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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันเสาร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที ่27 กันยายน 2563 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ 

4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

                 เยาวชน       อืน่ ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุม่ตา่ง ๆ  

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
  การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญในครั้งนี้ 
มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 5.1 ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะ
ด าเนินการให้ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตาม
แนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครอง 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้
สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 5.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม 
การผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน  
เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร  
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  2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนัก 
แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจ 
และวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
การจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร 
ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณ  
การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร 
และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตร
อินทรีย์การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
6. ข้อมูลทั่วไป 
  6.1 จังหวัดยโสธร 
    จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 4,161.444 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 
12.89 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมุกดาหาร  
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  
   ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ  
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  
   ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทาง
ตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน 
ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า มีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชี ขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายัง ล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย และแหล่งน้ าขนาดเล็ก
อยู่ทั่วไป ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม  
  จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 78 ต าบล 885 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูล อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองยโสธร 54,535 53,910 108,445 37,705 
อ าเภอทรายมลู 44,919 45,068 89,987 7,694 
อ าเภอกดุชุม 31,330 31,087 62,417 19,174 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ 26,067 25,888 51,955 18,773 
อ าเภอป่าติ้ว 31,109 30,505 61,614 9,859 

อ าเภอมหาชนะชัย 16,101 16,092 32,193 14,035 
อ าเภอค้อวัง 10,337 10,465 20,802 5,331 

อ าเภอเลิงนกทา 12,361 12,272 24,633 27,720 
อ าเภอไทยเจริญ 15,275 15,294 30,569 9,737 

รวม 242,034 240,581 482,615 150,028 
 
 สรุปแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561-2565 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั : ยโสธรเมอืงเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจงัหวดั (GPP) เพิ่มขึ้น  
 2. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีเพ่ิมขึน้ 
 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิน่ วฒันธรรม ประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว  
 3. ยกระดบัคุณภาพชวีิต เสริมสร้างความเข้มแขง็และความมัน่คงของครอบครัวชมุชนและสังคม  
 4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 
 6.2 จังหวัดอ านาจเจริญ 
  จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราช สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไป
เป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอชานุมาน สภาพดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
บางส่วน มีล าน้ าสายใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่ ล าเซบก และล าเซบาย เนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975780 ไร่ หรือ 3,161.29 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตจงัหวัดยโสธร อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 
    ด้านอ าเภอชานุมาน และจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น
    และอ าเภอตระการพืชผล  
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  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตจังหวัดยโสธร อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา  
  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอม่วงสามสิบ  
  จังหวัดอ านาจเจริญ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน         
30 ชุมชน ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา อ าเภอเสนางคนิคม 
อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ 48,685 48,411 97,096 31,850 
อ าเภอชานมุาน 19,342 19,167 38,509 11,837 
อ าเภอปทุมราชวงศา 22,961 22,567 45,528 13,681 
อ าเภอพนา 9,676 9,503 19,179 6,443 
อ าเภอเสนางคนิคม 17,590 17,809 35,399 10,741 
อ าเภอหวัตะพาน 21,462 21,293 42,755 11,181 
อ าเภอลืออ านาจ 17,200 17,399 34,599 9,844 

รวม 156,916 156,149 313,065 95,577 
   
  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสน้ทางการค้าสู่อาเซียน 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.7 และไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ภายในปี พ.ศ. 2565 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคดีอาชญากรรม
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในทุกต าบล 
  3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินและน้ า ให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน สามารถลดค่าชดเชยจากปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ว และภัยพิบัติทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 
พ.ศ. 2565 
  4. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเพิ่มคุณค่า มูลค่า และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 
  4. การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม มั่นคง และสันติสุข มีการบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่มีธรรมาภิบาล และทันสมัย 
 
7. วิธีการด าเนินการ 
   ๗.๑ ติดตามผลการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา  
เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19)  
 7.2 พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนน้ าอ้อม กลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
อ านาจเจริญ 
 7.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต              สอบถาม            การใช้เครื่องมือสื่อสาร                  

                 การสัมภาษณ ์    อื่น ๆ  ไดแ้ก่ การเผยแพรข่่าวผ่านสื่อต่าง ๆ 

 

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

             กา  ประชาชนทั่วไป     เด็ก-เยาวชน                    ผูบ้รหิารโรงเรยีน                 

                          ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครฐั    ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน          อื่น ๆ ได้แก ่

   สมาชิกกลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยืนน้ าอ้อม กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ และกลุม่ 
   วิสาหกิจชุมชนเกษตรอนิทรยี์  
 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหา ทั้งในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา 
และการยื่นหนังสือเพ่ือให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒) ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรยิ์ ทรงเปน็ประมขุ 
รวมถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ  
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    ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ปรากฏผลดังนี้ 
    2.1) จังหวัดยโสธร จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๓ คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อ
โครงการฯ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อยละ 
68.60 และมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คิดเป็นร้อยละ 71.80 ระดับปานกลาง มีจ านวน 
4 ประเด็น ได้แก่ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 58.80 รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ 60 รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ คิดเป็นร้อยละ 58.40 และได้รับความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
คิดเป็นร้อยละ 64.40 
    2.2) จังหวัดอ านาจเจริญ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 38 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
คิดเห็นต่อโครงการฯ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น 
ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อย
ละ 67.40 และมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คิดเป็นร้อยละ 71 ระดับปานกลาง 3 ประเด็น 
ได้แก่ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ 55.20 รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
วุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ คิดเป็นร้อยละ 54.20 และได้รับความรู้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 60 และระดับน้อย ได้แก่ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่าง
ใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 48.40 
   3) ประชาชน มีความคิดเห็นที่ดีต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อาทิ  
    3.1) นายสายันต์ สีถาน เกษตรกรบ้านน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวขอบคุณคณะสมาชิก
วุฒิสภา ท่ีลงพ้ืนที่มารับฟังข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ า ซึ่งหากแก้ปัญหานี้ 
ได้จะสามารถช่วยให้คุณภาพวิถีของชาวนาและท าการเกษตรได้ดีมากขึ้น 
    3.2) นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว เกษตรกรอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ กล่าวขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภา ที่ลงมารับฟังปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะการต่อยอดข้าวหอมมะลิ ที่ต้องการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ การขาดแคลนและความพร้อมของเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนเครื่องมือดังกล่าว 
จะสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญได้ 
   4) ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 เว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เฟซบุ๊กวุฒิสภา  เฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เฟซบุ๊ก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เฟซบุ๊กสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
อ านาจเจริญ เฟซบุ๊กสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เว็บไซต์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร           
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
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๙.๓ เชิงเวลา 

          เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 

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

   
  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                             เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
 
๑๒. สรุปสาระส าคัญ / รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
    วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 
    เวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อมอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพ่ือพบปะรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม อาทิ การบริหารจัดการน้ า 
และการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอ าเภอค้อวัง 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 
    โอกาสนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ที่มารับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความต้องการจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร  
ท าการเกษตรอินทรีย์มากว่า ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นเมืองกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ในล าดับที่ ๑ ซึ่งก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาไว้ ๔ แนวทาง ได้แก่ 1) สร้างกระแสการรับรู้ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็มศักยภาพ 3) เพ่ิมความสามารถ 
ในการรับซื้อ และส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  และ 4) เพ่ิมตลาดและช่องทาง 
การจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
ประจ าปีบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ านวน ๓๘๐,๐๐๐ ไร่ ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายพ้ืนที่ 
เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จ านวน ๓๕o,๔๐๑,๖๓ ไร่ มีเกษตรกร จ านวน ๔๑,425 ราย อย่างไร 
ก็ตามในการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ยังประสบกับปัญหาอยู่หลายด้าน อาทิ ปัญหาการขาดแคลน
น้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตร ปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต ปัญหาด้านการแปรรูป ด้านการตลาด และด้าน 
การรับรองมาตรฐาน และปัญหาด้านการบริหารจัดการของกลุ่มต่าง ๆ  
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    จากนั้น นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอ าเภอค้อวัง กล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ที่มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคือ "เกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนา ราคา
ยุติธรรม น าความยั่งยืนสู่ชุมชน" การด าเนินงานในห้วงที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการกลุ่มจนประสบผลส าเร็จ  
จากความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังในการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรูปข้าวอินทรีย์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ให้ได้คุณภาพมาตฐาน ภายใต้ชื่อ "ขวัญน้ าอ้อม" สามารถส่งออกไปตลาด ยุโรป อเมริกา 
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น มีผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์ ข้วกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมแดง
อินทรีย์ ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ๓ สี และข้าวไรซ์เบอรี่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ จ านวนทั้งสิ้น ๙9,520,887 บาท ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ๙๐ % เป็นเงินจ านวน 
๕๓,568,798 บาท และตลาดในประเทศ ๑๐ % เป็นเงินจ านวน ๕,95๒,0๘๘ บาท สามารถสร้างชื่อเสียงและ 
น ารายได้เข้าประเทศและชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมคีวามสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง 

