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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศุกร์ที่ 6-วันเสาร์ที่ 7 ธนัวาคม 2562 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร 

 4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  1. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.1 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะด าเนินการ
ให้ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.๒ สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมี
หน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ี 
 2.1 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับระดับสากล และมีการจัดระบบจักการน้ า
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 
 2.2 ด้านความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และแก้ปัญหา ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทาง
โครงสร้าง พื้นฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  
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และนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการ
พัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้ า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกัน และกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
 2.3 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการ
ผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 

6. ข้อมูลทั่วไป 
 6.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด
อ านาจเจริญและประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจ าปาศักดิ์ (ประเทศลาว) โดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ า
โขงเป็นตัวก าหนด ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและ
จังหวัดยโสธร 
  จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 
120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ าโขง 
เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจาก
ทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่  
ล าเซบาย ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญคือ 
ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2469 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 2. อ าเภอศรีเมืองใหม่  3. อ าเภอโขงเจียม 
 4. อ าเภอเขื่องใน   5. อ าเภอเขมราฐ  6. อ าเภอเดชอุดม 
 7. อ าเภอนาจะหลวย  8. อ าเภอน้ ายืน   9. อ าเภอบุณฑริก 
 10. อ าเภอตระการพืชผล 11. อ าเภอกุดข้าวปุ้น  12. อ าเภอม่วงสามสิบ 
 13. อ าเภอวารินช าราบ  14. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 15. อ าเภอตาลสุม 
 16. อ าเภอโพธิ์ไทร  17. อ าเภอส าโรง  18. อ าเภอดอนมดแดง 
 19. อ าเภอสิรินธร  20. อ าเภอทุ่งศรีอุดม  21. อ าเภอนาเยีย 
 22. อ าเภอนาตาล  23. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  24. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
 25. อ าเภอน้ าขุ่น 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี 46,205 47,527 93,732 32,830 

อ าเภอศรเีมืองใหม ่ 33,639 33,028 66,667 18,691 
อ าเภอโขงเจียม 17,871 17,368 35,239 9,597 
อ าเภอเขื่องใน 51,355 52,125 103,480 26,924 
อ าเภอเขมราฐ 15,806 15,667 31,473 8,617 
อ าเภอเดชอุดม 66,339 65,459 131,798 47,416 

อ าเภอนาจะหลวย 26,065 25,315 51,380 16,941 
อ าเภอน้ ายนื 31,257 30,337 61,594 20,130 

อ าเภอบุณฑริก 39,244 38,102 77,346 23,853 
อ าเภอตระการพืชผล 57,009 56,477 113,486 28,548 

อ าเภอกดุข้าวปุน้ 18,644 18,619 37,263 9,181 
อ าเภอม่วงสามสบิ 41,003 40,797 81,800 21,826 
อ าเภอวารินช าราบ 53,541 53,692 107,233 35,071 

อ าเภอพิบูลมังสาหาร 59,706 58,959 118,665 36,929 
อ าเภอตาลสมุ 15,197 14,688 29,885 7,811 
อ าเภอโพธิไ์ทร 22,308 21,589 43,897 11,267 
อ าเภอส าโรง 27,251 27,180 54,431 14,095 

อ าเภอดอนมดแดง 13,816 13,603 27,419 7,616 
อ าเภอสิรนิธร 22,149 21,448 43,597 13,856 

อ าเภอทุ่งศรีอดุม 14,771 14,430 29,201 8,611 
อ าเภอนาเยีย 10,652 10,021 20,673 6,802 
อ าเภอนาตาล 19,179 18,950 38,129 10,729 

อ าเภอเหลา่เสือโก้ก 14,067 13,845 27,912 7,455 
อ าเภอสว่างวรีะวงศ ์ 15,727 15,479 31,206 8,858 

