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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐-วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
๓. สถานที ่   ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

   หนว่ยงานภาครฐั  ประชาชนทัว่ไป                   

   เยาวชน  อื่น ๆ ไดแ้ก่ คณะครู กลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
     และกลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ต่าง ๆ 
 
๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจะด าเนินการให้ลุล่วงไปได้
จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมี
หน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 ๕.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้ง
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ 
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ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ 
  ๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของ
เกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดยพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพ่ือสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผล
และพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการอนุรักษ์
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนพลังงานของประเทศ ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงาน รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 
 ๖.๑ จังหวัดอุบลราชธานี 
  เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นต าบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง ๑๐๕ องศา
ตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพ้ืนที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและประเทศลาว 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงจ าปาศักดิ์ (ประเทศลาว) โดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ าโขง
     เป็นตัวก าหนด 
  ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 
  ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขต
กั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตก
มายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบาย ล าเซบก 
ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญคือ ทิวเขาบรรทัด
และทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา  
  จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๕ อ าเภอ ๒๑๙ ต าบล ๒,๔๖๙ หมู่บ้าน 
ได้แก่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอศรีเมืองใหม่ อ าเภอโขงเจียม อ าเภอเขื่องใน อ าเภอเขมราฐ อ าเภอเดชอุดม 
อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอน้ ายืน อ าเภอบุณฑริก อ าเภอตระการพืชผล อ าเภอกุดข้าวปุ้น อ าเภอม่วงสามสิบ อ าเภอวา
รินช าราบ อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอตาลสุม อ าเภอโพธิ์ไทร อ าเภอส าโรง อ าเภอดอนมดแดง อ าเภอสิรินธร 
อ าเภอทุ่งศรีอุดม อ าเภอนาเยีย อ าเภอนาตาล อ าเภอเหล่าเสือโก้ก อ าเภอสว่างวีระวงศ์ และอ าเภอน้ าขุ่น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี ๔๖,๒๐๕ ๔๗,๕๒๗ ๙๓,๗๓๒ ๓๒,๘๓๐ 

อ าเภอศรเีมืองใหม ่ ๓๓,๖๓๙ ๓๓,๐๒๘ ๖๖,๖๖๗ ๑๘,๖๙๑ 
อ าเภอโขงเจียม ๑๗,๘๗๑ ๑๗,๓๖๘ ๓๕,๒๓๙ ๙,๕๙๗ 
อ าเภอเขื่องใน ๕๑,๓๕๕ ๕๒,๑๒๕ ๑๐๓,๔๘๐ ๒๖,๙๒๔ 
อ าเภอเขมราฐ ๑๕,๘๐๖ ๑๕,๖๖๗ ๓๑,๔๗๓ ๘,๖๑๗ 
อ าเภอเดชอุดม ๖๖,๓๓๙ ๖๕,๔๕๙ ๑๓๑,๗๙๘ ๔๗,๔๑๖ 

อ าเภอนาจะหลวย ๒๖,๐๖๕ ๒๕,๓๑๕ ๕๑,๓๘๐ ๑๖,๙๔๑ 
อ าเภอน้ ายนื ๓๑,๒๕๗ ๓๐,๓๓๗ ๖๑,๕๙๔ ๒๐,๑๓๐ 

อ าเภอบุณฑริก ๓๙,๒๔๔ ๓๘,๑๐๒ ๗๗,๓๔๖ ๒๓,๘๕๓ 
อ าเภอตระการพืชผล ๕๗,๐๐๙ ๕๖,๔๗๗ ๑๑๓,๔๘๖ ๒๘,๕๔๘ 

อ าเภอกดุข้าวปุน้ ๑๘,๖๔๔ ๑๘,๖๑๙ ๓๗,๒๖๓ ๙,๑๘๑ 
อ าเภอม่วงสามสบิ ๔๑,๐๐๓ ๔๐,๗๙๗ ๘๑,๘๐๐ ๒๑,๘๒๖ 
อ าเภอวารินช าราบ ๕๓,๕๔๑ ๕๓,๖๙๒ ๑๐๗,๒๓๓ ๓๕,๐๗๑ 

อ าเภอพิบูลมังสาหาร ๕๙,๗๐๖ ๕๘,๙๕๙ ๑๑๘,๖๖๕ ๓๖,๙๒๙ 
อ าเภอตาลสมุ ๑๕,๑๙๗ ๑๔,๖๘๘ ๒๙,๘๘๕ ๗,๘๑๑ 
อ าเภอโพธิไ์ทร ๒๒,๓๐๘ ๒๑,๕๘๙ ๔๓,๘๙๗ ๑๑,๒๖๗ 
อ าเภอส าโรง ๒๗,๒๕๑ ๒๗,๑๘๐ ๕๔,๔๓๑ ๑๔,๐๙๕ 

อ าเภอดอนมดแดง ๑๓,๘๑๖ ๑๓,๖๐๓ ๒๗,๔๑๙ ๗,๖๑๖ 
อ าเภอสิรนิธร ๒๒,๑๔๙ ๒๑,๔๔๘ ๔๓,๕๙๗ ๑๓,๘๕๖ 

อ าเภอทุ่งศรีอดุม ๑๔,๗๗๑ ๑๔,๔๓๐ ๒๙,๒๐๑ ๘,๖๑๑ 
อ าเภอนาเยีย ๑๐,๖๕๒ ๑๐,๐๒๑ ๒๐,๖๗๓ ๖,๘๐๒ 
อ าเภอนาตาล ๑๙,๑๗๙ ๑๘,๙๕๐ ๓๘,๑๒๙ ๑๐,๗๒๙ 

อ าเภอเหลา่เสือโก้ก ๑๔,๐๖๗ ๑๓,๘๔๕ ๒๗,๙๑๒ ๗,๔๕๕ 
อ าเภอสว่างวรีะวงศ ์ ๑๕,๗๒๗ ๑๕,๔๗๙ ๓๑,๒๐๖ ๘,๘๕๘ 

อ าเภอน้ าขุ่น ๑๖,๘๓๔ ๑๖,๔๘๘ ๓๓,๓๒๒ ๑๐,๕๓๓ 
รวม ๙๓๗,๗๖๖ ๙๓๖,๗๘๒ ๑,๘๗๔,๕๔๘ ๕๙๔,๕๒๔ 

 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  :  เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูการค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ
เกษตรสู่สากล 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีร้อยละ ๑.๕ ต่อปีเป้าหมาย ๕ ปีร้อยละ ๗๕ 
  ๒. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Gpp Per capita) ในพ้ืนที่เป้าหมายร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
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  ๓. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ 
ต่อปีเป้าหมาย ๕ ปีร้อยละ ๕๕  
  ๔. สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมยัให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน  
  ๒. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  ๓. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
  ๔. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
  ๕. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน 

 ๖.๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ  ๘,๘๓๙.๙๐ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๕,๕๒๔,๙๘๗.๕ ไร่ มีอาณาเขตตดิต่อกับจงัหวัดใกล้เคียง ดังนี ้
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจังหวดัร้อยเอ็ด 
  ทิศใต ้   ติดต่อกบัประเทศกัมพูชาประชาธปิไตย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกบัจังหวดัอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกบัจังหวดัสุรนิทร ์
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพื้นที่จะค่อย ๆ ลาด
ลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก สภาพดินร้อยละ ๖๐ เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดีแต่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ ๑๒๗ กิโลเมตร  
  จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองเป็น ๒,๕๕๗ หมู่บ้าน  ๒๐๖ ต าบล  ๒๒ อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอ
ปรางค์กู่ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอราษีไศล อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอโนนคูณ 
อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอวังหิน อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอพยุห์ อ าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ และอ าเภอศิลาลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ๔๓,๓๖๕ ๔๔,๖๙๘ ๘๘,๐๖๓ ๒๕,๒๒๗ 
อ าเภอยางชมุน้อย ๑๕,๓๑๗ ๑๕,๐๑๘ ๓๐,๓๓๕ ๗,๓๖๑ 
อ าเภอกันทรารมย ์ ๔๖,๘๔๙ ๔๖,๙๖๗ ๙๓,๘๑๖ ๒๓,๓๗๙ 
อ าเภอกันทรลักษ ์ ๙๒,๑๐๙ ๙๑,๖๕๗ ๑๘๓,๗๖๖ ๔๙,๗๕๖ 