    ความเป็นมา / ข้อมูลทั่วไป 
    วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบ
วงจร ได้รับการรับรองตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป หรือสถาบัน BCS/USDA ประเทศเยอรมันนี 
(EU/NOP) และเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกตลาดการค้ายุติธรรม หรือแฟร์เทรด (FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ต าบลน้ าอ้อม  
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ก่อตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา ต าบล
น้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มฯ จ านวน 14 คน โดยมี นายสุวรรณ สิมมา 
เป็นประธานกลุ่ม 
    ส าหรับก าลังการผลิตข้าวในปัจจุบัน มีข้าวเปลือกอินทรีย์อยู่ 4,000-5,000 ตันต่อปี เพ่ือผลิตเป็น
สินค้าตามความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้อง 
มะลิแดงอินทรีย์ ข้าวกล้องสามสี ข้าวมะลินิลอินทรีย์ ภายใต้ตราสินค้า “ขวัญข้าว” และตระกูลข้าวแข็งที่นิยม 
น าไปผลิตเป็นเส้นพาสต้าและเส้นบะหมี่ ส่วนผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ ม ได้แก่ “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขต 
ทุ่งกุลาร้องไห้” ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลักกว่า 90% อาทิ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน มีเนื้อที่ปลูกข้าวรวมกว่า 20 ,000 ไร่ ได้รับการรับรองเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 
80% ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 937 ครัวเรือน ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
อ านาจเจริญ จาก 4 ต าบล 3 อ าเภอ โดยสมาชิกเกิน 80% อยู่ในต าบลน้ าอ้อม จังหวัดยโสธร จุดเด่นคือเป็นสินค้า 
OTOP ระดับ 4 ดาว ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการของจังหวัดยโสธร  
ซึ่งสามารถการันตีถึงคุณภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มก็ได้รับการยอมรับรางวัลสุดยอด
การคัดสรรผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champions ระดับ 4 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2553 
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    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  
    นายพาทิน จันทะสิงห์ ฝ่ายการตลาดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ได้น าเสนอ
ประเด็นปัญหา โดยพบปัญหาส าคัญของกลุ่มสรุปได้ดังนี้  
    1) ปัญหาการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้แก่ ผลกระทบจากปัญหานโยบายรัฐบาล 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ผลกระทบจากภัยแล้งและน้ าท่วม เงินบาทแข็งค่า ขาดแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าระยะยาว 10 ปี ในการรับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์กับสมาชิก ขาดเครื่องจักรที่ทันสมัยในการแปรรูปข้าว
และผลิตภัณฑ์ข้าว และขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
     ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
     - ศึกษาข้อมูล และผลกระทบก่อนจะมีนโยบายเกี่ยวกับกษตรอินทรีย์  
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนน้ าเพื่อใช้ในการปลูกขา้วนาปี ในช่วงฝนทิ้งช่วง 
   - ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ าส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงงร 
   - การลงทุนจากภาครัฐ อาทิ เครื่องจักรส าหรับแปรรูปที่ทันสมัย เครื่องขัดมัน โรงอบข้าว 
   - เสนอให้มีโครงการ บริษัทรับจ้างท านา จ ากัด (มหาชน) 
  2) ปัญหาขาดการบูรณาการบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน พ้ืนที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแอ่งกระทะ สามารถรับน้ าได้ 2 ทาง คือ จากน้ าฝนและ 
น้ าหลากจากเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และจากชลประทาน เขต 7 ชีล่างและล าเซบาย สถานีสูบน้ า P6 บ้านเวินชัย
โดยพบปัญหาคือ ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ า ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการ
เรียนรู้กับสมาชิกผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง ขาดหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกษตรกรท่ีอยู่ในเขต
พ้ืนที่ชลประทานเสียโอกาสในการปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากมีสถานีสูบน้ าแต่ไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ สถานีสูบน้ า 
บ้านดวน หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าอ้อม และสถานีสูบน้ าระบบท่อ บ้านบากน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าออม อ าเภอค้อวัง จังหวัด
ยโสธร 
   ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
   - จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งกองทุนการใช้น้ า
ชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากฝนทิ้งช่วงในรอบการท านาปี 
   - การแก้ปัญหาแบบร่งด่วน คือ ซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ าให้สามารถใช้งานได้ เพ่ือรองรับสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อ าเภอ ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตัวแทนเกษตรกร 
ควรวางแผนการใช้น้ าร่วมกันทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
   - ศึกษาวิจัยและพัฒนาการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าชี (บริเวณบ้านเวินชัย) เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความป็นอยู่ของประชาชนและเกิดความยั่งยืน อาทิ สถานีสูบน้ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
  - ให้มีการวิจัยและพัฒนาพลังงานโซลาเซลล์แทนการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูง 
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  3) การใช้น้ าใต้ดินเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดบ่อ 1 บ่อ ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การขุด
สระในนาข้าวตรงกลางบ่อให้มีความลึกเพ่ิมจากเดิม 1-2 เมตร เพ่ือเก็บน้ าไว้เป็นธนาคารน้ าใต้ดินไว้ใช้ประโยชน์ 
ในช่วงหน้าแล้ง และให้การช่วยหลือสมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บริเวณนาทาม โดยการขุดสระเก็บน้ าในแหล่งน้ า
บริเวณทามให้เพียงพอกับการท าเกษตรกรรมในหน้าแล้ง เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ทุกปี 
จะประสบปัญหาน้ าท่วมตลอดระยะเวลา 5-10 ปี  
 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
 - แก้ไขระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ชุมชนสามารถรับการถา่ยโอนทรัพย์สินได้ เพื่อความสะดวกในการ
ดูแลรักษา 
 - ออกแบบโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ การขุดสระขนาด 1 ไร่ สามารถขยายจาก 
บ่อเดิมได้ ขอบบ่อไม่ต้องสูงมาก  
 - ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเป็นธรรมในพื้นที่การเกษตร โดยน าโซลาเซลล์มาใช้ทดแทน
การใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 
 - ขยายแนวเขตไฟฟ้าลงสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
 4) ปัญหาการอยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2330-ปัจจุบัน 
เป็นสาเหตุส าคัญในการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อการอยู่อาศัย 
 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
 - ให้สิทธิพ้ืนฐานส าหรับประชาชนในการอยู่อาศัยในท่ีสาธารณะได้  
 - ให้มกีารจา่ยป็นค่าเช่ารายปี หรือเกบ็ภาษทีี่ดนิ  
 - หมู่บ้าน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และส านักงานที่ดิน ร่วมกันวางแนวเขต 
ในชุมชนให้ชัดเจน 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ   
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่ท าให้ต้องมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประกอบด้วย ๑. การพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมาย จ าเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพิจารณากฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๒. การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปด า เนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การเสนอญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล และ ๓. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี ส าหรับปัญหาที่พบหากสามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด จะรับไปเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับพ่ีน้องประชาชน ส าหรับปัญหาที่
นอกเหนืออ านาจของจังหวัด คณะกรรมการฯ จะน าไปพิจารณาผลักดันหรือด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภา ส่วนปัญหาในระดับนโยบายหรือระดับประเทศ จะมีคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละด้าน รับไปหารือในเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา และแจ้งผลการด าเนินงานกลับมาให้ผู้รอ้ง
ทราบต่อไป 

 