อ าเภอน้ าขุ่น 16,834 16,488 33,322 10,533 
รวม 937,766 936,782 1,874,548 594,524 
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 6.1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง 
  ก่อตั้งขึ้นปี 2549 โดยมีประธานกลุ่มคือ พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม ปัจจุบันมีสมาชิก 14 
ครอบครัว มีแนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก และยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้บาง
ชนิด ผลผลิตที่โดดเด่นของกลุ่มคือ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง และพืชหลังนาคือ แตงโม หอม 
กระเทียม ถั่วเขียว และกระเจี๊ยบ ทั้งหมดปลูกบนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ และกระบวนการผลิตที่กลุ่มพัฒนาเรียนรู้มา
อย่างต่อเนื่อง ใช้ปัจจัยการผลิตที่ร่วมกันท าขึ้นเอง อาทิ ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ไส้เดือนฝอย และองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกหลายอย่างที่ทางกลุ่มได้ศึกษาและพัฒนาจนเชี่ยวชาญ ท าให้กลุ่มบ้านหนองมัง
แห่งนี้ กลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
   กลุ่มบ้านหนองมังมีความเคร่งครัดเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นอย่างมาก มีการตั้งกติกา
หากสมาชิกใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมัก จะถูกเชิญให้ออกจากการเป็นสมาชิกทันที 
เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยหมักจากแหล่งอื่น จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตท าให้ผลผลิตมีความแตกต่างคุณภาพ
จะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ฉะนั้น ผลผลิตที่ผลิตจากบ้านหนองมังจึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลผลิตที่ผ่านการคัดสรรให้มี
คุณภาพอย่างดีท่ีสุด 
   กลุ่มอาชีพที่ส าคัญในชุมชน 
   1. กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองมัง มีนางทองม้วน เลิศดี เป็นประธานกลุ่ม ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ส าโรงเป็นผู้ส่งเสริมการก่อตั้งเมื่อปี 2538  มีสมาชิก 18 คน กิจกรรมที่ท า เช่น การท าขนมทอดต่าง  ๆ ส่งร้านค้า 
เช่น ขนมนางเล็ด ทองม้วน โดนัท กล้วยฉาบ ถั่วคั่ว ถั่วทอด ฯลฯ ซึ่งท ารายได้ให้กับกลุ่มฯ ได้ดีพอสมควร ปัญหาที่
กลุ่มประสบ คือ ในฤดูฝนจะไม่มีที่ส าหรับตากขนม 
   2. กลุ่มเกษตรพอเพียง มีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2540 มีสมาชิก 27 คน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการท า
เกษตร มีกิจกรรมหลัก คือ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร
ด้วยตนเอง การจัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจ าปัจจุบันกลุ่มฯ ได้เติบโตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตร
อินทรีย์โนนกลาง  "ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง" 
   3. กลุ่มเลี้ยงวัว-ควาย มีนายส าเนียง เต็มดวง เป็นประธานกลุ่ม ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ส่งเสริม
การก่อตั้งเมื่อปี 2538 เป็นการรวมกลุ่มกู้เงินเพ่ือซื้อวัว-ควายไว้เลี้ยง และให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านปศุสัตว์ 
 