อ าเภอขุขนัธ ์ ๗๓,๒๕๐ ๗๓,๘๓๖ ๑๔๗,๐๘๖ ๓๔,๒๗๔ 
อ าเภอไพรบงึ ๑๘,๕๙๗ ๑๘,๗๖๙ ๓๗,๓๖๖ ๘,๘๐๖ 
อ าเภอปรางคก์ู ่ ๓๒,๓๗๙ ๓๒,๖๒๑ ๖๕,๐๐๐ ๑๔,๗๙๗ 
อ าเภอขนุหาญ ๓๔,๙๓๗ ๓๕,๐๖๗ ๗๐,๐๐๔ ๑๗,๖๔๕ 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอราษไีศล ๓๘,๒๒๑ ๓๘,๓๑๒ ๗๖,๕๓๓ ๑๙,๕๐๗ 

อ าเภออุทุมพรพิสัย ๕๑,๘๘๖ ๕๒,๓๑๑ ๑๐๔,๑๙๗ ๒๕,๕๔๖ 
อ าเภอบึงบูรพ์ ๒,๒๑๑ ๒,๑๙๕ ๔,๔๐๖ ๑,๐๕๙ 

อ าเภอหว้ยทับทนั ๑๙,๖๙๙ ๑๙,๔๓๒ ๓๙,๑๓๑ ๘,๖๗๑ 
อ าเภอโนนคูณ ๑๙,๙๒๒ ๑๙,๖๔๐ ๓๙,๕๖๒ ๑๐,๔๗๕ 
อ าเภอศรรีัตนะ ๒๔,๒๓๖ ๒๔,๓๗๘ ๔๘,๖๑๔ ๑๑,๓๑๙ 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง ๒๒,๕๒๓ ๒๒,๐๒๒ ๔๔,๕๔๕ ๑๐,๙๒๑ 

อ าเภอวังหิน ๒๐,๑๖๒ ๑๙,๗๖๗ ๓๙,๙๒๙ ๙,๑๖๘ 
อ าเภอภูสิงห ์ ๒๗,๕๐๒ ๒๖,๘๗๕ ๕๔,๓๗๗ ๑๕,๔๑๙ 

อ าเภอเมืองจันทร ์ ๙,๐๖๖ ๘,๙๖๔ ๑๘,๐๓๐ ๔,๒๓๐ 
อ าเภอเบญจลักษ ์ ๑๘,๗๔๒ ๑๘,๕๑๑ ๓๗,๒๕๓ ๘,๘๙๓ 

อ าเภอพยุห ์ ๑๕,๙๐๑ ๑๖,๑๒๑ ๓๒,๐๒๒ ๗,๙๙๕ 
อ าเภอโพธิศ์รีสวุรรณ ๑๑,๙๔๔ ๑๑,๘๘๒ ๒๓,๘๒๖ ๕,๔๘๒ 

อ าเภอศิลาลาด ๑๐,๑๔๘ ๙,๙๖๒ ๒๐,๑๑๐ ๕,๑๕๕ 
รวม ๗๓๔,๖๒๒ ๗๓๘,๓๘๙ ๑,๔๗๓,๐๑๑ ๓๘๘,๕๘๗ 

 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  :  ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าการท่องเที่ยวครบวงจร 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  ๑. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้น าไปใช้ประโยชน์ 
  ๒. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมโครงสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองดูแลให้คงความสมบูรณ์(ล้านไร่)  
  ๔. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 
  ๕. ผลิตภัณฑ์แรงงานเฉลี่ย (บาท/คน/ปี) 
  ๖. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
  ๗. ร้อยละของหมู่บา้นที่มีการแพรร่ะบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
  ๘. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 
  ๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงข่ายคมนาคม 
  ๑๐. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  ๑๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรปลอดภัย 
  ๑๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์/ประมง 
  ๑๔. ร้อยละความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
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  ๑๕. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า 
  ๑๖. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
  ๑๗. รายได้จากการจ าแหน่ายสินค้า  
  ๑๘. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและแข่งขันได้ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ 
  ๓. วัฒนธรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
  ๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
  ๕. การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์   
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา  
เพ่ือช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
 ๗.๑ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าน 
โนนรัง โครงการส่งเสริมส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์  
อ าเภอห้วยทับทัน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และการด าเนินงานของวุฒิสภาในการน า
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การด าเนินการแก้ไข 
 ๗.๓ เยี่ยมชมการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงประกอบการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

   การสังเกต   สอบถาม   การใช้เครื่องมือสื่อสาร  

   การสัมภาษณ ์   อื่น ๆ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขา่วผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้  - คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 100  คน 
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   - แบ่งออกเปน็ 

   ประชาชนทัว่ไป  เด็ก-เยาวชน   ผู้บริหารโรงเรียน  

   ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั  ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ ไดแ้ก ่
    สมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรณ์ 
  และอ าเภอห้วยทับทัน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ 
   ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหา ทั้งในรูปแบบการน าเสนอ
ด้วยวาจา และการยื่นหนังสือเพ่ือให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิ สภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒) ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ  
    ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบ จ านวน ๔๐ คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๐ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อยละ 
๗๐ ส าหรับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ได้รับความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๖๐ และรับทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐ อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคิดเห็นต่อประเด็นได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่าง
ใกล้ชิดอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖ 
   ๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่อการลงพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อาทิ 
    ๓.๑) นางสมบูรณ์ แสงใส ประชาชนบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวว่า “ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพบ้านยางน้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้เสนอต่อคณะฯ และทุกคนที่บ้านยางน้อยจะช่วยกันทอผ้า สืบสานวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์การทอผ้าของภาคอีสานให้คงอยู่สืบไป” 
    ๓.๒) นายบุญเพ็ง บริบาล เกษตรกรบ้านดอนตุ่น ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ชาวจังหวัดศรีสะเกษอยากขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่มาเยี่ยมเยียนประชาชน และอยากให้
สมาชิกช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ า เพราะในพ้ืนที่นี้บ้านดอนตุ่นไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน ถ้าหากมีชลประทาน
เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ หมู่บ้านแห่งนี้จะได้มีน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรได้ถึงกว่า ๔,๐๐๐ ไร”่ 
   ๔) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้  
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊ก สวท.อุบลราชธานี เฟซบุ๊กส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์ 
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จังหวัดอุบลราชธานี เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กข่าวศรีสะเกษ-Khaosisaket  
เฟซบุ๊ก สวท.ศรีสะเกษ เว็บไซต์ไทยเสรีนิวส์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และเฟซบุ๊ก NBTUBON 
  ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

   อืน่ ๆ .................................... 
   ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพ้ืนที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
บ้านโนนรัง ซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ 
 ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 
มีศูนย์แสดงนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอีสานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และขั้นตอนการทอผ้าตามแบบภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน และศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศ เช่น ผ้ากาบบัว 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเหลือง และข้าวเบญจกระยาทิพย์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและใกล้เคียง เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้น ๔๒๔ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ๒๑๔ ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ๒๑๐ ไร่ นอกจากนี้ยัง
เป็นโรงเรียนสอนการเกษตรที่เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจจากภายนอกได้
เข้าชมกระบวนการผลิต การจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ภายในฟาร์ม ที่จัดรูปแบบของพ้ืนที่การเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวทฤษฎีใหม่ ดึงดูดความสนใจด้วยแปลงข้าวพันธุ์บริสุทธิ์ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร พืชไร่ ไม้ผล เห็ด พืชอินทรีย์  
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ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พ้ืนเมืองแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อผลิตไหมคุณภาพ
ระดับ Royal Thai Silk พร้อมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ถาวรจัดแสดงเรื่องราวของผ้าไหม 
 ส าหรับผลผลิตของบ้านยางน้อย ในปัจจุบันมีด้วยกันมากมาย ทั้ งผ้ามัดหมี่  ผ้ากาบบัว  
เครื่องทองเหลือง ชุบเงินชุบทองเครื่องปั้นดินเผา ดอกไม้ประดิษฐ์ จากโครงการศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยเฉพาะสุดยอดข้าวกล้องปรุงเพ่ือเสริมภูมิต้านทาน เนื้อสุกรและเป็ดเทศสายพันธุ์ดี
จากจีน เรียกได้ว่าที่บ้านยางน้อยมีทุกสิ่งที่ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเรียนรู้พัฒนาและน ามาใช้ได้อย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
 ๑. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการส่งเสริม
ศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ 
 ๒. เพื่อจัดรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ภายในบริเวณโครงการ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ ตลอดจน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ๓. เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่า และรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ 
  ๔. เพื่อบ ารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี จ านวน ๕๐ ไร ่