-11- 
 
  2. นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการ กล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่สามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง  
และกฎหมายหลายฉบับ แต่อย่างน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับรู้รับทราบและน าไปหารือร่วมกันเพ่ือเร่ง 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับหัวใจส าคัญในการท าเกษตรอินทรีย์ จะมีการตรวจรับรองมาตรฐานทุก  
1 ปี ดังนั้น ต้องดูแลกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด การรับรองเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดยโสธร ชุมชน และ
เครือข่าย ยังไม่ใช่มาตรฐานสากลท าให้การส่งออกได้ยาก นอกจากเครื่องหมายมาตรฐานสากลแล้วยังมีเครื่องหมาย
แฟร์เทรด (FAIRTRADE) ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและนักธุรกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่า
สูงกว่าออแกนิคของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น แต่หลังจากที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยหยุดชะงักกว่า 8 เดือน ต่างประเทศประสบปัญหามากกว่า
ประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีเท่ากับประเทศไทย ขณะนี้ รัฐบาลก าลัง
ด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร ทั้งนี้ ขอให้พาณิชย์จังหวัด จัดท าดัชนีราคาสินค้า
ที่จ าเป็นเพ่ือให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าเกษตรปกติกับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเป็น
แรงผลักดันและส่งเสริมให้ท าการเกษตรอินทรีย์ต่อไป 
  3. นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กรรมการ ได้สอบถามข้อมูลการด าเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โครงการ “1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ได้รับ
งบประมาณ 9 พันกว่าล้านบาท โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” และการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่เกษตรกร  
โดยในพ้ืนที่ต าบลน้ าอ้อมหรืออ าเภอค้อวัง มีผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ แล้วจ านวนกี่คน พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
ในพ้ืนที่ได้รับอนุมัติโครงการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อจะได้ติดตามและผลักดันภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
  นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ได้น าเสนอภาพรวมอ าเภอค้อวัง ในการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านการเกษตร ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยอ าเภอค้อวัง ได้รับงบประมาณทั้งหมด 8 กลุ่ม ๆ ละ 3 ล้านบาท เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1.9 ล้านบาทเศษ ส าหรับจัดซื้อเครื่องปรับปรุงคุณภาพ 
ข้าวอินทรีย์ ชุดขัดมันพร้อมอุปกรณ์ และได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ อาทิ เครื่องหยอด
เมล็ดพันธ์ข้าว เครื่องฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ เครื่องหว่านข้าว / หว่านปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการจัดการเชิงการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมคุณค่าทางการตลาด ทั้งนี้ เกษตรจังหวัด ได้เชิญผู้อ านวยการส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 10 มาหารือและจัดท าแผนร่วมกันในการของบประมาณส าหรับสูบน้ าบาดาลโดยระบบ
ไฟฟ้า ในต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง และบ้านครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยเดือนธันวาคม 2563  
จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกัลกองทุนพลังงานเพ่ือกระจายเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะ
ได้งบประมาณ จุดละ 1.2 ล้านบาท หากด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ  
เพื่อช่วยเหลือผลักดันภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 
 
 
 



-12- 
 
  ตัวแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้รายงานข้อมูลการใช้งบเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในพ้ืนที่ 10 ต าบล 
104 หมู่บ้าน โดยการขออนุมัติในครั้งแรก ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง ได้รับอนุมัติ  จ านวน 2 ราย ๆ ละ 3 ไร่  
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งอ าเภอค้อวัง มีต าบลต้นแบบอยู่อ าเภอเดียว อยู่ระหว่าง 
รอการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ พัฒนาชุมชน ได้เสนอขอในภาพรวม 
ของจังหวัด จ านวน 182 ราย ใน 19 อ าเภอ โดยอ าเภอค้อวัง มีจ านวน 42 ราย 
 4) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม กรรมการ ได้เสนอแนะให้จังหวัดหรือชุมชน รณรงค์และส่งเสริมให้
คนไทย เด็ก และเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อเรียนรู้ชุมชน อาทิ การเข้าร่วมรับฟังการประชุม
จากตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและรักชุมชนมากขึ้น  
 5) นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ กล่าวว่า จะรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเกษตรกร ไปด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา อาทิ การไม่ได้รับอนุมัติกู้เงินตามจ านวนที่ขอไปจากธนาคาร ปัญหาการขาดแคลน
น้ า ปัญหาการสร้างมูลค่าพืชผลทางการเกษตร และผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่อภาคเกษตรหรือไม่ ทั้งนี้ จะแจ้งผล 
การด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 

  

  

 
พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม  

ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
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  จากนั้น เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้ลงพ้ืนที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา อ าเภอทรายมูล  จังหวัดอ านาจเจริญ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้ นแบบ
แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริหารการจัดการ การสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอ าเภอทรายมูล หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 
    ความเป็นมา / ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ได้รวมกลุ่มสมาชิกกว่า 
100 ราย ท านาภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  
มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ลดการเผาตอซังและหันมาใช้
การไถกลบบ ารุงดินแทน ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้จากการ 
ขายข้าวเปลือกอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
  นอกจากนี้ ยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวเปลือกอินทรีย์ การแปรรูปข้าวอินทรีย์ 
ภายใต้ตราสินค้า “ยายค าออร์แกนิก” และหลังจากการท านาจะปลูกพืชอินทรีย์ อาทิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลินิลอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมะลิแดง ขนมข้าวตัง 
พืชผักสวนครัวอินทรีย์ แตงโมอินทรีย์ ถั่วเขียว ถั่วลิสง หอมแดง ถั่วพร้า ปอเทือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีการ 
ตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับคู่ค้าก่อนที่จะมีการผลิต เป็นการใช้ระบบตลาดน าการผลิตตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ 
ให้เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ลดความเสี่ยงผลผลิตที่จะล้นตลาดและส่งผลให้ราคา
ขายไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบ e-commerce เพ่ือรองรับการค้ายุคใหม่ที่เน้น
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร อ าเภอทรายมูล และกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านค าครตา จะร่วมกับจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด านาเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามทุกปี 
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  
    นางลัดดา ผ่องศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค าครตา ได้น าเสนอข้อมูล  
สมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ       
กลุ่มวิสาหกิจภาคเกษตรอินทรียเ์พื่อสังคมบ้านโนนยาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเรียง กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่โนนบ้านใหม่ ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลดู่ทุ่ง โดยพบ
ปัญหาส าคัญของกลุ่มสรุปได้ดังนี้  
    - ปัญหาการบริหารจัดการปรับปรุงเตรียมดินส าหรับสมาชิกใหม่  
    - ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน  
    - ปัญหาภัยแล้ง และขาดรายได้จากการขายข้าวเนื่องจากคุณภาพไม่ดี  
    - ปัญหาด้านการตลาด 
 - ปัญหาผลผลิตและราคาตกต่ า 
 - ข้อจ ากัดของเครื่องจักรกลที่สนับสนุนการเกษตรที่ไม่เพียงพอ และขาดความเหมาะสมกับพ้ืนที่
 - การจัดตั้งแปลงใหญ่บางกลุ่มยังไม่มีความพร้อม การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค  
ในการบริหารจัดการ อาทิ เจ้าหน้าขาดความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
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 - สนบัสนนุการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
 - สนับสนนุเครื่องจกัรกลทางการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ค านึงถึงการใช้งาน และการขนย้าย  
 - ส ารวจพ้ืนที ่และความพรอ้มของเกษตรก่อนจัดท าโครงการต่าง ๆ  
 ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
 - พัฒนาผู้น าเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 - พัฒนารูปแบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลรายแปลงให้เกษตรกรสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 - พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้มีความสะดวกและใช้งานง่าย เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง อาทิ การใช้แอปลิเคชั่นต่าง ๆ  
 - ขอให้สมาชิกวุฒิสภา ติดตามงบประมาณโครงการจัดสรรงบของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุง 
พ้ืนที่นา และส่งเสริมด้านปัจจัยผลผลิตส าหรับสมาชิกใหม่ อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการใช้โซลาเซลล์ให้ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
 - กรมส่งเสริมการส่งออก และกระทรวงพาณิชย์ ควรส่งเสริมให้ข้าวของชาวนาได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถส่งข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
  - ขอให้มีการทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินของท้องถิ่น หรือมีนโยบายยกเว้นภาษีให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ   
 1. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการ กล่าวถึงการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ขณะนี้ ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องข้าว พันธุ์ข้าว และสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถ
แข่งขันกับข้าวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือต่างประเทศได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการ
ผลิตพันธุ์ข้าวและรับรองพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนว่าปลูกอะไร พันธุ์ข้าวมาจาก
ไหน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลได้ ขณะนี้ มาตรฐานหรือการควบคุมอาจจะยังไม่ทั่วถึง  
ท าให้คุณภาพข้าวที่ออกมาจากศูนย์บางศูนย์มีมาตรฐาน บางศูนย์ต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้เกิดปัญหาด้านการผลิต 
ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ส าหรับปัญหาเรื่องบ่อน้ าบาดาลและ
โซลาร์เซลล์ จังหวัดต้องรวบรวมและติตาม ซึ่งกระทรวงพลังงานจะมีกองทุนในเรื่องของพลังงานสีเขียว หรือ 
โซล่าร์เซลล์ต้องน ามาเชื่อมโยงช่วยชาวบ้านให้ได้ ส าหรับตลาดอินทรีย์หากพบปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
เรื่องผลิตภัณฑ์ ข้าว ผัก สามารถปรึกษาพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ อาทิ การขายสินค้า
ออนไลน์ หรือ e-commerce นอกจากนี้ กระทรวงการพาณิชย์ ต้องพยายามให้เห็นกลไกตลาดเรื่องราคาสินค้า 
ข้าวเคมีกับข้าวอินทรีย์ท่ีมีความแตกต่างกัน โดยจัดท าราคาอ้างอิงเกษตรอินทรีย์ ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน
กลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น ความต้องการตลาดมากขึ้น จ านวนข้อมูลน่าจะเพียงพอที่จะจัดท าราคาชี้น าของ
เกษตรอินทรีย์ได้ อาทิ ข้าว ผัก ซึ่งเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตมาก และผู้บริโภคมีความต้องการมากเช่นกัน ส าหรับ
เรื่องเงินทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (FTA) สามารถจัดท า
โครงการเพื่อมาช่วยเหลือภาคการเกษตรได้ 
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 2. นายบุญมี สุระโคตร กรรมการ กล่าวว่า ส าหรับปัญหาที่ได้รับ ทั้งปัญหาเรื่องศูนย์ข้าว เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ไม่เพียงพอ เครื่องมือเครื่องจักร และโรงอบ กรมการข้าว ได้มีนโนบายและแผนงานเพื่อมาช่วยเหลือเกษตรกร
เรียบร้อยแล้วว่าจะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีศูนย์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอ พันธุ์ข้าวมีคุณภาพ พันธุ์ข้าว 
มีต้นทุนต่ า ส าหรับปัญหาเรื่องน้ า บ่อน้ าบาดาล แผงโซลาร์เซลล์ จะรับเรื่องไปประสานส่งต่อให้คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรจังหวัด หาแนวทางหรือวิธีการช่วยเหลือให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล เพ่ือรองรับการช่วยเหลือด้านงบประมาณตามมาตรการต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 