 6.1.2  ศูนย์การเรียนรู้บ้านกระเดียน 
   บ้านกระเดียน เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง เนื่องจากมีระยะทางห่างจากอ าเภอ
ตระการพืชผลประมาณ  5  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 52  กิโลเมตร มีลักษณะพ้ืนที่เป็น
ที่ราบสูง อยู่ระหว่างล าห้วยค าปูน และล าห้วยกวางโตน ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบจะมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพ้ืนที่ป่า
ชุมชน และมีทุ่งนาล้อมรอบหมู่บ้าน และเป็นทางผ่านในการเดินทางจากอ าเภอศรีเมืองใหม่ อ าเภอโขงเจียมผ่านเข้า
ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแต่เดิมจะใช้ เส้นทางกลางบ้านของหมู่บ้านกระเดียนเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อ
ค้าขายระหว่างกัน 
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   การรวมกลุ่มภายในหมู่บ้าน 
   1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  เริ่มก่อตั้งในปี 2530 โดยนายไพเสริฐ ทองผาย ได้รับการประสานงานจากส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอตระการพืชผล เพื่อเริ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซึ่งในระยะแรกทางผู้ใหญ่บ้านจะได้
ประสานข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้สมาชิกในหมู่บ้านได้รับทราบประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มและวิธีการจัดเก็บรวบรวมเงิน
เพ่ือน าเข้าสู่กองทุน การปันผล การปล่อยสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 775 คน และ
จ านวนสมาชิกจะเพ่ิมขึ้นและลดลงในทุกปี ถือได้ว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดีจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2537 ในระยะเวลาต่อมาทางกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระเดียน เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการ
จัดซื้อปุ๋ยเพื่อน ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกในราคากระสอบละ 10 บาท รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับทางกลุ่ม ด้วยวิธีการปล่อยกู้ในดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท และทางกลุ่มยังได้ขอยืมเงินจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน จ านวน 100,000 บาท เพ่ือน ามาลงทุนเพื่อการผลิตน้ าดื่มให้กับทางชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการ
ชุมชน และยังส่งออกเพ่ือจ าหน่ายทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ในการนี้ทางกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้น าเงิน
ส่งคืนให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน ปีละ 20,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ทางกลุ่มยังได้น าเงินจาก
กองทุนน าไปสร้างปั้มน้ ามัน และตู้โทรศัพท์เพ่ือบริการให้กับชุมชนอีกด้วย 
  2. กลุ่มทอผ้า 
  เริ่มก่อตั้งในปี 2545 โดยชาวบ้านจ านวน 10 คน ที่ได้ร่วมกันลงทุนด้วยงบประมาณหุ้น
ละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท เพ่ือน ามาทอผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าห่ม ผ้ากาบบัว ผ้าขามหรือผ้าดิบ  
ส่งขายทั้งในหมู่บ้านและพ้ืนที่ข้างเคียง ในระยะต่อมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จึงท าให้ทางกลุ่ม
ได้รวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจจนมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 30 คน และได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2550 โดยการร่วมกันลงหุ้น 
คนละ 100 บาท และได้งบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท 
เพ่ือน ามาลงทุนในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในการทอผ้ากาบบัวของหมู่บ้าน และยังช่วยกันพัฒนาให้ตัวสินค้า
สามารถเข้ารับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับรางวัล 5 ดาว เมื่อปี 2554 เป็นการหา
รายได้เสริมในอีกทางหนึ่ง ช่วงเวลาที่ใช้ในการผลิตจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานอกฤดูกาลท านาและนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
  3. กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว 
   ก่อตั้งเมื่อปี 2554  มีสมาชิก จ านวน 20 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 
ปี และทางกลุ่มยังได้ร่วมหุ้นจากสมาชิกที่มีความสนใจ เป็นจ านวนหุ้นละ 200 บาท/คน และผลผลิตที่ทางกลุ่มได้ คือ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดบด เมื่อน าผลผลิตทางการเกษตรน าไปจ าหน่ายในท้องตลาดทางกลุ่มจะด าเนินการ
รวบรวมเงินรายได้จากการขายสินค้า และจะน ากลับมาปันผลให้กับกลุ่มสมาชิกในช่วงเวลาสิ้นปี และปันผลบางส่วน
จะน ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ทางกลุ่มจะจัดซื้อก้อนเชื้อจากภายนอกชุมชน และ
น ามาฝึกและหัดท า โดยปริมาณการผลิตก้อนเชื้อของทางกลุ่ม คือ วันละ 300 ก้อน เมื่อทางกลุ่มได้ท าก้อนเชื้อแล้ว
เสร็จจึงได้น าก้อนเชื้อกลับไปพักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากนั้นก็เข้าท าการเก็บผลผลิตและจัดจ าหน่ายใน
ราคากิโลกรัมละ 70 บาท 
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   4. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
  ปี พ.ศ. 2550 – 2554  นายอ าเภอตระการพืชผล น าโดยนายณรงค์ เชาว์ลิลิตกุล ได้มี
นโยบายให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไป
กับการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามนโยบายนายแพทย์สุรพร ลอยหา สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
การพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว “ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินการ บ้านกระเดียน หมู่
ที่ 1 ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะที่บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมี
สมาชิกครบทุกหลังคาเรือน สมาชิกทุกคนในหลังคาเรือนมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตามข้อตกลง คณะกรรมการธนาคารขยะ 
น าเงินรายได้ ฝากที่สถาบันการเงิน หมู่ 1 กระเดียน เพ่ือจัดสรรให้สมาชิกตามข้อตกลง ธนาคารขยะได้ให้ประโยชน์
ต่อชุมชนมากมาย เช่น ช่วยลดขยะที่เคยทิ้งเกลื่อนกลาด ป้องกันโรคที่มีต้นเหตุจากขยะ เป็นการปลูกจิตส านึกที่ดี
ให้กับเด็กและเยาวชนในการรักษาความสะอาดหมู่บ้านตนเอง หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 
 
 6.2 จังหวัดอ านาจเจริญ 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975780 ไร่ หรือ 3,161.29 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้  ทิศเหนือ ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล  
ทิศตะวันออก ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขงด้านอ าเภอชานุมาน  
เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล ทิศ
ตะวันตก ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา ทิศใต้ ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอ 
ม่วงสามสิบ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอ  
ชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปน
ทรายและดินลูกรังบางส่วน มีล าน้ าสายใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่ ล าเซบก และล าเซบาย  แบ่งเขตปกครองเป็นอ าเภอ  
7 อ าเภอ มี 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน ประกอบด้วย 
 1. อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  2. อ าเภอชานุมาน   3. อ าเภอปทุมราชวงศา  
 4. อ าเภอพนา   5. อ าเภอเสนางคนิคม  6. อ าเภอหัวตะพาน 
 7. อ าเภอลืออ านาจ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ 48,585 48,341 96,926 29,623 

อ าเภอชานมุาน 19,342 19,088 38,430 11,269 
อ าเภอปทุมราชวงศา 22,941 22,492 45,433 12,904 

อ าเภอพนา 9,664 9,556 19,220 6,175 
อ าเภอเสนางคนิคม 17,544 17,778 35,322 9,937 
อ าเภอหวัตะพาน 21,550 21,376 42,926 10,549 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอหวัตะพาน 21,550 21,376 42,926 10,549 
อ าเภอลืออ านาจ 17,296 17,428 34,724 9,254 