     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
 จากการเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พบว่ามี
ประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาด้านงบประมาณ โดยปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้รับงบประมาณเพียง 
๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ยโสธร ท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ๒. ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับการฟอกย้อม ต้มเส้นไหม ตรึงเส้นไหม และการทอผ้าไหม 
ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์บางส่วนมีสภาพเก่าและอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการทอผ้าไหมท าให้ขาด
คุณภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังขาดทักษะอาชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาของคนในพ้ืนที่อีกด้วย 
 ๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร และการขาดทักษะความรู้ในการน าน้ ามาใชป้ระโยชน์ 
 ๔. ปญัหาภัยคุกคามจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
 ๕. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 ๖. ปัญหาขาดที่ดินท ากิน พ้ืนที่ป่าทับที่ท ากินของประชาชน 
 ๗. การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า 
และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่มีปัญหาอุปสรรค 
เช่น กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและทรัพยากรที่จ ากัด ท าให้การแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
จึงขอฝากคณะกรรมการฯ รับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปพิจารณาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 
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 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการมา
พบปะประชาชนครั้งนี้เพ่ือมารับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือน าไปพิจารณาด าเนินการ
ภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดยประเด็นปัญหาใดที่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัดจะน าไปส่งต่อยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาด าเนินการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง
ได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาด้านงบประมาณที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้รับจ านวนจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการผลติ
หรือทอผ้าไหมให้มีความประณีตและสวยงามว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่งบประมาณจ าเป็นต้องกระจายให้แก่
ศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม วุฒิสภามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาจากเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา
ส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
19) ที่พร้อมจะน ามาสนับสนุนการด าเนินงานให้กับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนรัง เพ่ือให้มีก าลังใจที่ดีในการ
ทอผ้าไหมเพื่อการจ าหน่ายต่อไป 
 ๒. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง กล่าวให้ก าลังใจประชาชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนรัง พร้อม
ชี้แนะว่า กรมหม่อนไหมต้องมีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยและส่งออกเส้นไหมไปขายยังตา่งประเทศ
มากกว่าการรับเส้นไหมของต่างประเทศมาทอผ้า เพราะเส้นไหมของไทยถือได้ว่าเป็นเส้นไหมที่มีคุณภาพ 
 ๓. นายบุญมี สุระโคตร กล่าวแนะน าศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการ
ด าเนินงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากภายในศูนย์
แห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่หลากหลายที่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนได้ ดังนั้น จึง
ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ 
 ๔. พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ว่า 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา ขอฝากให้ค าแนะน าแก่บุตรหลานในการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
จะสามารถช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรสนับสนุนงบประมาณที่มาจากเงินบริจาคจาก
สมาชิกวุฒิสภาส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) เพ่ือซื้ออุปกรณ์ส าหรับส่งเสริมการทอผ้าของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง เป็นเงิน
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่มปลกูหมอ่นเลี้ยงไหม  

ณ ศูนย์ศลิปาชีพบา้นยางนอ้ย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวดัอุบลราชธานี 
 

  วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี เยี่ยมชมการด าเนินงานด้านการผลิตโซลาร์เซลล์เพ่ือน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ของโรงเรียนศรีแสง
ธรรม โดยมี พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นผู้บรรยาย
ข้อมูล พร้อมทั้ง นายปรีดา อุ่นอุดม นายอ าเภอโขงเจียม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนศรีแสง
ธรรม ผู้น าส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 

 ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนศรีแสงธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๕ บ้านดงดิบ 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา ประเภทการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยท าการเปิดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน ๑๙๘ คน จ านวนครู ๑๑ คน 
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 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมเพ่ือมุ่งมั่นหาค าตอบเพ่ือแก้โจทย์เรื่องความขาด
แคลน โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยีมาผสมผสาน เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความสมดุลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและการผลิตคนดี มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่ส าคัญของประเทศ โรงเรียนศรีแสงธรรม
ก่อสร้างด้วยทุนที่มีจากการขายบ้านของพระครูวิมลปัญญาคุณ ที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายเพ่ือน ามาสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนมูลค่า ๑๘ ล้านบาท โดยที่ไม่พ่ึงพางบประมาณจากรัฐแม้แต่บาทเดียว และยังท าการเรียนการสอน
นักเรียน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ-ส่งฟรี อาหารฟรี ควบคู่กับการท างานอย่างหนัก เผยแพร่เรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์ หวังให้คนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในเรื่องพลังงานได้ โดยทุกวันนี้โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ภายในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนเสียค่าไฟเพียง เดือนละ ๔๐ บาท คือ ค่ารักษามิเตอร์เท่านั้น ทั้งหมดน าไปสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งฝึกอบรมด้านพลังงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ  
 ขณะเดียวกัน โรงเรียนศรีแสงธรรมยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือชุมชน 
โดยได้มีการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้น้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้าแปลงผักต่างๆ รวมถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่จากโซลาร์เซลล์ อาทิ รถสามล้อพลังแสงอาทิตย์ ไฟ
ฉายขอข้าว วิทยุไม่เอาถ่าน เพ่ือจ าหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกน ามาใช้เป็น
ค่าอาหารกลางวันและค่ารถรับส่งของโรงเรียน นอกจากนี้ พระครูวิมลปัญญาคุณ ยังได้มีแนวคิดน าโซลาร์เซลล์มา
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย เช่น โซลาร์เซลล์เคลื่อนที่ “รถเข็นผลิตไฟฟ้าชุดนอนนา” 
สามารถใช้กับเครื่องสูบน้ าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นอย่างเช่นวิทยุ โทรทัศน์ และพัดลม เพื่อให้ชาวนาเข็นไปนอน
เฝ้านาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งยังได้มีการจัดอบรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่บุคคลที่สนใจ ตลอดจน
การเข้าไปช่วยติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งแบบออฟกริดและออนกริด โดยทีมงานเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งมีการเรียนการสอนเรื่องพลังงานทดแทนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงสามารถด าเนินการได้
อย่างเชี่ยวชาญ 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการผลิตแผงโซลาร์
เซลล์เพ่ือน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตนเองและส่วนรวม จึงเห็นควรสนับสนุน
งบประมาณที่มาจากเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภาส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส าหรับโครงการอบรมโซลาร์เซลล์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียน
ศรีแสงธรรม เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้น าแนวคิดเรื่องการด าเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์มาเป็น
แนวทางในการพิจารณากฎหมาย และติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามกลไกของวุฒิสภาต่อไปด้วย 
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ติดตามโครงการอบรม พรอ้มเยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการโซลารเ์ซลล ์ 
ณ โรงเรียนศรแีสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธาน ี

 
       เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมศิลปะในการทอผ้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้
กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมี นายมีชัย แต้สุจริยา ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้าน 
ค าปุน ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป 

  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  บ้านค าปุน (bancompoon) เป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ และแหล่งอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนเมือง
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์ เป็นของเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๑ ถนนศรีสะเกษ อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านค าปุนถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
ปัจจุบันบ้านค าปุนมีช่างทอผ้ามากกว่า ๓๐ คน ผลิตผ้าไหมด้วยกี่ทอมือ ผลิตผ้าไหมตามขั้นตอนแบบดั้งเดิมใช้
เครื่องมือ เครื่องไม้แบบโบราณโดยไม่ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงอื่นใด เช่น การเตรียมเส้นใย ก็ใช้วิธีการตีเกลียวจากการ
ปั่นมือด้วยไน ผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงของบ้านค าปุนคือผ้าไหมมัดหมี่ทอผสมเทคนิคจก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตเดียวใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นผ้าไหมแบบต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ทอสอดเสริมเส้นพุ่งด้วยลูกปัด
แก้วหรือหินต่าง  ๆ และเม็ดเงิน รวมทั้ งผ้าทอยกทองแบบอุบลฯ บ้านค าปุนยังเป็นผู้น าในการคิดค้น  
“ผ้ากาบบัว” ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย 