  

  
 

พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ   
ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
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  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 
  เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้ลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การสูบน้ าใต้ดินเขตในพ้ืนที่ผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อ านาจเจริญ นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ให้การต้อนรับ 
  นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 
กล่าวต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีเป้าหมายในการปลูก จ านวน 
150,000 ไร่ ให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการท าเกษตรต้องพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลัก น้ าฝนมีปริมาณ
เฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี มีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรที่มีอยู่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
    ความเป็นมา / ข้อมูลทั่วไป 
    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน สมาชิกเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อ านาจเจริญ ได้รวมตัวกันท านาข้าวอินทรีย์ จ านวน 292 ราย ใน 5 อ าเภอ และยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐาน 
CERES NOP และ EU มาตรฐานสากลจากประเทศเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2558 สมาชิกกลุ่มสามารถผลิตข้าวสาร
อินทรีย์ได้ประมาณ 400 ตัน ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 425 ราย พ้ืนที่ปลูก
ข้าวอินทรีย์ จ านวน 10,344 ไร่ ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 2,834 ตัน เครือข่ายขายข้าวให้กับบริษัท 
ในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปขายต่อในตลาดของ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์  
    จุดแข็งและความส าเร็จของเครือข่าย 
    1. สภาพพ้ืนที่และระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอ านาจเจริญ เหมาะสมแก่การท านาข้าวและ
เกษตรกรรม 
    2. มีสมาชิกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเกษตรอินทรีย์และท านาอินทรีย์ ที่สามารถ
เป็นแหล่งให้ความรู้ และแปลงเกษตรกรรมเป็นที่ศึกษาดูงานแก่เกษตรกรที่สนใจ 
    3. แกนน ามีความคุ้นเคย มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการท างานร่วมกัน สมาชิกทุกคนเป็นแกนน าร่วมกัน 
มีความสัมพันธ์กับสมาชิกทั้งในระดับชุมชน ระดับต าบล และระดับจังหวัด ผ่านการขับเคลื่อนร่วมกับสภาองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
    4. สมาชิกแกนน าของเครือข่าย มีการประชุมแลกเปลี่ยนทุกปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และถอดบทเรียนร่วมกัน 
    5. การท างานของเครือข่ายเชื่อมโยงกับเครือข่ายและภาคีอื่น ๆ ท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและ
อ านาจในการเจรจาต่อรอง จนประกาศธรรมนูญจังหวัด เป็นเมืองธรรมเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 
 
 
 
 



-17- 
     
    6. มีการจดทะเบียนเครือข่ายถูกต้องตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) วิสาหกิจชุมชน ในชื่อเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย  
ข้าวอินทรีย์ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีคณะกรรมการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยให้สมาชิกคัดเลือก
คณะกรรมการมาจากแกนน าระดับอ าเภอ จ านวน 13 คน เป็นคณะกรรมการบริหาร มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝาายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส ารวจและข้อมูล ฝ่ายส่งเสริมผลิตเกษตรระบบ
อินทรีย์ ฝ่ายติดตามประเมินผล ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการตลาดและระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) อีกทั้ง
ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีความร่วมมืออื่น จนเกิดการยอมรับเครือข่ายในระดับจังหวัด 
และร่วมกันผลักดันแผนจังหวัดเกษตรอินทรีย์และงบประมาณด าเนินงาน 
    7. เครือข่ายมีระบบการรับสมัครสมาชิกที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญ และ         
มีแปลงท าเกษตรกรรมอินทรีย์ที่ชัดเจน สมาชิกสามารถวางแผนระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และวางแผนการตลาด
เพื่อกระจายผลผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกัน จุดส าคัญของเครือข่ายคือผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าอินทรีย์ ไม่มีผลผลิตตกค้าง สร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกเป็นอย่างดี 
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  
    นายวันนา บุญกลม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ  กล่าวขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภา ที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ประกอบด้วย ระบบกระจายน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ ลานตากข้าว โรงอบข้าวเปลือก  
โกดังส าหรับเก็บข้าวเปลือก โรงงานแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ และการส่งเสริมให้มีตัวแทนตรวจรับรองมาตรฐานสากล
จากหน่วยงานของนานาชาติโดยตรง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตแบบครบวงจรได้ และหวังว่าสมาชกิ
วุฒิสภา จะน าเสียงสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การแก้ไขต่อไป ส าหรับจังหวัด
อ านาจเจริญ มีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 5 อ าเภอ 21 ต าบล 72 หมู่บ้าน สมาชิก 568 ราย 
ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ จ านวน 12,250 ไร ่ผลผลิต 5,000 ตัน/ไร่  
    การด าเนินการของคณะกรรมการฯ   
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง  กล่าวว่า 
คณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้รับมอบหมาย  
ให้รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ และยโสธร จากการลงพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาส าคัญ ๆ ได้แก่ 1) ปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ า 2) ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน และ 3) ปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐาน 
การผลิต โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้ง
กระทู้ถามรัฐบาล ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าไปพิจารณา
ผลักดันหรือด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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 2) นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กรรมการ กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา อาทิ การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเสนอญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โครงการ “1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”  
ที่ได้รับงบประมาณ 9 พันกว่าล้านบาท โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” และการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่เกษตรกร  
โดยในพ้ืนที่มีผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ แล้วจ านวนกี่คน พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร ในพ้ืนที่ได้รับอนุมัติโครงการ
ใดบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ติดตามและผลักดันภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
  นายสัมพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ น าเสนอข้อมูลว่า มีการวางแผนการด าเนิน
โครงการไว้หมดแล้ว ขณะนี้ ทราบว่าได้งบประมาณแล้วแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายอ าเภอไปบูรณาการงานในพ้ืนที่โคกหนองนา 
ประกอบด้วย การวางแผนขุดเจาะส่วนใด เพ่ือต้องการน้ าน ามาแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง จะผลิตอะไร มีแผนการผลิต
อย่างไร จะบูรณาการด้านการเกษตร การตลาดอย่างไร ส าหรับการเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามรพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 พ.ศ. 2563 เสนอไปทั้งหมด 10 แผนงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 828 ล้านบาท เบิ้องต้นได้รับ
งบประมาณมาแล้ว 10 ล้านบาท  
  นายจิรทัต สวรรคทัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้น าเสนอข้อมูลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการ “1 ต าบล 1 เกษตร
อินทรีย์ใหม่” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่
จุดเรียนรู้รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะภายหลังการ 
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ ด้วยการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับต าบลนั้น  
ปัจจุบันเปิดรับสมัครไปแล้วในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยในภาพรวมมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต าบลละ  
16 ราย รวมทั้งหมด 4 ต าบล รวมเป็น 64 ราย ในส่วนของการจ้างแรงงาน 32 ราย  
  ตัวแทนก านัน ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา และฝากติดตามงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่อง
การเกษตรของจังหวัดอ านาจเจริญ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ “1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ขณะนี้ 
พัฒนาที่ดิน เกษตรอ าเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนเกษตรกร ได้ลงพื้นที่ส ารวจเพื่อจัดท าแผนงานร่วมกัน 
โดยมีกลุ่ มที่ จะเข้ าร่วมโครงการ เกษตรแปลงใหญ่  โดยใช้ งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้ งของจั งหวัด 
ในการขุดเจาะบ่อบาดาน จ านวน 127 จุด ขณะนี้ ทราบว่ากลุ่มแปลงใหญ่จะได้รับงบประมาณจากกรอบวงเงิน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท อาทิ ส าหรับจัดซื้อรถไถ รถเกีย่วข้าว  
  นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็น อาทิ เสนอให้เครือข่ายกลุ่ม
จังหวัด ประกอบด้วย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร มาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดทิศทางให้เป็น 
ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในรูปของกลุ่มจังหวัด และต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ (ระบบไอที) เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ อาทิ 
การประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ผลการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ  
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 3) นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการ กล่าวว่า ความต้องการเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกและ
ตลาดในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น เพราะต่อไปคนจะต้องการอาหารที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อม 
ที่ดีคุณภาพ ยืนยันว่าแนวโน้มความต้องการของตลาด คือเรื่องเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ท าการศึกษา
มาค่อนข้างดีเพราะตามท่ีได้มีการเสนอข้อมูลจะมีทั้งข้อจ ากัดเรื่องอินทรีย์ ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ ขอให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าจะผลิตอะไร ผลิตที่ไหน และ
ผลิตอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนและเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ 
ก าลังด าเนินการในขณะนี้คือน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เรียกว่า บล็อกเชน คือระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
ถูกต้องได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีหรือไม่ โดยในอนาคตข้อมูลต่าง ๆ นี้จะบอกได้ว่าจะเริ่ม
ปลูกเมื่อใด จะเก็บเกี่ยวได้เมื่อใด ส าหรับประเด็นเรื่องของตลาดต่างประเทศ ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท า
แพลตฟอร์ม หรือรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งอธิบดีส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยินดีให้ค าข้อแนะน า 
ต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตกรได้   