รวม 793,433 801,417 1,594,850 461,821 
 

 6.3 จังหวัดยโสธร 
  จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 4,161.444 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 
12.89 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและ
มุกดาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก 
พ้ืนที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ 
ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า  
มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  ได้แก่ แม่น้ าชี และขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายัง ล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย และแหล่ง
น้ าขนาดเล็กอยู่ทั่วไป ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ  78 ต าบล 
885 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
 1. อ าเภอเมืองยโสธร  2. อ าเภอเลิงนกทา  3. อ าเภอไทยเจริญ 
 4. อ าเภอกุดชุม   5. อ าเภอทรายมูล  6. อ าเภอป่าติ้ว  
 7. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  8. อ าเภอมหาชนะชัย  9. อ าเภอค้อวัง 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองยโสธร 54,993 54,042 109,035 37,126 
อ าเภอทรายมลู 12,413 12,352 24,765 7,558 
อ าเภอกดุชุม 31,087 30,516 61,603 18,904 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ 31,476 31,187 62,663 18,531 
อ าเภอป่าติ้ว 16,133 16,072 32,205 9,715 

อ าเภอมหาชนะชัย 26,084 25,968 52,052 13,846 
อ าเภอค้อวัง 10,397 10,510 20,907 5,280 

อ าเภอเลิงนกทา 44,928 44,985 89,913 27,335 
อ าเภอไทยเจริญ 15,324 15,275 30,599 9,366 

รวม 269,705 269,024 538,729 169,918 
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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 

 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 120 คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 250 คน คดิเปน็ร้อยละ 125 
   - แบ่งออกเปน็  

             การ ประชาชนทั่วไป          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- 
 

   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลล ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 
ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ นายสุธี มากบุญ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ศาสตราจารย์
เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร  
นางประภาศรี สุฉันทบุตร นางประยูร เหล่าสายเชื้อ และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ได้ลงพ้ืนที่พบประชาชน 
เพ่ือเยี่ยมชมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง  
ซึ่งประกอบด้วย แปลงผักอินทรีย์ นาข้าวอินทรีย์ ฐานเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ พร้อมหารือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ บ้านหนองมัง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง ได้กล่าวถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โรงเรือนในการปลูกพืช 
ไม่เพียงพอบางฤดูผลิตได้น้อย โรคพืชและศัตรูพืชที่ท าลายผลผลิตทางการเกษตร ขาดวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึง
โรงเรือนในการแปรรูปสินค้าเกษตร ในบางฤดูกาลผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ปัญหาที่ดินในการ
ปลูกสร้างโรงเรือนผลิตสารชีวภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งจ าหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง  
มีความต้องการขอให้ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาโรงเรือนคัดเลือกแสง โรงเรือนผลิตสารชีวภัณฑ์ และโรงเรือน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมเติมจากที่ต้องเช่า พ้ืนที่วางขายสินค้า ให้ปรับ
เป็นขายสินค้าผ่านทางตลาด E-commerce โดยในส่วนของวุฒิสภาอาจน าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลต่อไป 
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คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยีย่มชมแปลงเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง  

ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  จากนั้น คณะฯ ได้ลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมใน
หมู่บ้าน อาทิ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (กุฏิลาย) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ามันหยอดเหรียญ 
ธนาคารขยะรีไซเคิล กลุ่มทอผ้าครัวเรือน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (แหนมคุณย่า)  
  จากการรับฟังท าให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบว่า บ้านกระเดียนเป็นหมู่บ้านที่ด าเนินตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แต่เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ท าให้ผลผลิตตกต่ า ความต้องการของชุมชนขณะนี้คือ น้ าเพ่ือท าการเกษตรและอุปโภคบิโภค  
ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนต าบลกระเดียนไว้ 
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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คณะกรรมการฯ แบ่งกลุ่มหารือรว่มกับประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหา พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ชมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ณ บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลล ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 
ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ นายสุธี มากบุญ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นางประภาศรี สุฉันทบุตร นางประยูร 
เหล่าสายเชื้อ และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  พร้อมด้วยนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา  
ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์ ได้ในฐานะพบปะหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาค
ประชาชนของจังหวัดอ านาจเจริญ ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายสุธี ทองแย้ม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ทั้งนี้ จากการรับฟัง พบว่า ปัญหาส าคัญที่พบในจังหวัด อาทิ ด้านเกษตรอินทรีย์ ยังพบข้อจ ากัดใน
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อ านาจเจริญ เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิต และขาดความเข้าใจในระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่มีข้อจ ากัดเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของดินและน้ ายังมีน้อย  
สินค้าเกษตรไม่หลากหลาย มีคู่แข่งมาก มาตรฐานสินค้าเกษตรยังไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ส่วนด้านการตลาด
ยังมีช่องทางจัดจ าหน่ายที่ไม่หลากหลาย ด้านปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะดงสีบู ซึ่งปัจจุบันมี 
ขยะตกค้าง 4 แสนตัน ไม่สามารถก าจัดได้ทัน จึงมีปัญหาเรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็น แมลงวัน สุนัขจรจัด และถุงพลาสติก
ปลิว ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลต าบลไก่ค าได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบ
ปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ผ่านการประชาสังคมจากประชาชนในพ้ืนที่  ด้านปัญหาแหล่งน้ าและการบริหาร
จัดการน้ า น้ าท่วมและแล้งในเวลาเดียวกันส่งผลให้ข้าวยืนต้นตาย น้ าท่วมขังซ้ าซาก และแหล่งกักเก็บน้ ายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และด้านปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน โดยมีข้อเสนอให้ผลักดันให้มีการแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537 ในท้องที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอปทุมราชวงศา กิ่งอ าเภอลืออ านาจ 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมคุณค่า มูลค่า และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพร 
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ือประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า และพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม 
มั่นคง และสันติสุข มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและทันสมัย 
  ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
คณะกรรมการฯ รว่มหารอืกับหัวหน้าส่วนราชการ ผูแ้ทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