-14- 
 

  พิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน (Khampun Museum) แบ่งกลุ่มอาคารแบบเรือนไทยอีสานประยุกต์เป็น 
๓ หลัง ได้แก่ อาคารหอพระธาตุ อาคารหอไตร เก็บรักษาตู้พระไตรปิฎกโบราณ และอาคารค าปุนมิวเซียมคาเฟ่  
ในส่วนของหอพระธาตุเป็นอาคารหลักที่จัดแสดงประวัติ ผลงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าตั้งแตอ่ดตีถงึปจัจบุนั 
อุปกรณ์การท าเส้นใยด้วยพวงสาว (สาวเส้นไหม) เหล่ง (ท าใจไหม) ไน (ปั่นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยด้วยมือ) 
อัก (เก็บเส้นไหม) และกรรมวิธีทอผ้ารูปแบบต่างๆ เช่น มัดหมี่ (มัดไหมผูกให้เป็นลวดลายแล้วย้อมสี)  ขิด (ยก)  
จก (ควัก ล้วง ดึง เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพ่ือสร้างลวดลาย)  

 

 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

 
  วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  
  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ วัดศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือพบปะรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์ และอ าเภอห้วยทับทัน 
เกี่ยวกับปัญหาที่ดินท ากิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายส ารวย เกษกุล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 

  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  ๑. บึงบูรพ์ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จัดเป็นอ าเภอที่มีขนาดเล็กและมีจ านวนประชากรน้อย
ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอบึงบูรพ์จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒ โดยแยกต าบลเป๊าะ 
ต าบลโดด ต าบลเสียว และต าบลหนองม้า ออกจากอ าเภออุทุมพรพิสัย ต่อมาในปี ๒๕๒๒ ได้มีประกาศให้ต าบลโดด 
ต าบลเสียว และต าบลหนองม้า กลับไปขึ้นกับอ าเภออุทุมพรพิสัยเช่นเดิม  ต่อจากนั้นในปี ๒๕๒๓ จึงได้มีการจัดตั้ง
ต าบลบึงบูรพ์ขึ้นอีกต าบลหนึ่ง 
 



-15- 
 

   บึงบูรพ์ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๗ สภาพพ้ืนที่ของอ าเภอบึงบูรพ์
มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีล าห้วยทับทันไหลผ่านทางทิศตะวันตกและเปน็
แนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบึงบูรพ์กับอ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ส าหรับเขตป่าสงวนในอ าเภอบึง
บูรพ์มี ๒ แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนลาน มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ มีเนื้อที่
ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปท ากินได้บางส่วน โดยการ
ออกใบอนุญาตเช่าที่ท ากินให้ 
  ๒. ห้วยทับทัน เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด โดยมี
พ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอห้วยทับทันแยกออกมาจากอ าเภออุทุมพรพิสัยและประกาศตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ
ห้วยทับทัน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๐ ต่อมาท าการเปิดกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ โดยใช้ใต้ถุน
ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ท าการกิ่งอ าเภอ และได้รับงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอถาวรเมือ่ป ี๒๕๒๔ 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙ 
   อ าเภอห้วยทับทันมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง คือ ไก่ย่างไม้มะดัน ผลิตจากไก่พ้ืนเมืองสามสายเลือด 
ใช้ไม้มะดันเป็นไม้เสียบไก่ รสชาติจะออกเปรี้ยวพอเหมาะกับสูตรเครื่องปรุง ลักษณะพิเศษคือการน าไม้มะดันที่ขึ้น
ตามธรรมชาติมาเหลาเสียบเป็นไม้ปิ้งซึ่งต่างจากที่อื่น นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่ง คือ เสื้อย้อมมะเกลือ 
เป็นเสื้อที่ผ่านกรรมวิธีการย้อมด้วยวิธีการพ้ืนบ้าน (แช่น้ ามะเกลือ) 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
  จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์และอ าเภอห้วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาที่ดินท ากิน ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดิน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐและประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมา
อย่างยาวนาน และมีประชาชนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบ จึงอยากขอให้ทางวุฒิสภาประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ๒. ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่  ยังไม่มีการบริหารจัดการน้ าที่ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าอุปโภคบริโภค และการท าการเกษตรในพ้ืนที่ จึงอยากให้มีการด าเนินการปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  ๓. ปัญหาการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ เกษตรกรขาดความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง  
จึงอยากขอให้ภาครัฐช่วยเข้ามาสนับสนุนและต่อยอดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่  เ พ่ือให้ได้รับ
มาตรฐานสากล 
  ๔. ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเสนอให้มีการเลือกตั้งทุก ๕ ปี 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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  การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
  ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวสรุปเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ จะท าให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูลเพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณากฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด รวมถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลด้วย 
  ๒. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชี้แจงข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอให้มีการเลือกตั้งทุก ๕ ปีว่า ทางคณะกรรมการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ส าหรับกรณีเงินค่าตอบแทน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะได้รับในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ หรือ Covid-19 ที่พบว่าในหลายพ้ืนที่ยังไม่ได้รับเงินนั้น คณะกรรมการฯ จะน าเข้าหารือกับสมาชิก
วุฒิสภา และตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
จะน าเรื่องดังกล่าวตัง้เป็นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีที่เกีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการแกไ้ขปญัหาให้กบัประชาชนต่อไป 
  ๓. นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวชี้แจงว่า ส าหรับเรื่องประชาชนน าเสนอในเวทีครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ จะน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และส าหรับเรื่องใดที่เร่งด่วนทางคณะกรรมการฯ 
จะน าเรื่องดังกล่าวตั้งเป็นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อด า เนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วดัศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ ์อ าเภอบึงบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 
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  เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังวัดบ้านส้มป่อย ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) และประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจ ารัสศิลป์ นายอ าเภอ
ราษีไศล และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 

  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลส้มป่อย เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอราษีไศล ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลัก ท านา และปลูกหอมหัวแดง ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กับราษฎรเป็นจ านวนมาก  
โดยมีอาชีพเสริมท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา สภาพภูมิประเทศของต าบลส้มป่อย โดยทั่วไปเป็นทุ่งนา สลับกับป่า
เล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีหนองน้ ากระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ และบางพ้ืนที่ก็ขุดสระเพ่ือท าการเกษตร มี
พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๔๑ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ท านาปลูกข้าว 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
  จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือขนส่งสินค้า
การเกษตรในพื้นที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
  ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สร้าง
รายได้เพิ่มเติมให้กับประชาชน เช่น การล่องแพร ล่องแก่งตามแหล่งธรรมชาติที่ไหลผ่านในพื้นที่ 
  ๓. ปัญหาน้ าในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการความต้องการท าการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
  ๔. ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือน าไปเป็น
แหล่งทุนในการท าการเกษตรได้ 

  การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
  ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวถึงหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภา และวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือต้องการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ความ
ต้องการ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ จะน าปัญหาดังกล่าวของประชาชนเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พร้อมทั้งจะน าเรื่องดังกล่าวตั้งเป็นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เร่ง
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
  ๒. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมการประกอบอาชีพท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การท ากระเป๋าจักรสาน เป็นต้น ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ และเสนอแนะให้หน่วยงานในพ้ืนที่เรง่ด าเนนิการ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 
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  ๓. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนในพ้ืนที่ช่วยกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริมผ้าไหม และกระเป๋าสานแบบไทยให้คงอยู่ไว้ เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมทั้งได้กล่าวให้ก าลังใจประชาชนในพื้นที่ในการประกอบประกอบอาชีพ 
  ๔. นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ กล่าวว่า การปลูกข้าวในพ้ืนที่ภาคอีสานถือเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว
ขนาดใหญ่ ดังนั้น จะต้องมีการศึกษาเรื่องของตลาดที่รองรับและความต้องการของตลาดข้าวในปัจจุบัน นอกจากนั้น 
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท าการเกษตร เช่น การติดตั้งแผง  
โซลาเซลล ์เป็นต้น 

 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วดับา้นสม้ป่อย ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