  

  

 
พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
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 จากนั้น เวลา  14.15 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 7 ซึ่งมาจากเงินบริจาคจากของสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

  

  

 

ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง  
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 

   จัดท าโดย  
   นางสาววิภารัตน์ เพียราช นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

 



สรุปการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ 
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 

ก่อนการลงพื้นที่ 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

-  Website 
   สํ า นั ก ข่ า ว ก ร ม 
ประชาสัมพันธ์ 

ศุกร์ 
11 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เตรียมลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อํานาจเจริญ  ในวันที่ 26-27 ก.ย. 63 
เ พื่ อตรวจ เ ยี่ ยม  พบปะ  และ รับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 

  

-  Website 
   สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 
   กรมประชาสัมพันธ์ 

ศุกร์ 
11 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : ยโสธร สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดยโสธร-
ศรีสะเกษ-อํานาจเจริญและอุบลราชธานี 
ในวันที่  26-27ก .ย .2563 เ พื่อตรวจ
เยี่ยม พบปะ และรับฟังข้อคิดเห็นของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 
  

- Website  
  สวท.ยโสธร 
 

ศุกร์ 
11 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : ยโสธร สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดยโสธร-
ศรีสะเกษ-อํานาจเจริญและอุบลราชธานี 
ในวันที่ 26-27ก.ย.2563 เพื่อตรวจ
เยี่ยม พบปะ และรับฟังข้อคิดเห็นของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- Face book page 
 สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
 จังหวัดยโสธร (2) 

อังคาร 
15 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบ
ประชาชนจังห วัดยโสธรและจั งห วัด
อํานาจเจริญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Face book page 
 สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
 จังหวัดยโสธร 

พุธ 
16 กันยายน 

2563  

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน เตรียมนํา
คณะ สว.ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร วันที่ 26 
ก.ย. 2563 นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 - สวท.ยโสธร 
   FM 90.00 MHz 

ศุกร์ 
18 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง”   
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ  “บอกเล่าเก้าสิบ”   
  เวลา 18.00-19.00 น. 

  

- สวท.อํานาจเจริญ 
  FM 10 3 .25  MHz 
และ    
  AM 1422 KHz 

ศุกร์ 
18 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ   
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.” 
  เวลา 21.10-22.00 น. 

  

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 

เสาร์ 
19 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “อปมช.ขานข่าว”  
  เวลา 09.00-10.00 น.   
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

เสาร์ 
19 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สายใยวัยทีน”  
  เวลา 10.10-11.00 น.  

 
 
  

- สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดยโสธร (You Tube) 

จันทร์ 
21 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : สว. พบประชาชน จังหวัด
ยโสธรและอํานาจเจริญ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 
 

จันทร์ 
21 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง”   
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”   
  เวลา 18.00-19.00 น. 

 

 

 

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 
 

จันทร์ 
21 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”   
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สายใยวัยทีน”  
  เวลา 10.10-11.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 
 

อังคาร 
22 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง”   
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 

 

 
 

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 
 

อังคาร 
22 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 

 

 
 

-  Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ 

พุธ 
23 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบ
ประชาชนจังห วัดยโสธรและ จังห วัด
อํานาจเจริญ   

- Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ (1) 

พุธ 
23 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการสี่แยกข่าวกรม 
  ประชาสัมพันธ์  
  เวลา 16.10-17.00 น.  
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

-  สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 

พุธ 
23 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง” 
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 

 

 
 

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 
 

พุธ 
23 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “นานาสาระกับผวจ.
อํานาจเจริญ”  
เวลา 06.10-07.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว” 
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 

 

 
 

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 
 

พฤหัสบดี 
24 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง” 
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

พฤหัสบดี 
24 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 

 

 
 

- Face book page 
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร 

ศุกร์ 
25 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว  :  26 กันยายน  2563 นี้  
สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ณ จังหวัด
ยโสธร   

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 

ศุกร์ 
25 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง” 
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 

 

 

 

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

ศุกร์ 
25 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที่ 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

-  Face book page วุฒิสภา เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา
แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
และการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร  

 

 

- Website  
  สถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
  วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : ประชาชน จ.ยโสธร หวัง คณะ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ใช้กลไกล
วุฒิสภาแก้ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ํา-ปัญหา
ภัยแล้ง  

 

 

- Website  
  สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แหล่งกักเก็บน้ําแก้ปัญหาภัยแล้ง และการผลิต
ข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร  

 

 

- Face book page  
  สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์  

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

หั วข้ อ ข่ าว  :  ( Live )   สวท .ยโสธร 
ถ่ายทอดสด โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนใน พื้น ที่จั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ที่ทําการกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านคําครตา ต.ดงมะไฟ 
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 

 

 

 

- Face book page  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร (1) 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  :  (Live)  ส วท .ย โ ส ธ ร 
ถ่ายทอดสด โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนใน พื้น ที่จั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ที่ทําการกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านคําครตา ต.ดงมะไฟ 
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Face book page  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร (2) 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หั วข้ อ ข่ า ว  :  ( Live) บรรยากาศ 
สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน (สว.พบ
ประชาชน) วันที่ 26 กันยายน 2563 
เ ว ล า  1 0 .3 0  - 1 2 .3 0  น .  ณ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนน้ําอ้อม บ้านศิริพัฒนา ต.น้ํา
อ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

 

 
 

 

- Face book page  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดยโสธร (3) 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน ในพื้นที่
จั งห วั ดยโสธร  รั บ ฟั งปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ํา
แก้ ปัญหาภัยแล้ง และการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร   

- Face book page  
  สวท.ยโสธร (1) 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สวท.ยโสธร ถ่ายทอดสด 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ที่ทําการกลุ่มเกษตรอินทรี ย์บ้าน
คําครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 

 
 

- Face book page  
  สวท.ยโสธร (2) 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : “ครูหยุย” นําทีมสว.พบ
ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา พร้อม
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบ
วงจร   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- สวท.ยโสธร 
  FM 90.0 MHz 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

- ถ่ายทอดเสียง สวท.ยโสธร  
  เวลา 09.00-12.00 น. และ  
  เวลา 14.30-16.30 น. 

  

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “สายใยวัยทีน”  
  เวลา 10.10-11.00 น.   

