จรูปรสต้มย ากุ้ง เครื่องดื่มน้ าผลไม้ 
    ขณะที่มูลค่าการน าเข้า รวมทั้งสิ้น ๑๘๓.๒๖ ล้านบาท ลดลง ๖๓.๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๒๕.๖๙ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งมีมูลค่าน าเข้า ๒๔๖.๖๑ ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้น ๑๒๓.๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๒๐๖.๘๗ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าน าเข้า ๕๙.๗๒ ล้านบาท สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่  
มันส าปะหลัง (มันสด) มันส าปะหลัง (สับตากแห้ง) เม็ดพลาสติก มะม่วงสด ชิ้นส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ท าด้วย 
เศษพลาสติกดอ้ยคุณภาพ 
    ทั้งนี้ เมื่อคิดสถิติดุลการค้า พบว่า ไทยเกินดุลการค้ามูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๘๓.๗๐ ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เกินดุลการค้า ๒๐๙.๕๖ ล้านบาท ดุลการค้าลดลง ๒๕๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๓๔  
   1.4 ปัญหาและอุปสรรคจุดผ่านเดนถาวรช่องจอม ได้แก่ ปัญหาทางด้านการสื่อสาร เนื่องจากต่าง
ฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันส่งผลให้การตกลงราคา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้การซื้อขายไม่เกิดขึ้นจริง โอกาสนี้  
จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้ง จดัให้
มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนผู้ประกอบการ 
ที่ประสงค์จะท าธุรกรรมทางการค้า การลงทุน ร่วมกันต่อไป 
  2. การติดตามการบริหารงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ 
   จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จ านวน 509 โครงการ งบประมาณ 
492,734,900 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
   ส าหรับโครงการที่สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย 1. โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าราชมงคล 2. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง 3. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าอ าปึล และ 4. โครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าจากเหมืองหินไปที่ปะปา 
   ทั้งนี้ โครงการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
493 โครงการ รวมเป็นเงิน 236,478,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมี
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 2 ,429,200 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ขณะที่โครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 253,827,700 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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   ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายแล้วจ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 
5,335,200 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.26 
   คณะกรรมการฯ ได้รับรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ อาทิ ปัญหาพ้ืนที่ด าเนินโครงการก่อสร้างด่าน
ชายแดนช่องจอมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย 
ทับทัน-ห้วยส าราญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช รวมถึงวุฒิสภา จะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับ
งบประมาณด าเนินโครงการขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือน าปัญหาและน าข้อมูลที่ได้รับจาก
การลงพื้นที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาล เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 
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คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์  
ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอกาบเชิง  