 
  เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอก
ล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) บ้านดอนตุ่น ต าบลส้มป่อย อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน พร้อม เยี่ยมชมการด าเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน โดยมีนายทองเตียง บริบาล ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านัน
เตียง) และสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับ 
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  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  นายทองเตียง บริบาล เจ้าของฟาร์มก านันเตียง กล่าวแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวนว่า ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๕๐ คน มีการด าเนินการ
อย่างครบวงจร สมาชิกทุกคนมีการปลูกหญ้าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้โคทุกราย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนแห่งนี้
ได้ตั้งกฎ ระเบียบของกลุ่ม โดยให้ฟาร์มก านันเตียงเป็นผู้ท าการค้าขายโคให้กับสมาชิกกลุ่มเอง หาตลาดช่องทางการ
จ าหน่ายให้แก่กลุ่มสมาชิก มีการเชื่อมโยงตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตโคขุน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (GAP) และยังเป็นแหล่งที่เลี้ยงโคมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ
ไทย ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายโคขุนดอกล าดวนมีตลาดเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานที่มีความต้องการโคขุนเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งยังได้ส่งออกไปยังประเทศเวียดนามอีกด้วย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง)  ได้ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โดยพบว่ามีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรและปลูกหญ้าส าหรับเลี้ยงโคขุน โดยแหล่งน้ าที่
เกษตรกรในพื้นที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีเพียง ๒ แห่ง คือ ห้วยแฝก ๑ และห้วยแฝก ๒ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ๔ ต าบล จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการขุดลอกเพ่ือสามารถกักเก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตรและปลูกหญ้าเลี้ยงโคขุน 
  ๒. ปัญหาด้านการคมนาคม โดยถนนที่ใช้ในการสัญจรภายในต าบลมีความไม่สะดวก สัญจรไปมา
ล าบาก  
  ๒. ปญัหาการเข้าถึงแหลง่เงนิทุน โดยการใชห้ลักทรัพย์ค้ าประกนัเงนิกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ ์(ธกส.) ไม่เอือ้ต่อการด าเนนิงานของสมาชกิกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขนุดอกล าดวน 

  การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมกา ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ซึ่งสามารถน าไปเป็น
ต้นแบบให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ได้ และจะน าข้อมูลที่ได้รับไปหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
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รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน  

ณ บ้านดอนตุน่ ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอราศีไศล จงัหวัดศรีสะเกษ 
 
  ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีประชาชนในพ้ืนที่ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถจ าแนกได้รวม ๖ ด้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อด าเนินการต่อไป  
 
 
         จัดท าโดย 
         นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร  
         นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 



ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 

ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 20-22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ 

 
ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

1 ด้านแหลง่น า้ นายวไิล นลิวรรณ 
ผู้ใหญ่บ้านหนองขี นก หมู่ 8 
ต้าบลหว้านคา้ อ้าเภอราศไีศล 
โทรศัพท์ 085-0261834 
 
นายบุญเพ็ง ศรีนวล 
ก้านนัต้าบลส้มปอ่ย อ้าเภอราษี
ไศล 
โทรศัพท ์096-2248699 
 
นายยุทธศกัดิ ์สองวงศ์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต้าบลดอน
แรด อ้าเภอรตันบรุี จงัหวัด
สุรินทร ์
 
 
 
นายอุดร บุตรศร ี
หมู ่5 ตา้บลบงึบรูพ์ อา้เภอบงึบูรพ์ 
โทรศัพท์ 087-0223795 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

รายละเอียด ต้องการใหม้ีการขุดลอกหนอง
ขี นกและปรับปรุงภมูิทัศน์โดยรอบ 
 
 
 
รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่อง
สูบน ้าและคลองส่งน ้าบา้นทา่ 
 
 
 
รายละเอียด ชาวบ้านประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น ้าเพื่ออปุโภคบริโภค โดย
การปรับปรุงระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้า RSP 
(คลองหว้ยโสม) ต้าบลดอนแรด เพ่ือเพิ่มพื นที่
ชลประทาน และจัดตั งอาคารบังคบัน า้กุดถ ้า
มณี ตา้บลดอนแรด 
 
รายละเอียด ต้องการเครื่องสูบน ้าคลองส่งน ้า
จากกรมชลประทาน เนื่องจากไมม่ีน ้าใช้ในฤดู
แล้ง 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

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

57 หมู่ 4 บ้านโนนสาวสวย 
ต้าบลบึงบรูพ์ อ้าเภอบึงบรูพ์ 
โทรศัพท์ 080-3341180 

ศรีสะเกษ รายละเอียด 1. ต้องการใหม้ีการขุดหนองบงึ
บูรพ์ พื นที่ 371 ไร่ส้าหรับกักเกบ็น ้า และ
จัดตั งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการเกษตร 
2. ตอ้งการให้มกีารถมทีด่ินบริเวณแกม้ลิง
หนองหล่มเพื่อจัดตั งเป็นวิยาลัยการอาชีพ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

 

2 ด้านที่ดิน น.ส.ธญัญชล พรหมชาต ิ
15 หมู่ 16 ต้าบลบ่อแกว้ 
อ้าเภอวังหิน 
โทรศัพท์ 095-2716819 
 
นายประภาศ ไชยพรม 
44 หมู่ 1 ต้าบลบ่อแก้ว 
อ้าเภอวังหิน 
โทรศัพท์ 065-2527143 
 
นางวรัชญาณ์ นนทช์นะ 
89 หมู่ 2 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 087-9498911 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

รายละเอียด ขอเอกสารสิทธิ์ท้ากนิในพื นทีห่มู่ 
1 ตา้บลบอ่แกว้ ขนาด 6 ไร่ 3 งาน 
 
 
 
รายละเอียด ขอเอกสารสิทธิ์ท้ากนิในพื นทีห่มู่ 
1 ตา้บลบอ่แกว้ ขนาด 11 ไร่ 86 งาน 
 
 
 
รายละเอียด ขอเอกสารสิทธิ์ท้ากนิในพื นทีห่มู่ 
3 ตา้บลเป๊าะ อ้าเภอบึงบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 



- 3 - 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านทีด่นิ นางสนุีย์ สีหะวงษ ์

76 หมู่ 4 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 080-4787204 
 
นางอดุร ทวีสาร 
42 หมี่ 9 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 086-8656245 
 
นายอุดร บุตรศร ี
บ้านจอมพระ 7 หมู่ 5 ต้าบล
บึงบูรพ์ อ้าเภอบงึบรูพ์ 
โทรศัพท์ 087-0223795 
 
นายทองใบ รักอิง 
6 หมู่ 5 บ้านจอมพระ ต้าบล
บึงบูรพ์ อ้าเภอบงึบรูพ์ 
โทรศัพท์ 081-1868683 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

รายละเอียด ไม่มเีอกสารสิทธิ์ท้ากนิ และไม่
สามารถเขา้ถึงประโยชน์จากการสง่เสรมิของ
ภาครัฐได ้เช่น การประกนัราคาข้าว 
 
 
รายละเอียด ทีด่ินทีต่กหล่นอยู่ในเขตหมู ่4 
ต้าบลบึงบรูพ์ อ้าเภอบึงบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 
ยังไม่มเีอกสารสิทธิ ์
 
 
รายละเอียด ที่อยูอ่าศัยไม่มเีอกสารสิทธิ ์
 
 
 
 
รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์โฉนดที่ดนิท้า
กินและที่อยู่อาศัย 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 



- 4 - 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านทีด่นิ นางเพ็ญศร ีนรสาร 

115 หมู ่2 ต้าบลบงึบูรพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 061-1704057 
 
นางศริินทร์รตัน ์วงศ์จอม 
59 หมู่ 4 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 098-3595501 
 
นายเสรมิ บญุธรรม 
16 หมู่ 5 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 088-3779557 
 
 
 
นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว 
ปลัดจังหวดัอบุลราชธานี 
 
 
นายส้ารวย เกษกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 

 
 
 
 
อุบลราชธาน ี

 
 
 

อุบลราชธาน ี

รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์โฉนดที่ดนิใน
เขตพื นที่หมู ่6 ต้าบลบึงบูรพ์ อ้าเภอบึงบูรพ์ 
 
 
 
รายละเอียด ขอใหด้้าเนินการเร่งรัดกรมทีด่นิ
เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให ้
 