ณ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม และอ าเภอไทยเจริญ โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบในจังหวัด อาทิ ต้องการให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สินค้าโอท็อปของชุมชน รวมถึงการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนพร้อมทั้งหาตลาดรองรับสินค้า  
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือสินค้าที่ผลิตออกมาจะได้
ระบายออก นอกจากนี้ยังขอให้แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
คนในชุมชน ส่วนปัญหาด้านอื่น ๆ ที่พบ เช่น ด้านการคมนาคม ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล หมู่บ้าน มีสภาพเป็น
ถนนลูกรัง ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไปมามีความล าบาก ปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอต่อการ
ท าการเกษตร และปัญหาการผลักดันสนามบินเลิงนกทา ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ เป็นต้น 
  จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชม พบปะพูดคุย พร้อมให้ก าลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากชาวบ้าน
อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม และอ าเภอไทยเจริญ ที่น าผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและมาวางจ าหน่ายด้วย 
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คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนทีเ่พ่ือเยีย่มชมพร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม และอ าเภอไทยเจริญ ณ ทีว่่าการอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 
  ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ได้มีประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถจ าแนกได้รวม 3 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับ
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการลงพ้ืนที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันศุกร์ที่ 6-วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2562  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
1 ด้านแหลง่น า้ นายวิเศษ สดีีวงศ ์

266 ม.2 ต.ค้าไผ ่อ.ไทยเจริญ 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 093-3192561 
 
 
 
นายไพศาล ศุภมติร 
88 ม.10 ต.กุดเชียงหมี่  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 081-1956911 

ยโสธร 
 
 
 
 
 

รายละเอียด  ขอให้ช่วยขบัเคลื่อนโครงการ
เกี่ยวกบัน ้า และการจัดการน ้าในพื นที่จงัหวัด
ยโสธร เนือ่งจากช่วงฤดูฝนปริมาณน ้าจะมาก 
ส่วนฤดแูล้งจะขาดแขลนน ้า จึงอยากเสนอ
โครงการสร้างฝายเก็บกักน ้าขนาดเล็กใน
ท้องถิน่ และโครงการสบูน ้าบาดาล 
 
รายละเอียด  ขอให้จัดท้าโครงการบ่อน ้าบาดาล
ด้วยแผงโซล่าเซล ส้าหรับทา้การเกษตรและ
เลี ยงสัตว ์

น ำเสนอในแบบ
ประเดน็ค ำถำม/
ข้อคดิเหน็/
ข้อเสนอแนะ 
ระหว่ำงกำรลง

พ้ืนที่ 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

2 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายวิมล โสภาพงษ ์
126 ม.6 ต.โคกสา้ราญ  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 080-0134045 
 
นายสุรศกัดิ ์สุณพัฒน ์
ประธานเครอืข่าย OTOP 
จังหวดัยโสธร 
โทรศัพท์ 090-3580053 

ยโสธร รายละเอียด  อยากให้แกไ้ขกฎหมายเกี่ยวกบั
สุนัข เนื่องจากสนุัขจรจัดมปีริมาณมาก สร้าง
ปัญหาให้กับชุมชน เพราะสนุัขจรจดัไลก่ัด
ชาวบา้น และสตัว์ที่เลี ยงไว ้
 
รายละเอียด  ขาดแหล่งเงินทุนในการผลิต
สินค้าชมุชน อยากให้ภาครฐัเข้ามาให้การ
สนับสนนุ 
 
 

น ำเสนอในแบบ
ประเดน็ค ำถำม/
ข้อคดิเหน็/
ข้อเสนอแนะ 
ระหว่ำงกำรลง

พ้ืนที่ 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

  นางบาลเย็น พันธุ์สวัสดิ์ 
118 บ้านด่านใต ้ม.15  
ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 084-4119811 
 