พร้อมลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ตลาดช่องจอม 
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 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา ๑๐.๐0 นาฬิกา ณ ที่ท าการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โครงการเขื่อนล านางรอง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดบุรีรัมย์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน 12 คน ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ นางผาณิต  
นิติทัณฑ์ประภาศ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์  
ร่วมรักษ์ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน นางทัศนา ยุวานนท์ นายบุญมี สุระโคตร และ 
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะกรรมการอ านวยการโครงการฯ พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก 
ส่วนราชการ ณ ที่ท าการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โครงการเขื่อนล านางรองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม 
และบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัด ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่
ประมาณ 67,000 บาท โดยรายได้ส าคัญมาจากกีฬาและการการท่องเที่ยว เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีการประเมิน
รายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 3,000 ล้านบาท  
  ส าหรับโครงการเขื่อนล านางรอง ปัจจุบันไม่มีปัญหาการผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังอยู่
ระหว่างจัดท าโครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าล าปะทิว ระยะทาง 50 กิโลเมตร ขณะนี้ ด าเนินการไปแล้ว 8 กิโลเมตร  
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในอ าเภอประโคนชัยได้เป็นอย่างดี 
  โอกาสนี้ ได้มีการน าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาเพื่อคณะกรรมการฯ รับทราบ 
อาทิ ความต้องการขอขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ-นางรอง ปัญหาช้างป่าที่มีจ านวน
ประชากรเพ่ิมขึ้นเกิดการบุกรุกที่ท ากินและท าลายทรัพย์สินของชาวบ้าน ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าของ 
คนในชุมชน และปัญหาคลองส่งน้ าในผ่านต าบลส้มป่อยตื้นเขิน ไม่มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบขุดลอก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับที่จะไปประสานการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการ  
ณ ที่ท าการโครงการเขื่อนล านางรองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ณ บริเวณแปลงประณีต ต าบลโนนดินเดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชัยยศ  
พุฒพวง ก านันต าบลโนนดินแดง ประธานสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอโนนดินแดง กล่าวต้อนรับและน าเสนอข้อมูล
ทั่วไป ผลการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้ 
  อ าเภอโนนดินแดง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๓๗ หมู่บน ๓ ต าบล มีก านัน ๓ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๓๗ คน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จ านวน ๗๔ คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ้ายรักษาความสงบ (ผรส.) ๓๗ คน สารวัตรก านัน  
๖ คน และแพทย์ประจ าต าบล ๓ คน รวมจ านวนบุคลากรในส่วนของการปกครองท้องที่มีจ านวนทั้งสิ้น 1๕๗ คน 
ส าหรับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ปฏิบัติหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พ.ศ. ๒๔5๗ และกฎหมายอื่นที่ให้อ านาจเฉพาะเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชนให้ส าเร็จ เป็นผู้ประสาน
ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ใกล้ชิดกับราษฎรในท้องที่ 
  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ 
ตามโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน" เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา
อุปสรรคของประชาชน ผู้น าชุมชน และท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาความต้องการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ซึ่งการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
รัฐบาล ได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 
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คณะฯ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน  
ณ บริเวณแปลงประณีต ต าบลโนนดินเดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  จากนั้น คณะกรรมการโครงการฯ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่างบ้านหนองสะแกกวน 
อ าเภอโนนดินแดง เพื่อเยี่ยมชมผลการด าเนินงานของชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และครัวเรือน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการบริหารจัดการขยะและการลดใช้พลาสติก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม
การใช้ตะกร้า ถุงผ้าไปร้านค้า หิ้วปิ่นโตไปวัด คัดแยกขยะรีไซเคิลทุกครัวเรือน ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร  
ท าปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้ เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ ธนาคารขยะเพ่ิมทรัพย์ และกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชน  

  

  

 
 

คณะฯ พบปะและเยี่ยมชมผลการด าเนินงานของชุมชน 
ณ หมู่บ้านเกษตรกรตัวอยา่ง บ้านหนองสะแกกวน อ าเภอโนนดินแดง  



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 

ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

1 ด้านแหล่งน้ํา นายชัยยศ พุฒพวง กํานัน
ตําบลโนนดินแดง 
โทรศัพท์ 044-606253 
 
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายก 
อบต.ลํานางรอง 
โทรศัพท์ 044-610201 
 
นายเชื่อม กระสัง ประธานกลุ่ม
สมาชิกแปลงนาประณีต 

บุรีรัมย์ รายละเอียด ปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่เพื่อ
อุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรไม่
เพียงพอ 
 
รายละเอียด ปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่เพื่อ
อุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรไม่
เพียงพอ 
 
รายละเอียด ปัญหาคลองส่งน้ําของแปลงนา
ประณีต ผุพังทรุดโทรม ทั้ง 21 สายของคลอง
ไส้ไก่ ส่วนปลายคลองลําบากมาก 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

2 ด้านที่ดิน นายเชื่อม กระสัง ประธานกลุ่ม
สมาชิกแปลงนาประณีต 

บุรีรัมย์ รายละเอียด ที่แปลงรวมที่อยู่ด้านข้าง เมื่อปี 
2545-2546 ทางกลุ่มสมาชิกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกลุ่มแปลงนาประณีตได้มารังวัด
ที่ดินพร้อมกับ ส.ป.ก. แต่เมื่อช่วงปี 2559 ส.
ป.ก. แจ้งว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ของกลุ่มแปลงนา
ประณีต แต่เป็นของวิทยาลัยเกษตร อยาก
สอบถามว่าที่ดินนี้เป็นของใครกันแน่ 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
3 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายบุญทรง ลึกลาภ 

ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง 
59 หมู่ 8 ต.โนนดินแดง  
อ.โนนดินแดง 
โทรศัพท์ 089-5819823 
 