 
 
รายละเอียด 1. เรียกร้องศนูย์ฝึกให้ออก
นโยบายสัง่การให้รงัวดัที่ดนิส้าหรบัประชาชน
ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ท้ากิน 
2. ยกเลิกป่าสงวนเพ่ือให้ประชาชนไดม้ีโฉนดทีด่ิน 
3. ตดิตามความคืบหนา้การออกโฉนดให้
ประชาชน 
 
รายละเอียด พื นทีป่่าทับที่ดนิท้ากนิของ
ประชาชน และที่ท้ากนิไม่เพยีงพอต่อจ้านวน
ประชากรทีเ่พิ่มมากขึ น 
 
รายละเอียด ปัญหาการทับซ้อนกันของพื นที่
ป่าและพื นที่สาธารณะ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

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

76 หมู่ 4 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 081-3931167 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ไดร้ับความเดือดร้อนจากพืชที่
ปลูกไว้แห้งตาย ทั งที่เปน็พื นที่ตดิล้าน ้าหว้ย
ทับทัน หนา้เขือ่นราศีไศล จงึขอจดัสรร
งบประมาณเพื่อสร้างคลองส้าหรบัช่วยส่งน ้า
ให้เกษตรกร 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

5 ด้านเศรษฐกิจ นายอุทัย สหีะวงษ ์
76 หมู่ 4 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 081-3931167 
 
นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว 
ปลัดจังหวดัอบุลราชธานี 
 
 
นายชาติ ศรีแสง 
ผู้อ้านวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรตฯิ อบุลราชธานี 
 
นายคมศักดิ ์โพธิ์งาม 
14 หมู่ 2 ต้าบลสม้ป่อย 
อ้าเภอราศีไศล 
โทรศัพท์ 085-2104847 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
 
 
 

อุบลราชธาน ี
 
 
 

อุบลราชธาน ี

รายละเอียด ขอให้ชว่ยส่งเสริมและสร้างองค์
ความรู้ดา้นการท้าเกษตรอนิทรีย์ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
 
รายละเอียด ประชาชนในพื นที่ประสบปญัหา
ค่าครองชีพเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 
 
รายละเอียด ขาดความต่อเนื่องในการบริหาร
งบประมาณของศูนยห์ม่อนไหมฯ 
 
 
รายละเอียด ต้องการใหช้่วยเหลือราคาพืชผล
ทางการเกษตร (หอมแดง) และพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวทางน า้ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

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

ผู้ใหญ่บ้านโนนตุ่น หมู่ 7  
ต.บวัหุ่ง อ.ราษีไศล 
โทรศัพท์ 087-2500805 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อขุดลอก ปรับปรุงแหลง่น ้าหนองแข้ให้มี
สภาพที่สมบูรณ์ สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้อย่าง
คุ้มค่า และพัฒนาหนองน ้าสาธารณประโยชน์
ให้สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดแูล้งอย่าง
เพียงพอ และสามารถพัฒนาให้เปน็สถานที่
พักผ่อน ออกก้าลงักาย และพัฒนาเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

6 ด้านสังคมและอื่นๆ นางสวาท นนทศ์ิลา 
5 หมู่ 5 บ้านจอมพระ ต้าบล
บึงบูรพ์ อ้าเภอบงึบรูพ์ 
โทรศัพท์ 091-1376645 
 
นายออน ส้านวนเลิศ 
54 หมู่ 5 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 080-4084648 
 
นายเกียรติศกัดิ ์บุญทันยา 
18 หมู่ 6 ต้าบลบึงบรูพ์ 
อ้าเภอบึงบูรพ์ 
โทรศัพท์ 086-2524874 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 

รายละเอียด หมู่บา้นขาดแคลนอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพประมง จึงอยากขอความ
อนุเคราะห์อุปกรณต์่างๆ 
 
 
รายละเอียด หมู่บา้นขาดแคลนอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพประมง จึงอยากขอความ
อนุเคราะห์อุปกรณต์่างๆ 
 
 
รายละเอียด ก้านนั ผู้ใหญ่บา้นใช้อ้านาจขม่ขู่
ประชาชน ต้องการให้มกีารปรับปรุงการ
เลือกตั งใหม่เพื่อให้หมูบ่้านเข้มแข็งขึ น 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

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

ครูศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
โทรศัพท์ 087-4623200 
 
 
นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว 
ปลัดจังหวดัอบุลราชธานี 
 
 
นายชาติ ศรีแสง 
ผู้อ้านวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรตฯิ อบุลราชธานี 
 
 

อุบลราชธาน ี
 
 
 
 

อุบลราชธาน ี
 
 
 

อุบลราชธาน ี

รายละเอียด ต้องการอปุกรณ์ส้าหรบัการฟอก
ย้อมและต้มเส้นไหม เพ่ือใหค้นในชมุชนใช้ใน
การประกอบอาชีพ โดยเปน็เครื่องกลึงเสน้ยืน
เพื่อให้ผ้ามีความเรียบเสมอกัน 
 
รายละเอียด ประชาชนขาดทักษะส้าหรับการ
ประกอบอาชีพ และเกดิโรคระบาด อาทิ 
ไข้เลือดออก เห็นพิษ 
 
รายละเอียด ผู้สงูอายุมีจ้านวนมาก ทา้ให้ขาด
แรงงานวัยกลางคน ประกอบกับสมาชิกใน
ศูนย์หม่อนไหมฯ ไปประกอบอาชีพอื่น ท้าให้
ขาดผู้สบืทอดอาชีพ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

 
จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

7 ด้านการคมนาคม นายธนกฤต ฉันทะจ้ารัสศิลป์ 
นายอ้าเภอราศไีศล 
 
 
นายคมศักดิ ์โพธิ์งาม 
14 หมู่ 2 ต้าบลสม้ป่อย 
อ้าเภอราศีไศล 
โทรศัพท์ 085-2104847 

ศรีสะเกษ 
 

 
 

ศรีสะเกษ 

รายละเอียด การคมนาคมขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ดม้าตรฐาน 
 
 
รายละเอียด ต้องการใหม้ีการก่อสรา้งสะพาน
ข้ามแม่น า้มูลเสน้ทางเข้าจงัหวดัศรีสะเกษ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 



สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวดัศรีสะเกษ 
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2563 

ก่อนการลงพื้นที่ 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 

- Face book page  
สวท.อุบลราชธานี แฟน
เพจ 
 

อาทิตย ์
16 สิงหาคม 

2563 

รายการ ผู้ว่าพบประชาชน  
ประ เด็น  : สว . เตรี ยมลง พ้ืนที่ จั งหวั ด
อุบลราชธานีและศรีสะเกษ 

 

 
 

- Face book page วุฒิสภา 
 
 

อาทิตย ์
16 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ศรีสะเกษ เ พ่ือพบปะหารือและรับฟัง
ข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจากกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่  
พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการ
โซลาร์เซลล์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนของจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 
สิงหาคมนี้ 

 

 
 

 

 
 

 

- Face book page  
ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี 

จันทร ์
17 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน อุบลฯ ศรีสะ
เกษ วันที่ 20-22 ส.ค.63 

 
 
 
 

  
 

 



-2- 
ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 
(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Face book page  
สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ  

จันทร ์
17 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 
20-22 ส.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Face book page  
สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ 

จันทร ์
17 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : มาดูกันว่า 20-22 ส.ค. นี้ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อุบล-ศรีสะ
เกษ ไปไหนกันบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
- PoliceMagazine24 จันทร ์

17 สิงหาคม 
2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ศรีสะเกษ เ พ่ือพบปะหารือและรับฟัง
ข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจากกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- สวท.ศรีสะเกษ (สปอต
วิทยุ) 

อังคาร 18 
สิงหาคม 2563 – 
เสาร ์21 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษ วันละ 5 ครั้ง 

  

  - ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
กรมประชาสัมพันธ์  

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) วันที่ 20 - 22 
สิงหาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ศรีสะเกษ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที ่   

 
 



-3- 
ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 
(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
กรมประชาสัมพันธ์  

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่ าว : Timeline สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
วันที่  20 - 22 สิงหาคม 2563 จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

  