- Website 
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร  
 กระทรวงมหาดไทย 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว .พบประชาชน ใน
พื้นที่จังหวัดยโสธร รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ํา
แก้ปัญหาภัยแล้ง และการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร 

 
 

- Website สยามรัฐออนไลน์ เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว .พบประชาชน ใน
พื้น ที่ยโสธร  รับฟังปัญหาภัยแล้ง 
พร้อมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบครบวงจร  

 

-  Face book page วุฒิสภา อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : ส .ว .  ลงพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง และการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร   

 

 

 



-10- 

ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- Website  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2  
  กรมประชาสัมพันธ์ (1) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : “ครูหยุย” นําทีมลงพื้น
ยโสธร สว.พบประชาชน รับฟังปัญหา
ภัยแล้ง พร้อมส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร 

 

 
 

- Website 
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์ (2) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
จั งห วั ด อํ านาจเจริ ญ  เ พื่ อรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อํานาจเจริญ 

 

 

- Face book page  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์ (1) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน จังหวัด
อํานาจเจริญ 

  

- Face book page  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์ (2) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ ก วุ ฒิ สภาพบ
ประชาชน จังหวัดอํานาจเจริญ 

  

- Face book page 
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอํานาจเจริญ (1) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
จั งห วั ด อํ านาจเจริ ญ  เ พื่ อรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- Face book page  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอํานาจเจริญ (2) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : (Live)  โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญ   

- Website สวท.ยโสธร อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : “ครูหยุย” นําทีมลงพื้น
ยโสธร สว.พบประชาชน รับฟังปัญหา
ภัยแล้ง พร้อมส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร   

- Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ (1) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : (Live) สว.พบประชาชน 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

  

- Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ (2) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สวท.อํานาจเจริญ ขอเชิญ
ติดตามรับฟังรับชมข้อมูลข่าวสารสว.ลง
พื้นที่   

- Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ (3) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
จั งห วั ด อํ านาจเจริ ญ  เ พื่ อรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน   

- Face book page  
  สวท.อํานาจเจริญ (4) 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว.พบปะเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผลิตข้าวอินทรี ย์ ที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 

 

 

 

 



-12- 

ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- สวท.อํานาจเจริญ  
  FM 103.25 MHz และ 
  AM 1422KHz 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

ถ่ายทอดเสียง สวท.อํานาจเจริญ 
เวลา 09.30-12.00 น. 

 

 

- Website 
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร 
 กระทรวงมหาดไทย 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : “ครูหยุย” นําทีมลงพื้น
ยโสธร สว.พบประชาชน รับฟังปัญหา
ภัยแล้ง พร้อมส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบครบวงจร   

2. การให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

(สมาชิกวุฒิสภา) 

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

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : การแก้ปัญหาบริหารจัดการ
น้ําของจังหวัดยโสธร   

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

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาววิบูลย์ลักษณ์ 
ร่วมรักษ์ 
 สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่าง
ครบวงจรของจังหวัดอํานาจเจริญ 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

3 คลิปสัมภาษณ์
ประชาชน 

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

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายสุวรรณ สิมมา 
ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การบริหารจัดการน้ําแก้ปัญหาภัยแล้ง 

 
 

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นายสายันต์ สีถาน 
เกษตรกร จ.ยโสธร 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมา
ช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน   

เสาร์ 
26 กันยายน 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 : นายพาทิน จันทสิงห์ 
เกษตรกร จ.ยโสธร 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมา
ช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน  

 
อาทิตย์ 

27 กันยายน 
2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายวันนา บุญกลม 
ประธานกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอํานาจเจริญ 
ประเด็น : สะท้อนปัญหาการพัฒนาเกษตร
อิ นท รี ย์ อ ย่ า ง ค รบ ว ง จ ร ข อ ง จั ง ห วั ด
อํานาจเจริญ 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

3 คลิปสัมภาษณ์
ประชาชน 

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

อาทิตย์ 
27 กันยายน 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว 
เกษตรกร จ.อํานาจเจริญ 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมารับ
ฟังแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

 
 

อาทิตย์ 
27 กันยายน 

2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 : นายวิเชียร อุตสาหะวงศ์ 
เกษตรกร จ.อํานาจเจริญ 
ประเด็น : ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมาหาแนว
ทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา 
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หลังการลงพื้นที่  

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- Website 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
  วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

จันทร์ 
28 กันยายน 2563 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  :  ส . ว . ล ง พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
อํานาจเจริญ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและ
ข้ อ เ สนอแนะแห ล่ งกั ก เ ก็ บ น้ํ า  ห วั ง
แก้ปัญหาภัยแล้ง และการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบครบวงจร 

 
 

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 

จันทร์ 
28 กันยายน 

2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง” 
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 

 

 

- สวท.อํานาจเจริญ 
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

จันทร์ 
28 กันยายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สายใยวัยทีน”  
  เวลา 10.10-11.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 
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หลังการลงพื้นที่  

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- NBTUBON (You Tube) 
 

จันทร์ 
28 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชนในพื้นที่ จ.
ยโสธร รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ํา 

 
 

- Website  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
29 กันยายน 

2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว.พบปะเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ผลิตข้าวอินทรีย์ที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

  

- NBTUBON (You Tube) อังคาร 
29 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 
  

- สวท.ยโสธร  
  FM 90.00 MHz 

อังคาร 
29 กันยายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเช้าชาวเมืองยศ”  
  เวลา 08.00-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “เพลงดีหมอลําดัง” 
  เวลา 10.00-12.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “บอกเล่าเก้าสิบ”  
  เวลา 18.00-19.00 น. 
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หลังการลงพื้นที่  

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 การนําเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- สวท.อํานาจเจริญ 
  FM 103.25 MHz และ  
  AM 1422 KHz 

อังคาร 
29 กันยายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “สวท.บอกข่าว”  
  เวลา 08.10-09.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สัญจรปลอดภัยกับ 
  กรมการขนส่งทางบก”  
  เวลา 14.10-15.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “ลูกทุ่งสวท.”  
  เวลา 21.10-22.00 น. 

  

  - Website สวท.อํานาจเจริญ อังคาร 
29 กันยายน 2563 

หัวข้อข่าว : ส .ว .พบปะเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผ ลิตข้ า ว อินทรี ย์ ที่ จั งห วั ด
อํานาจเจริญ   

  - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อังคาร 
29 กันยายน 2563 

คอลัมน์ : ยําใหญ่การเมือง 
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

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

เสาร์ 
26 กันยายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร  
สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : การแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ําของ
จังหวัดยโสธร   

อาทิตย์ 
27 กันยายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
 สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการฯ 
ประเด็น : การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างครบ
วงจรของจังหวัดอํานาจเจริญ 
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สรุปการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ 

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 
 

ประเภท 
สื่อ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 
รวม 

เฟซบุ๊ก 
ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บ 
ไซต์ 

ไลน์ สาร
วุฒิสภา 

You 
Tube 

ทีวี วิทยุ หนังสือ 
พิมพ์ 

ออนไลน์ กองทพั อสมท. วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือ
พิมพ์ 

ออนไลน์ 

1 9 9 9 9 50 1 3 2 54 1 35 - - - - - 2 184 
 
หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  
4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจํานวนครั้ง 

 

 
 
 

 

 

 

 



ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพื้นที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 
 
 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
1 ด้านแหล่งน้ํา นายพาทิน จันทะสิงห์ 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม 
82 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา  
ต.น้ําอ้อม อ.ค้อวัง 
โทรศัพท์ 092-4626955 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุวรรณ ลิมมา 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม  
82 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา  
ต.น้ําอ้อม อ.ค้อวัง 
โทรศัพท์ 086-2644031 

ยโสธร รายละเอียด 
1. พื้นที่เครือข่ายฯ น้ําอ้อม ตั้งอยู่ในเขตทุ่ง
กุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแอ่งกระทะน้ําเข้าแล้วออก
ยาก ทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ
ไม่มีน้ําใช้ สามารถแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระ
แล้วเจาะกลางบ่อให้ลึกจากเดิม 1-2 เมตร
เพื่อเป็นธนาคารน้ําใต้ดินสําหรับใช้ประโยชน์
ในฤดูแล้ง 
2. ขาดแคลนงบประมาณซ่อมบํารุงเครื่องสูบน้ํา 
3. ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้กบัสมาชิกผู้ใช้น้ําอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
รายละเอียด ปัญหาการบริหารจัดการน้ําใน
เขตชลประทานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการ 
บูรณาการ อีกทั้งขาดงบประมาณซ่อมบํารุง
เครื่องสูบน้ํา และขาดการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้กับสมาชิกผู้ใช้น้ํา
อย่างต่อเนื่อง 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
2 ด้านที่ดิน นายบุญยืน อาจอาษา 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม 
82 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา  
ต.น้ําอ้อม อ.ค้อวัง 
โทรศัพท์ 086-2644031 
 