นายชัยยศ พุฒพวง กํานัน
ตําบลโนนดินแดง 
โทรศัพท์ 044-606253 
 
นายชัยยศ พุฒพวง กํานัน
ตําบลโนนดินแดง 
โทรศัพท์ 044-606253 
 
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายก 
อบต.ลํานางรอง 
โทรศัพท์ 044-610201 
 
 
 

บุรีรัมย์ รายละเอียด กลุ่มได้รับความเดือดร้อนจาก
กรณีที่ผู้อํานวยการเขื่อนลํานางรอง และ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ชาวบ้านรื้อถอนกระชังปลา
จากเขื่อน ทําให้ชาวบ้านไม่มีอาชีพ และเกิด
หนี้สิน 
 
รายละเอียด ขอให้เพิ่มค่าตอบแทนกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
รายละเอียด ปัญหาภัยจากช้างป่า ปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
 
 
รายละเอียด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความต้องการอิสระในการบริหาร การจัดทํา
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และให้
มีการกระจายอํานาจภารกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายเชื่อม กระสัง ประธานกลุ่ม

สมาชิกแปลงนาประณีต 
บุรีรัมย์ รายละเอียด ศาลาแปลงนาประณีตเป็นอาคาร

ไม้ผุพัง ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
จากการนําเสนอ

ในที่ประชุม 
 

4 ด้านการเกษตร นายชัยยศ พุฒพวง กํานัน
ตําบลโนนดินแดง 
โทรศัพท์ 044-606253 
 
 
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายก 
อบต.ลํานางรอง 
โทรศัพท์ 044-610201 

บุรีรัมย์ รายละเอียด พืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา เช่น 
ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง รวมถึงปัญหา
เกี่ยวกับโรคพืช 
 
รายละเอียด พืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

5 ด้านการคมนาคม นายบุญธรรม คงสุขมาก นายก 
อบต.ลํานางรอง 
โทรศัพท์ 044-610201 
 
 
 
 
 
นายเชื่อม กระสัง ประธานกลุ่ม
สมาชิกแปลงนาประณีต 

บุรีรัมย์ รายละเอียด ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล 
เนื่องจากถนนหมายเลข 348 ซึ่งเป็นถนนสาย
หลักที่ผ่านอําเภอโนนดินแดงมีปริมาณรถ
จํานวนมาก โดยมีความต้องการให้มีการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร และต้องการให้มีการขยาย
เส้นทางจราจร เพื่อ ที่จะสามารถรองรับ
ปริมาณรถที่เข้าสู่อําเภอโนนดินแดงได้ 
 
รายละเอียด ถนนตัวยู ตั้งแต่ลานตากข้าว-
ศ า ล า แ ป ล ง น า ป ร ะณี ต  แ ต่ ก่ อ น เ ป็ น
ถนนลาดยาง แต่ปัจจุบันนี้ฝุ่นเยอะ 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 



 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 - จดหมายข่าว 
(Press Release) 

- Spot 
- Banner 

-  ส านกังาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวดั
สุรินทร ์และจังหวดั

บุรีรมัย ์ 
- สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั
สุรินทร ์และจังหวดั

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

ศุกร ์
15 พฤศจกิายน 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพ่ือติดตามการพัฒนาการค้าและการผ่าน
แดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ และการ
บริหารจัดการน้ าโครงการพระราชด าริ  
บริเวณชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Facebook page 
ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
บุรีรัมย ์

ศุกร ์
15 พฤศจกิายน 2562 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดบุรีรัมย์ 

   
 
 



 

- 2 - 

ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Facebook page 
วุฒสิภา 

จันทร ์
18 พฤศจกิายน 2562 

 หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
 

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

พฤหัสบด ี
21 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
บุรีรัมย์ 22-23 พ.ย.นี้ 

 

 

Facebook page สวท.
สุรินทร ์

พฤหัสบด ี
21 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย ์
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ระหว่างการลงพื้นที่  

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านักข่าวไทย (MCOT) ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนที่ จ.สุรินทร์และ จ.บุรีรัมย์ 22-23 พ.ย.นี้ 

  
ส านักข่าวกรม
ประชาสมัพันธ ์

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือติดตามการพัฒนาการค้า การ
ผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง   

Facebook page สวท.
สุรินทร ์

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : ถ่ายทอดสดการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานชายแดน
ไทย-กัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