- ส านักประชาสัมพันธ์เขต 
2 กรมประชาสัมพันธ์  

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) วันที่ 
20 -  22 สิ งหาคม 2563 จั งหวั ด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Face book page  
ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี 

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อีสานล่าง) 

 

 

 

- Face book page  
ข่าวศรีสะเกษ-Khaosisaket 

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เ พ่ือพบปะหารือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และศรีสะเกษ  

 

 
 

- Face book page  
ลูกอีสาน อุบลราชธานี 

พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เพ่ือพบปะหารือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร ฯลฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และศรีสะเกษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  

 

 



-4- 
ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

-  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ อังคาร 
18 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรี
สะเกษ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2563 

 

 

 

- Face book page  
สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ 

อังคาร 
18 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะ
เกษ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 
20 – 22 สิงหาคม 2563  

 

 

-  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ พุธ 
19 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะ
เกษ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

-  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  พฤหัสบด ี
20 สงิหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี  

 

 
- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ พฤหัสบด ี

20 สงิหาคม 
2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชมศูนย์
ศิลปาชีพบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ตาม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

 

 
- ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
กรมประชาสัมพันธ์  

พฤหัสบด ี
20 สงิหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  

 

 
- ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
กรมประชาสัมพันธ์  

พฤหัสบด ี
20 สงิหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : “สว. พบประชาชน” ณ ศูนย์ศิลปา
ชีพอุบลราชธานี 

 

 

 

- Face book page  
ส านั กงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี  

พฤหัสบด ี
20 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : “สว. พบประชาชน” ณ ศูนย์ศิลปา
ชีพอุบลราชธานี 

  
 
 



- 6 - 
ระหว่างการลงพื้นที ่
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Face book page  
ส านั กงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี  

พฤหัสบด ี
20 สิงหาคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบ
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี  

 

 

- Face book page  
สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ  

พฤหัสบด ี
20 สิงหาคม 2563 

หัวข้อข่าว : สว. เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านยางน้อย 

  
- Face book page วุฒิสภา พฤหัสบด ี

20 สิงหาคม 2563 
หั วข้ อข่ าว  :  สว .ลง พ้ื นที่ จั งหวั ด
อุบลราชธานีเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านโนนรัง พร้อมส่งเสริมศิลปาชีพ
ให้กับประชาชน   

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ  ศุกร ์
21 สิงหาคม 2563 

รายการ ผู้ว่ามาแล้ว 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบ
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี   

- ไทยเสรีนิวส์ ศุกร ์
21 สิงหาคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ จ.
อุบลฯ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   

 
 
 
 

 

 
 



- 7 - 
ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Face book page  
สวท.อุบลราชธาน ีแฟนเพจ  

ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชม
การด าเนินงานโรงเรียนศรีแสงธรรม 
“โรงเรียนโซล่าร์เซลล์” และพิพิธภัณฑ์
บ้านค าปุน พร้อมข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

 
 

- Face book page  
ส านักงานประชาสัมพันธ์  
จังหวัดอุบลราชธานี  

ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชมการ
ด าเนินงานโรงเรียนศรีแสงธรรม “โรงเรียน
พลังงานต้นแบบ” และพิพิธภัณฑ์บ้านค า
ปุน   

- Face book page วุฒิสภา  ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

หั วข้ อข่ าว : ส.ว. ลงพ้ืนที่ จั งหวั ด
อุบลราชธานีเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานงานโครงการโซลาร์เซลล์ และ
เยี่ ยมชมการส่ งเสริ มแหล่ งเรี ยนรู้
กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว   

- หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
อุบลราชธานีรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

  



- 8 - 
ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

 

  

- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน
ดอกล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ น าปัญหา
เรื่องที่ดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าและ
ปัญหาถนน เสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา   

- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามปัญหาที่ดินท า
กินและปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าของกลุ่ม
เกษตรกร ในพ้ืนที่อ าภอบึงบูรพ์และ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

  - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 

เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

https://drive.google.co
m/file/d/1PUNEs2tn8Y

CQn-
yYpUdG3bnL9ycjue6D

/view  
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1PUNEs2tn8YCQn-yYpUdG3bnL9ycjue6D/view
https://drive.google.com/file/d/1PUNEs2tn8YCQn-yYpUdG3bnL9ycjue6D/view
https://drive.google.com/file/d/1PUNEs2tn8YCQn-yYpUdG3bnL9ycjue6D/view
https://drive.google.com/file/d/1PUNEs2tn8YCQn-yYpUdG3bnL9ycjue6D/view
https://drive.google.com/file/d/1PUNEs2tn8YCQn-yYpUdG3bnL9ycjue6D/view
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรี
สะเกษ 

เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามปัญหาแหล่ง
น้ าและที่ดินท ากิน ในพื้นที่อ าเภอบึง
บูรพ์และอ าเภอราษีไศล ตามโครงการ
วุฒิสภาพบประชาชน   

- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรี
สะเกษ 

เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ กวุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

  
- NBTUBON เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่พบกลุ่มผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 

  
- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ กวุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ รับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะตัวแทน
เกษตรกรอ าเภอบึงบูรพ์ เกี่ยวกับปัญหา
ที่ดินท ากินและแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ
แก้ไขภัยแล้ง ณ วัดศรีบึงบูรพ์ อ าเภอ
บึงบูรพ์  
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
ฟาร์มโคขุนก านันเตียง 

 

  
- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรม สว.ลงพ้ืนที่
จั งหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรอ าเภอบึงบูรณ์และอ าเภอห้วย
ทับทัน เกี่ยวกับปัญหาที่ดินท ากิน และ
ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

 
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวนจังหวัดศรีสะ
เกษ(ฟาร์ก านันเตียง) บ้านดอนตุ่น 
ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล  

 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

รายการ ข่าวแดนล าดวน 
ประเด็น : สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอ าเภอบึงบูรณ์
และอ าเภอห้วยทับทัน เกี่ยวกับปัญหา
ที่ดินท ากิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ า
เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : [LIVE] สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ รับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินท ากินและแหล่งกักเก็บน้ า
เพ่ือแก้ไขภัยแล้ง ณ วัดศรีบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ น าโดยนายวัลลภ ตัง
คณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา(หัวหน้า
คณะเดินทาง 

 
 

 
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : [LIVE] คณะสว.พบปะเยี่ยม
เยือนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตกรผู้
เลี้ยงโคขุนดอกล าดวนอย่างครบวงจร ณ 
บ้านดอนตุ่น ต าบลสมป่อย อ าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งที่เลี้ยงโค
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

 
 

- Face book page วุฒิสภา เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว. ลงพ้ืนที่จังหวัดศรีสะ
เกษ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินท ากิน และปัญหาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 

  
- ศรีสะเกษนิวส ์ เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภาลงพ้ืนที่ “ศรีสะ
เกษ” ติดตามปัญหาแหล่งน้ าที่ดินท า
กิน 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
(สมาชกิวฒุิสภา) 

- สวท.ศรีสะเกษ ศุกร ์
21 สงิหาคม 

2563 

รายการ สร้างไทยไปด้วยกัน 
สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น การลงพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

https://drive.google.co
m/file/d/1giuWpFz5vV
RzghUBVv2hElcTyf9_1
KAD/view?usp=sharing 

 
Social Media วุฒิสภา 

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

ศุกร ์
21 สงิหาคม 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
คนที่สาม 
ประเด็น : การส่งเสริมศิลปาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้  ให้กับชาวจังหวัด
อุบลราชธานี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ เสาร ์
22 สงิหาคม 

2563 

รายการสร้างไทยไปด้วยกัน 
สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น การลงพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

https://drive.google.co
m/file/d/1giuWpFz5vV
RzghUBVv2hElcTyf9_1
KAD/view?usp=sharing  

 

Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / Twitter/ 

Line/ YouTube) 

เสาร ์
22 สิงหาคม 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถงึ
สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1giuWpFz5vVRzghUBVv2hElcTyf9_1KAD/view?usp=sharing%20
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3 คลิปสัมภาษณ์
ประชาชน 

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

ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายชาติ ศรีแสง 
ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติอุบลราชธานี 
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การส่งเสริมศิลปาชีพ 

 
 

ศุกร ์
21 สิงหาคม 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นางสมบูรณ์ แสงใส 
ประชาชน  อ าเภอเขื่อนใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมา
ช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน  