นายแสวง พันธุ์ศรี 
25/9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล 
โทรศัพท์ 092-7075080 
 
นายจิณณวัตร ทองเฟื่อง 
40 หมู่ 3 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล 
โทรศัพท์ 088-5815609 

ยโสธร รายละเอียด เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน 
ทําให้เกิดการบุกรุกพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการให้มีการปรับพื้นที่นา
ออกจากพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร 
 
 
รายละเอียด ไม่ทราบว่าที่ดินของตนเองอยู่ใน
พื้นที่ประเภทใด 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

นายปราณีต มั่นคง 
บ้านไร่ หมู่ 11 ต.ไก่ดํา อ.เมือง 
โทรศัพท์ 085-4103550 
 
นายชลิต เฟื่องฟู 
123 หมู่ 1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง 
โทรศัพท์ 062-2015089 
 

อํานาจเจริญ รายละเอียด ที่ดินอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
 
 
รายละเอียด ที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
3 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายบุญส่ง มาตขาว 

กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์
เพื่อสังคม บ้านโนนยาง  
ต.กําแมด อ.กุดชุม 
โทรศัพท์ 081-3000165 
 
นายพาทิน จันทะสิงห์ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม 
82 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา  
ต.น้ําอ้อม อ.ค้อวัง 
โทรศัพท์ 092-4626955 

ยโสธร รายละเอียด ในปี 2563 เจ้าหน้าที่มีการ
จัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มี
โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องชําระภาษี
อย่างไม่เป็นธรรม 
 
 
รายละเอียด 
1. ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
2. เครื่องจักรไม่มีความทันสมัยสําหรับการ
แปรรูปและผลิตข้าว 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

 
 

จากการนําเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์และ
การอุตสาหกรรม 

 
ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

นางชนิดาภา อุทธา 
123 หมู่ 1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง 
โทรศัพท์ 081-2560068 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
1. ต้องการให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ (ครูผู้สอน) ในโรงเรียนเป็นคราวละ 
1-4 ปี จากเดิมสัญญาคราวละ 1-5 เดือน 
2. ต้องการให้มีการบรรจุเข้ารับราชการครู
ให้กับพนักงานราชการที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
4 ด้านเศรษฐกิจ นางลัดดา พันธ์ศรี 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผักอินทรีย์ 
หมู่บ้านคําครตา ต.ดงมะไฟ  
อ.ทรายมูล 
โทรศัพท์ 084-8231839 
 
 
 
นายสถา แสนตรง 
80 หมู่ 8 ต.คําไผ่ อ.ไทยเจริญ 
โทรศัพท์ 092-2159075 
 
นางสมหมาย ผ่องใส 
กลุ่มปลาตะเพียนอินทรีย์ บ้านคําคร
ตา 
โทรศัพท์ 087-2396884 
 
นายพาทิน จันทะสิงห์ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม 
82 หมู่ 10 บ้านศิริพัฒนา  
ต.น้ําอ้อม อ.ค้อวัง 
โทรศัพท์ 092-4626955 

ยโสธร รายละเอียด 
1. ต้องการให้ภาครัฐยกเว้นการจัดเก็บภาษี
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทํากิจกรรมเพื่อชุมชน 
2. ขอติดตามงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน
สําหรับโครงการปรับแต่งที่นาของเกษตรกรให้
เหมาะสมต่อการทํานาในปี 2564 
3. การช่วยเหลืองบประมาณสําหรับรับรอง
มาตรฐานสากลให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 
รายละเอียด ต้องการให้มีการสนับสนุนอาชีพ
เลี้ยงโคขุนตามโครงการโคขุนกู้โควิด 
 
 
รายละเอียด ต้องการขอรับการสนับสนุน
อุปกรณ์สําหรับทําปลาส้ม ตู้แช่ปลาแบบ
มาตรฐาน การมีตลาดรองรับอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
รายละเอียด 
1. ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัว 
2. ปัญหาการขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
สําหรับการรับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับ
สมาชิก 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

 
จากการนําเสนอ

ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

5 ด้านการคมนาคม นายสุนทร ยั่งใจ 
บ้านหนองแสง หมู่ 8 ต.ห้วยไร่ 
อ.เมือง 
โทรศัพท์ 083-4486011 

อํานาจเจริญ รายละเอียด ต้องการให้มีการซ่อมแซมถนน
ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรบริเวณบ้าน
หนองแสง 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

 

6 ด้านการเกษตร นายบุญกอง ตราชู 
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด
ยโสธร 
102 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล 
โทรศัพท์ 084-7149659 

ยโสธร รายละเอียด 
1. ต้องการให้ช่วยส่งเสริมด้านการตรวจเมล็ด
พันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนให้ได้รับการรับรองทุน
ต่อการจําหน่ายหรือการสั่งจองเมล็ดพันธุ์ของ
เกษตรกร 
2. ขอรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ โรงอบ
ข้าวเปลือกขนาด 10 ตัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และ
เครื่องจักรกล เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้กลุ่ม
ผู้ผลิตดําเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว 
186 หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม  
อ.เสนางคนิคม 
โทรศัพท์ 065-4474696 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
1. ขอรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ฝายกั้นน้ําลําห้วยบ้านบก ต.เสนางคนิคม 
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
ก่อสร้างโกดังจัดเก็บข้าวและผลผลิตทางการ
เกษตร รวมทั้งลานตากผลผลิตให้กับกลุ่มนา
แปลงใหญ่ ต.เสนางคนิคม 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

 ด้านการเกษตร นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว 
186 หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม  
อ.เสนางคนิคม 
โทรศัพท์ 065-4474696 
 
 
 
 
นายอนุบล ชาร์ศรี 
152 หมู่ 3 ต.โคกกลาง  
อ.ลืออํานาจ 
โทรศัพท์ 045-547406 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
3. ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือสําหรับใช้ใน
การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้แก่กลุ่ม 
4. ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว 
พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนแรงงานคน 
 
รายละเอียด 
1. ต้องการให้มีการยกระดับรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร 
3. ขาดแคลนแหล่งน้ําที่ใช้ในภาคการเกษตร 
4. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการตลาดเรื่อง
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
5. ควรมีการควบคุมปัจจัยการผลิตที่เป็น
สารเคมีอันตราย และส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

 ด้านการเกษตร นายสังคม มูลชาติ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวเพื่อสุขภาพ อ.พนา 
โทรศัพท์ 081-5470900 
 
 
 
 
นายวิเชียร อุตสาหะวงศ์ 
16 หมู่ 7 ต.เปือย อ.ลืออํานาจ 
โทรศัพท์ 092-5836337 
 
 
 
 
 
นายจันทร์ พันธ์ดี 
46/1 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง  
อ.ปทุมราชวงศา 
โทรศัพท์ 098-1055919 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
1. ต้องการให้ภาครัฐคํานึงถึงส่วนผสมในการ
ทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ โดยต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ 
และผ่านการรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้ที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ควรได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ ด้วย 
 
รายละเอียด 
1. ขอรับการสนับสนุนระบบกระจายน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ 
3. ต้องการให้มีโรงงานผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
4. ขาดแคลนเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 
รายละเอียด ขอรับการสนับสนุนจุดรับซื้อข้าว 
ลานตากข้าว เครื่องชั่งน้ําหนัก โกดังเก็บ
ข้าวเปลือก และรถขนส่งข้าวเปลือก 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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 ด้านการเกษตร นายศุภชัย มิ่งขวัญ 
189 หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก 
ต.คึมใหญ่ อ.เมือง 
โทรศัพท์ 090-9327915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอําสิน สุนันทิพย์ 
56 หมู่ 10 บ้านสามัคคีพัฒนา 
ต.ไก่ดํา อ.เมือง 
โทรศัพท์ 081-3935928 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
1. ต้องการจัดให้มีโรงงานบรรจุผักอินทรีย์
มาตรฐาน GMP 
2. ห้องเย็นสําหรับจัดเก็บผักอินทรีย์ก่อนเข้าสู่
กระบวนการจําหน่าย 
3. รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ สําหรับการขนส่ง
ผลผลิต 
4. เครื่องสํารองไฟภายในโรงงาน หากเกิด
เหตุการณ์ไฟดับ ผลผลิตจะได้ไม่เกิดความ
เสียหาย 
5. เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับแปร
รปูผักอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต 
6. งบประมาณสําหรับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภค 
 