นางสาวสายเพชร เจรญิตา 
28 ม.18 ต.ห้องแซง  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
 
 
 
นางยุพิน ทับแสง 
14 ม.4 ต.กดุเชียงหมี ่อ.เลงิ
นกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 089-7161288 
 
นางพิสมัย ศรีสขุ 
384 ม.11 ต.ห้องแซง  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 085-4196411 
 
นางบรรจง เนตรวงศ ์
กลุ่มพัฒนาอาชีพ ม.12  
ต.สวาท อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 093-4488253 

  รายละเอียด  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดเงนิทุน
สนับสนนุจากภาครฐั ท้าใหต้้องกูเ้งนิจาก  
ธ.ก.ส. เพื่อมาท้าผลติภัณฑ์ 
 
 
 
รายละเอียด  ขอความอนเุคราะห์เรื่องการ
พัฒนาสนิค้า ตน้ทุนการผลติ และคุณภาพของ
สินค้าใหไ้ดม้าตรฐานและตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า เนื่องจากปัจจบุันทางกลุ่มประสบ
กับปญัหาการจ้าหนา่ยสินคา้ 
 
รายละเอียด  ขอสนับสนุนเครื่องจกัรในการท้า
ข้าวเกรียบว่าว เพราะตอนนี ให้แรงงานจากคน 
ท้าให้ผลิตสนิค้าไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อการ
จ้าหน่าย 
 
รายละเอียด  อยากได้เงินทนุมาอดุหนุนกลุ่ม
ผ้ามัดหมี่เพ่ือให้ชาวบ้านมีอาชีพและมรีายได้
เพิ่มขึ นหลังจากฤดูท้านา และอยากใหห้า
ตลาดรองรับการจ้าหนา่ยสินค้าของกลุม่ 
 
รายละเอียด  อยากให้สนับสนุนกลุม่ทอผ้าใน
พื นที่ เพราะปัจจุบนัชาวบ้านต้องออกเงินทนุ
ในการผลติเอง และยังขาดตลาดรองรบัสินคา้ 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

  นางส้าราญ พิมเสน 
6 ม.9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร 
 
 
นายชนาธิป จันทิพย ์
33 ม.3 บ้านสวาสดิ์  
ต.กดุเชียงหมี่ อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 064-0829590 
 
นางพุทธา วงเพ็ญ 
97 ม.3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 080-7269815 
 
นางสนุันทา แพงกัลยา 
30 ม.15 ต.บุ่งคา้ อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 080-4830097 
 
นางนงคราญ คลั่งทอง 
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด 
โทรศัพท์ 062-5646609 
 

 รายละเอียด  เนื่องจากการผลิตสินคา้เกษตรมี
ต้นทนุสูง ชาวบ้านในพื นที่ขาดเงนิลงทนุ จงึ
หันมารวมกลุ่มกันทอผ้า แตก่็ยังขาดตลาดใน
การจ้าหน่ายสนิค้า 
 
รายละเอียด  โครงการชว่ยเหลืออาชีพใน
ชุมชนไดร้ับงบประมาณไม่เพียงพอในการซื อ
วัตถุดบิและส่วนมากอุปกรณ์จะไมค่รบและไม่
เป็นไปตามที่ชาวบา้นร้องขอ เช่น อุปกรณ ์
ทอผ้า 
 
รายละเอียด  ขอให้ภาครฐัเข้ามาสนับสนุน
เงินทนุของกลุ่มทอผ้า เนื่องจากทางกลุ่มขาด
เงินทนุ ท้าให้ต้องกูยืมเงินมาใช้ในการผลติ
สินค้า 
 
รายละเอียด  อยากให้ภาครฐัของมาสนบัสนนุ
เงินทนุ วัตถุดบิการทอผ้า และลงพื นที่ให้
ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกบัการทอผ้า และ
การท้าการเกษตรในพื นที ่
 
รายละเอียด  ขาดตลาดรองรับสินค้า
การเกษตรทา้ให้ราคาขายสนิค้าตกต่้า และผ้า
ทอของกลุ่มทอผ้าไม่มตีลาดในการวางขาย 
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  นางสาวกัลยา มะโข 
อ.ไทยเจรญิ จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 063-9038150 
 
นางประสิทธิ์ ปทุมวัน 
25 ม.6 ต.โนนเปือย อ.กดุชุม 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 063-7956398 
 
นายยุทธนา ละทารุณ 
29 หมู่ 5 ต.บุง้ค้า อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 085-6139966 
 
นางสาวนวนนา ผาเวช 
157 ม.17 ต.ห้องแซง  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 099-3700017 
 
นายณัฐวุฒ ิสุขปราการ 
16 ม.12 ต.ห้องแซง 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 081-2525186 

 รายละเอียด  อยากให้ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ทั งจัดหาตลาดรองรับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 
รายละเอียด  ขอรับการสนบัสนุนอุปกรณ์
ส้าหรบัการทอผ้า 
 