  
ส านักข่าวกรม
ประชาสมัพันธ ์

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : ส.ว. ลงพ้ืนที่พบประชาชน จ.บุรีรัมย์ 
เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ าโครงการ
พระราชด าริ บริเวณชายแดน และรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนน าไปสู่การแก้ไข   

Facebook page 
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์จังหวัด
บุรีรมัย์ (1) 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
และ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 
2562 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

YouTube วุฒิสภา 
Senate Channel (1) 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจั งหวั ดสุ ริ นทร์  เ พ่ื อติ ดตาม
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย ณ ตลาดการค้า
ช่องจอม 

  
YouTube วฒุิสภา 

Senate Channel (2) 
เสาร ์

23 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือติดตามการบริหาร
จัดการน้ าโครงการพระราชด าริบริเวณชายแดน 
และลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของประชาชนต าบล
โนนดินแดง   

Facebook page 
ส านกังานประชาสมัพันธ์

จังหวดับรุีรมัย์ (2) 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ อ าเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
สถานวีิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย 

(NBT) 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายการ : ข่าวดึก NBT 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
2 การใหส้ัมภาษณ์

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
- ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวดั
สุรินทร ์

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

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือติดตามสถานการณ์การค้า
ชายแดนไทย ณ ตลาดการค้าช่องจอม 

 
 

 

 
 

 

- ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวดั

บุรีรัมย ์
- สถานวีิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวดั

บุรีรัมย ์
- สื่ออืน่ๆ  ในพ้ืนที ่

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

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ า
โครงการพระราชด าริบริเวณชายแดน และลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ต าบลโนนดนิแดง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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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) 

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นางนิศากร เนื่องจ านง 
แม่ค้าขายเสื้อผ้าตลาดช่องจอม จ.สุรินทร์ 
ประเด็น : สถานการณ์การค้าชายแดนไทย ณ ตลาด
การค้าช่องจอม 

 
 

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายจ าลอง น้อยกุล 
พ่อค้าขายผลไม้ตลาดช่องจอม จ.สุรินทร์ 
ประเด็น : สถานการณ์การค้าชายแดนไทย ณ ตลาด
การค้าช่องจอม  

 

ศุกร ์
22 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางนาว ประเสริฐทรัพย ์
แม่ค้าขายไฟถ่าย และวิทยุ ตลาดช่องจอม  
จ.สุรินทร์ 
ประเด็น : สถานการณ์การค้าชายแดนไทย ณ ตลาด
การค้าช่องจอม   
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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) 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายชัยยศ พุฒพวง 
ก านันต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนน ดินแดง จังหวดั
บุรีรัมย ์
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ า
โครงการพระราชด าริบริเวณชายแดน และลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ต าบลโนนดนิแดง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 

 
 

 

เสาร ์
23 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางผ่องศรี เดชบุญ 
ผู้ใหญ่บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 6 อ าเภอโนน ดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย ์
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ า
โครงการพระราชด าริบริเวณชายแดน และลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ต าบลโนนดนิแดง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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หลังการลงพ้ืนที่  

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

77 ข่าวเด็ด อาทิตย ์
24 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : คณะ สว.ลงพ้ืนที่รับทราบปัญหา 
ปชช.น าเสนอรัฐบาลช่วยเหลือแก้ไข 

  
สถานวีิทยุโทรทัศนแ์ห่ง

ประเทศไทย (NBT 
อุบลราชธานี) 

อาทิตย ์
24 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่พบประชาชนที่บุรีรัมย์ 
รายการ : อีสานวันนี้ (สุดสัปดาห์) 

  
Facebook page  

สวท.สุรนิทร ์
จันทร ์

25 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ด่านผ่าน
แดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ 

  
Facebook page สวท.

บุรีรัมย ์กรม
ประชาสัมพันธ ์

จันทร ์
25 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่พบประชาชนที่บุรีรัมย์ 
รายการ : รายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง 
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หลังการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

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

อาทิตย ์
24 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือติดตามสถานการณ์การค้า
ชายแดนไทย ณ ตลาดการค้าช่องจอม 

 
 

 

 

 

จันทร ์
25 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ า
โครงการพระราชด าริบริเวณชายแดน และลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ต าบลโนนดนิแดง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 

 

 

 