 
เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายทองเตียง บริบาล 
เกษตรกร อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การแก้ที่ดินท ากินและภัยแล้ง  

 
เสาร ์

22 สิงหาคม 
2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นายบุญเพ็ง บริบาล 
ประชาชน อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมา
ช่วยเหลือแก้เรื่องที่ดินท ากินและภัยแล้ง  
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หลังการลงพื้นที่  
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ อาทติย ์
23 สิงหาคม 2563 

รายการ ข่าวแดนล าดวน 
ประเด็น : สรุปภาพรวมการลงพ้ืนที่
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน   

- NBTUBON อาทิตย ์
23 สงิหาคม 

2563 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ เยี่ยมชม 
ร.ร.ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

  
- NBTUBON อาทติย ์

23 สิงหาคม 2563 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่รับ
ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ที่ จ.ศรีสะเกษ   

- Face book page วุฒิสภา อาทติย ์
23 สิงหาคม 2563 

หัวข้อข่าว : วุฒิสมาชิกลงพ้ืนที่พบ
ประชาชน/ศึกษาดูงานประสานความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ   

- Face book page สวท.ศรีสะเกษ จันทร ์
24 สิงหาคม 2563 

รายการ ข่าวแดนล าดวน 
ประเด็น : สรุปภาพรวมการลงพ้ืนที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

 
- UBON VR Cable จันทร ์

24 สิงหาคม 2563 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชมการ
ด า เนิ นงานโรงเรี ยนศรี แสงธรรม 
“โรงเรี ยนพลั งงานต้ นแบบ”และ
พิพิธภัณฑ์บ้านค าปุน   
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ) 
ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

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

จันทร ์
24 สิงหาคม 2563 

 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ คนที่สาม 
ประเด็น : การส่งเสริมศิลปาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 
 

จันทร ์
24 สิงหาคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึง
สมาชิกวุฒิสภา 
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สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2563 

 

ประเภท 
ส่ือ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 
รวม 

เฟซบุ๊ก 
ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บ 
ไซต์ 

ไลน ์ สาร
วุฒิสภา 

You 
Tube 

ทีวี วิทยุ หนังสือ 
พิมพ์ 

ออนไลน์ กองทัพ อสมท. วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือ
พิมพ์ 

ออนไลน์ 

1 9 9 9 9 50 1 3 3 4 - 37 - - - 1 - 6 141 
 
หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  
4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจ านวนครั้ง 

 



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดศรีษะเกส   
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 23 57.50 
หญิง 17 42.50 
รวม 40 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.50 ) และ เพศหญิง 
จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.50)   

 ๒. อายุ  
 อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
4 
4 

22 
8 

2 

- 
10.60 
10.60 
52.62 
20.85 

5.33 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ  41-50 ปี จ านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.62) 
รองลงมา ได้แก่ 51-60 ปี จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.85) 21-30 ปี จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 
10.60) 31-40 ปี จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.60) และ มากกว่า 60 ปี จ านวน 2 คน  (คิดเป็นร้อย
ละ 5.33) ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

- 
7 

- 
17.50 

มัธยมศึกษา 27 67.50 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 5.00 
ปริญญาตรี 4 10.00 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 
67.50) รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษา จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.50) ปริญญาตรี จ านวน 4 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 10.00) และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.00) ตามล าดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืน ๆ 

36 
1 
- 
3 
- 

90.00 
2.50 

- 
7.50 

- 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
รองลงมา ได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.50) และรับจ้าง จ านวน 1 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 2.50) ตามล าดับ    

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อ่ืน ๆ 

29 
11 
23 
21 
- 

72.50 
27.50 
57.50 
52.50 

- 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 29 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 72.50) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล, ผู้ใหญ่บ้าน, ก านัน จ านวน 23 
คน (คิดเป็นร้อยละ 57.50) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.50)  
และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.50) 
ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

1. ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
4. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
5. จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
6. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

51.60 
70.00 

 
60.60 
59..60 

 
66.60 

 
71.60 

น้อย 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 61.60 ปานกลาง 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง (ร้อยละ 61.60) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ (70.00) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ร้อยละ (71.60)  

 ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 60.60) บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 59.60) และการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
(ร้อยละ 66.60) 

 ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ในระดับน้อย มีจ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ รู้จัก
สมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 51.60) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อื่นๆ 

 - ต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่เกี่ยวกับการครอบครอง เอกสาร
สิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

 - ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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หมายเหตุ :  
  ลักษณะค าถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากที่สดุ 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด 
 
 - การค านวณค่าร้อยละเฉลี่ย 
   ร้อยละเฉลี่ย =  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 

 เนื่องจากตวัชีว้ัดของโครงการ ได้ก าหนดการประเมินผลโครงการโดยใชค้่าสถติิร้อยละ จึงได้
น าสถติิค่าเฉลี่ยมาแปลเปน็ค่าร้อยละ ได้ดงันี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 
  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

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



 
 

ภาคผนวก 
 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดศรีสะเกษ 
_____________________ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙) 
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3374 

เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน  
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๓๑.๕ กม.) 

เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
   - พบปะเพ่ือรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยม
    ชมการด าเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง โครงการส่งเสริม
    ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อ าเภอโขงเจียม 
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๐๙ กม.) 

เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา - ถึงโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ / Check-in 

เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
    อุบลราชธานี (ระยะทาง ๒๓ กม.) 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา... 
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เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ถึงโรงเรียนศรีแสงธรรม  
   - รับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมการ 
    ด าเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซต์ อ าเภอโขงเจียม 
    จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๒๐.๘ กม.) 

เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซต์ 
   - รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ  

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมแกลอรี่ดีไซน์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
    (ระยะทาง ๕๖.๔ กม.) 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมแกลอรี่ดีไซน์ / Check-in 

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสำร์ที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  

เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๗.๔๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวัดศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  
    จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๔๕.๙ กม.) 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ถึงวัดศรีบึงบูรพ์ 
   - สักการะพระพุทธชินราชจ าลองภายในพระอุโบสถ 
   - พบปะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม 
    เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์ และอ าเภอห้วยทับทัน เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
    ท ากิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวัดบ้านส้มป่อย ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล  
    จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๓๐.๕ กม.) 

เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา - ถึงวัดบ้านส้มป่อย 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ... 



-๓- 
 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน  
    (ฟาร์มก านันเตียง) บ้านดอนตุ่น ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
    (ระยะทาง ๔.๙ กม.) 

เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา - ถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) 
   - เยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๐๕ กม.) 

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดล าลองสุภาพโทนสีฟา้ สวมสูทล าลองทบั 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา ส าราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายธีรพงศ์ ทะนนั  โทร. ๐๘๙ ๙๙๘๖๙๑๘ 



รายชื่อคณะเดินทาง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันพฤหัสบดีที่ 20-วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 

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

คณะกรรมการ จ านวน 21 คน 
 1. นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะเดนิทาง) 
 2. นางผาณติ นติิทัณฑ์ประภาศ สมาชิกวุฒิสภา 
 3. ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตศุรีพิทักษ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 4. นางอภิรดี ตนัตราภรณ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 5. พลเอก สนัน่ มะเรงิสิทธิ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 6. นายสุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา 
 7. นางเพ็ญพักตร ์ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา 
 8. นายกษิดศิ อาชวคณุ สมาชิกวุฒิสภา 
 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ ์ตนัตศิิรนิทร์ สมาชิกวุฒิสภา 
 10. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา 
 11. นายดเิรกฤทธิ ์เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา 
 12. นางทศันา ยุวานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 13. นายบญุมี สรุะโคตร สมาชิกวุฒิสภา 
 14. พลต ารวจโท พิสัณห์ จลุดิลก สมาชิกวุฒิสภา 
 15. นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกวุฒิสภา 
 16. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา  
 17. นางประยรู เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา 
 18. นางเสาวลกัษณ์ บวัทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน 
 19. นางกนกรตัน์ แกว้สาร นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 20. นางสาวสกุัญญา ส าราญจติร นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 21. นายปวริศร์ ปฏิภาณวฒัน์ นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 
 

 
 