 
 
รายละเอียด  ต้องการให้มกีารจัดการกบัคน
วิกลจรติ เนื่องจากไม่มหีนว่ยงานใดรับผดิชอบ 
ก่อให้เกดิปญัหาและสร้างความเดือดร้อน
ร้าคาญแก่คนในชุมชน 

 
รายละเอียด  อยากให้ปรบัดอกเบี ยการกู้ยืม
เงินมาประกอบอาชีพของกลุ่มสตรนี้อยลงกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั 
 
 
รายละเอียด  อยากให้ทางภาครัฐเข้ามาแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพื นที ่
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  นายอุดมพร มศีร ี
79 ม.9 ต.คา้เตย อ.ไทยเจริญ 
จ.ยโสธร 
โทนรศัพท์ 0800480386 
 
เทียมใจ ศรอีุบล 
42 บ้านโคกวิไล ต.สามัคคี  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 099-1709752 
 

 รายละเอียด  ต้องการงบประมาณในการ
ซ่อมแซมโบสถ์ไม้ และต้องการให้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแย้นา้โชค 
 
 
รายละเอียด  อยากให้สนับสนุนทนุหมนุเวียน
เพื่อให้ท้าการเกษตร 

  

3 ด้านการเกษตร นายวิมล โสภาพงษ ์
126 ม.6 ต.โคกสา้ราญ  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 080-0134045 
 
นายบุญจนัทร ์พรหมคุณ 
268 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 086-2578159 
 
นายประสิทธิ ์ศรีวนัค้า 
128 ม.6 ต.โนนเปอืย  
อ.กุดชมุ จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 081-9316367 
 
 

ยโสธร รายละเอียด  ราคารบัซื อผลผลิตทางการ
เกษตรยงัไมต่รงกับความต้องการหรือจา้นวน
การผลติในแต่ละช่วง ท้าใหเ้กษตรกรขาย
ผลผลิตในราคาที่มาเปน็ธรรม 
 
รายละเอียด  ขอเสนอใหอ้อกกฎหมายห้ามใช้
สารเคมีในการท้าการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า 
และขอให้ออกกฎหมายส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาท้าการเกษตรอนิทรีย ์
 
รายละเอียด  ขอให้สนับสนนุการท้า
การเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยนื 
 
 
 

น ำเสนอในแบบ
ประเดน็ค ำถำม/
ข้อคดิเหน็/
ข้อเสนอแนะ 
ระหว่ำงกำรลง

พ้ืนที่ 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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  นางคา้ตา สีแดง 
136 ม.12 ต.บุ่งค้า  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 081-5790179 
 
นายพังงา  
28 ม.3 ต.สรา้งมิง่ อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 085-0161130 
 
จีรนันท ์สีลาดเลา 
อ.ไทยเจรญิ จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 082-4480408 
 
ล้าพูน ล้าพุทธา 
88/6 ต.โนนเปือย อ.กดุชุม  
จ.ยโสธร 
 
วินัย ลา้พุทธา 
88/6 ต.โนนเปือย อ.กดุชุม  
จ.ยโสธร 
โทรศัพท์ 093-4294219 

 รายละเอียด  ขอใหข้ยายตลาดรองรับจิ งหรีด 
เนื่องจากฟาร์มเพาะเลี ยงมีจา้นวนมาก แต่
ตลาดรับซื อไม่เพียงพอ 
 
 
รายละเอียด  ขอใหช้่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าว 
ราคายางพาราและราคาออ้ยที่ตอนนี ราคา
ตกต่้า 
 
 
รายละเอียด  อยากใหช้่วยแก้ไขปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรที่มรีาคาต่้ามากให้กับพีน่้อง
ประชาชน 
 
รายละเอียด  อยากใหช้่วยเรื่องของราคาขา้วที่
มีราคาตกต่้า 
 
 
รายละเอียด  อยากใหช้่วยเรื่องของราคาขา้ว
และยางพาราที่มรีาคาตกต่้า 

  

 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดอ านาจเจริญ  และจังหวัดยโสธร 

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 - จดหมายข่าว 
(Press Release) 

- Spot 
- Banner 

-  ส านกังาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวดั
อุบลราชธาน ีจังหวดั
อ านาจเจรญิ  และ

จังหวดัยโสธร 
- สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั
อุบลราชธาน ีจังหวดั
อ านาจเจรญิ  และ

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

จันทร ์
2 ธนัวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัด
อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของชุมชน และหารือกับส่วน
ราชการเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
ในการพัฒนาจังหวัด ระหว่างวันศุกร์ที่   
6 – วันเสาร์ 7 ธันวาคมนี้ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

YouTube วุฒิสภา อาทิตย ์
1 ธันวาคม 2562 

 หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัด
ยโสธร ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 
2562 

 

  
Face book page 

วุฒสิภา (1) 
จันทร ์

3 ธันวาคม 2562 
หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน และหารือกับส่วน
ราชการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 – วันเสาร์ 7 ธันวาคม 
2562 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Face book page 
วุฒสิภา (2) 

จันทร ์
3 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน และหารือกับส่วน
ราชการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 – วันเสาร์ 7 ธันวาคม
นี้ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านักข่าวกรม
ประชาสมัพันธ ์

พุธ 
4 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดภาคอีสาน 

  
Facebook page 

ส านักประชาสัมพันธ์
เขต 2 

พุธ 
4 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : ก าหนดการ สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ในพ้ืนที่ จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และยโสธร 

  
 

ระหว่างการลงพื้นที ่

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกังานประชาสมัพันธ์
จังหวดัยโสธร 

ศุกร ์
6 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบชาว 
อ าเภอกุดชุม,ไทยเจริญ และเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร วันที่  7 ธ.ค.62 นี้  เวลา 13.00 น.  
ที่หอประชุมอ าเภอลิงนกทา 

  
วุฒิสภา (1) ศุกร ์

6 ธันวาคม 2562 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
บ้านหนองมัง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

วุฒสิภา (2) ศุกร ์
6 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ 
บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   

สยามรัฐ เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ยโสธรพบ
ชาวบ้าน 3 อ าเภอ เพ่ือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของ ปชช. 
เว็ปไซต์วุฒิสภา   

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(1) 

เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร เยี่ยมชมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน   

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(2) 

เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ รับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด
และปัญหาอุปสรรค 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

วุฒสิภา (1) เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่ าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) จังหวัดอ านาจเจริญ 

  
วุฒสิภา (2) เสาร ์

7 ธันวาคม 2562 
หัวข้อข่ าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) จังหวัดยโสธร 

 
 

2 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

-  ส านกังาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวดั
อุบลราชธาน ีจังหวดั
อ านาจเจรญิ  และ

จังหวดัยโสธร 
- สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั
อุบลราชธาน ีจังหวดั
อ านาจเจรญิ  และ

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

เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และ
จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 

 



- 6 - 

ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
3 คลิปสมัภาษณ์

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

ศุกร ์
6 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นางมานุณี วิลาวรรณ  
รองนายก อบต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล  
จ.อุบลราชธานี 
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 

 
 

ศุกร ์
6 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นายวิเชียร วิลาวัลย์  
ผู้ ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านกระเดียน ต.กระเดียน  
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 

  
ศุกร ์

6 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นายวันนา บุญกลม 
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์  
จ.อ านาจเจริญ 
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 

  
ศุกร ์

6 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นางเพ็ญศรี ลูกแก้ว 
ประธานชมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.อ านาจเจริญ (อพม.) 
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
3 คลิปสมัภาษณ์

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นางดวงตา จารุสาร 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองสิม ต.สามแยก 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 

  

เสาร ์
7 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นายวินัย บุญแซม 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านผักกะย่า ต.โนนเปลือย  
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
ประเด็ น : ชาวบ้ านจั งหวั ดอุ บลราชธานี  
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 
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หลังการลงพ้ืนที่  

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

หนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ อาทิตย ์
8 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : ครูหยุย น าทีมสว. ลงพ้ืนที่ 3 จว.
อีสานตอนล่าง 

 
 

สถานีวิทยโุทรทัศน์
แหง่ประเทศไทย (NBT) 
จังหวดัอุบลราชธาน ี

อาทิตย ์
8 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ที่ อุบลฯ 
รายการ : อีสานวันนี้ (สุดสัปดาห์) 

  
สถานวีิทยโุทรทศันแ์ห่ง

ประเทศไทย (NBT) 
จังหวดัอบุลราชธาน ี

จันทร ์
9 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ที่อ านาจเจริญและยโสธร 
รายการ : อีสานเช้านี้ 

  
หนงัสอืพิมพ์ขา่วสด จันทร ์

9 ธันวาคม 2562 
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชม 
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หลังการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกังานประชาสมัพันธ์
จังหวดัยโสธร 

จันทร ์
9 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบชาว
อ าเภอกุดชุม,ไทยเจริญและเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร เพ่ือรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนทั้ง 3 อ าเภอที่
หอประชุมอ าเภอลิงนกทา 

 

  

หนงัสอืพิมพ์บ้านเมอืง อังคาร 
10 ธันวาคม 2562 

หัวข้อข่าว : ส.ว.เยี่ยม 3 จว.อีสานใต้ดันกลุ่ม 
start up เข้าถึงทุน 

  
2 สกู๊ปข่าว Social Media วุฒิสภา 

(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

จันทร ์
9 ธันวาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการ
โ ค ร ง ก า ร  ส . ว . พ บ ป ร ะ ช า ช น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ และยโสธร สะท้อนปัญหาถึง
สมาชิกวุฒิสภา 

 

 

 

 
 

 