รายละเอียด 
1. ขอรับการสนับสนุนเครื่องชั่งน้ําหนักขนาด 
30 ตัน จํานวน 1 ชุด 
2. เครื่องแยกสิ่งเจือปนข้าว 
3. รถตักข้าว 
4. รถบรรทุกข้าว 
5. เครื่องแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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 ด้านการเกษตร นายวินิจ สุภาจันทร์ 
4 หมู่ 9 ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม 
โทรศัพท์ 093-5541366 
 
 
 
 
นายถวิล ศรีสุวรรณ 
กํานันตําบลเปือย 
โทรศัพท์ 087-3788056 
 
 
 
 
นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว 
186 หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม  
อ.เสนางคนิคม 
โทรศัพท์ 065-4474696 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
1. ต้องการขยายพื้นที่การทําการเกษตร
เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด 
2. ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการผลิต
สินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ อาทิ โรงเรือน
ปลูกผัก พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
 
รายละเอียด 
1. ต้องการให้มีการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ให้
ครบ 80,000 ตําบล 
2. ดําเนินการแก้ปัญหาน้ําท่วม-น้ําแล้งใน
พื้นที่การเกษตร 
3. จัดซื้อรถไถ-รถเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกร 
 
รายละเอียด 
1. ขอรับการสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการทํา
ฝายกั้นน้ําลําห้วยบ้านบก และการขุดลอก
คลองดังกล่าว 
2. ขอรับการสนับสนุนการจัดสร้างโกดังเพื่อ
จัดเก็บข้าวและผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
ลานตากข้าวให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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 ด้านการเกษตร นายสิริศักดิ์ ทองแก้ว 
186 หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม  
อ.เสนางคนิคม 
โทรศัพท์ 065-4474696 
 
 
 
 
นายวันนา บุญกลม 
ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อํานาจเจริญ 
158 หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง 
โทรศัพท์ 085-4108152 

อํานาจเจริญ รายละเอียด 
3. ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร
เพื่อใช้สําหรับการแปรรูปผลผลิตในการเพิ่ม
มูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
4. ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว 
เพื่อทดแทนแรงงานคน 
 
รายละเอียด 
1. ขอรับการสนับสนุนลานตากข้าว 
2. ขอรับการสนับสนุนโรงงานอบข้าวเปลือก 
3. ขอรับการสนับสนุนไซโลข้าวเปลือก 
4. ขอรับการสนับสนุนห้องเย็นสําหรับเก็บ
ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชอินทรีย์ 
5. ขอรับการสนับสนุนไซโลสําหรับเก็บผลถั่ว
เขียวและมันสําปะหลัง 
6. ขอรับการสนับสนุนโรงงานแปรรูปผลผลิต
อินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากการนําเสนอ

ในที่ประชุม 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 
 
 

 



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพ้ืนท่ี 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดยโสธร 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดยโสธร       

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 49 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 23 46.90 

หญิง 26 53.10 

รวม 49 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.10 ) และ เพศชาย 

จํานวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.90)   

 ๒. อายุ  

 อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า ๒๐ ปี 

๒๑ – ๓๐ ปี 

๓๑ – ๔๐ ปี 

๔๑ – ๕๐ ปี 

๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 

1 

4 

14 

18 

12 

- 

2.00 

8.20 

28.60 

36.70 

24.50 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี จํานวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.70) 

รองลงมา ได้แก่ 41-50 ปี จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.60) มากกว่า 60 ปี จํานวน 12 คน      

(คิดเป็นร้อยละ 24.50) 31-40 ปี จํานวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.20) และ 21-30 ปี จํานวน 1 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 2) ตามลําดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 

ประถมศึกษา 

1 

31 

2.0 

63.40 

มัธยมศึกษา 15 30.60 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 2.0 

ปริญญาตรี 1 2.0 

สูงกว่าปริญญาตรี - - 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 

17.50) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จํานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.60) ส่วนไม่ได้เรียน อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีจํานวนเท่ากัน คือ 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1) ตามลําดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืน ๆ 

46 

2 

- 

1 

- 

93.90 

4.10 

- 

2.00 

- 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.90) 

รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จํานวน 2 คน  (คิดเป็นร้อยละ 4.10) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 2) ตามลําดับ    

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร

บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 

อ่ืน ๆ 

22 

4 

27 

14 

2 

31.80 

5.70 

39.13 

20.28 

2.80 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากบุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตําบล, 

ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน จํานวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.13) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จํานวน 22 คน 

(คิดเป็น ร้อยละ 31.80) อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.28)      

ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จํานวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.70)      

และ อ่ืน ๆ จํานวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.80) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

1. ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ท่านรับทราบบทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

4. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

5. จากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 

6. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

58.80 

68.60 

 

60.00 

58.40 

 

64.40 

 

71.80 

ปานกลาง 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

รวม 75.30 มาก 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 75.30) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จํานวน 
2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ร้อยละ (68.60) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ (71.80)  

 สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ 
รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 58.80) บทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 60) 
บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 58.40) และการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต (ร้อยละ 64.40) 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อ่ืนๆ 

 - ต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัย และท่ีเกี่ยวกับการครอบครอง เอกสาร
สิทธ์ิท่ีดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

 - ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําในช่วงหน้าแล้งและหน้าฝน 

 - ต้องการให้เข้ามาดูแลเรื่องการตลาดของพืชผลทางการเกษตร 
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หมายเหตุ :  
  ลักษณะคําถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 

๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากท่ีสุด 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยท่ีสุด 

 
 - การคํานวณค่าร้อยละเฉล่ีย 
   ร้อยละเฉล่ีย =  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 

 เนื่องจากตัวช้ีวัดของโครงการ ได้กําหนดการประเมินผลโครงการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จึงได้
นําสถิติค่าเฉล่ียมาแปลเป็นค่าร้อยละ ได้ดังนี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากท่ีสุด 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยท่ีสุด 

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



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพ้ืนท่ี 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดอํานาจเจริญ 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดอํานาจเจริญ   

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 15 39.50 

หญิง 23 60.50 

รวม 38 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.50) และเพศชาย 

จํานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.50)   

 ๒. อายุ  

 อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า ๒๐ ปี 

๒๑ – ๓๐ ปี 

๓๑ – ๔๐ ปี 

๔๑ – ๕๐ ปี 

๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 

1 

6 

18 

11 

2 

- 

2.60 

15.80 

47.40 

28.90 

5.30 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.40) 

รองลงมา ได้แก่ 51-60 ปี จํานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.90) 31-40 ปี จํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 

15.80) มากกว่า 60 ปี จํานวน 2 คน  (คิดเป็นร้อยละ 5.30) และ 21-30 ปี จํานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 

2.60) ตามลําดับ 

  

 

  

 

 



- 2 - 

 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 

ประถมศึกษา 

- 

21 

- 

55.30 

มัธยมศึกษา 13 34.10 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 5.30 

ปริญญาตรี 2 5.30 

สูงกว่าปริญญาตรี - - 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 

55.30) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จํานวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.10) ส่วนอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า และปริญญาตรีมีจํานวนเท่ากัน คือ 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.30) ตามลําดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืน ๆ 

37 

- 

1 

- 

- 

97.40 

- 

2.60 

- 

- 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.40) และ

รับจ้าง จํานวน 1 คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.60) ตามลําดับ    

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร

บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 

อ่ืน ๆ 

26 

4 

15 

6 

- 

50.90 

7.84 

29.41 

11.76 

- 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จํานวน 26 คน (คิดเป็น 

ร้อยละ 50.90) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตําบล, ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน จํานวน 15 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 29.41) อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ จํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.76)  และ  

ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จํานวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.84) 

ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

1. ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ท่านรับทราบบทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

4. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

5. จากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 

6. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

48.40 

67.40 

 

55.20 

54.20 

 

60.00 

 

71.00 

น้อย 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

รวม 73.42 มาก 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 73.42) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จํานวน 
2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (ร้อยละ 67.40) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 71)  

 สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
บทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 55.20) บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 54.20) และการนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 
(ร้อยละ 60) 

 ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ในระดับน้อย มีจํานวน 1 ประเด็น ได้แก่ รู้จัก
สมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 48.40) 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อ่ืนๆ 

 - ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

 - ต้องการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเร่งด่วน 

 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ต้องมีสมาชิกวุฒิสภา 

 - อยากให้นําปัญหาท่ีได้จากการลงพื้นท่ีไปแก้ปัญหาให้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ :  
  ลักษณะคําถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 

๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากท่ีสุด 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยท่ีสุด 

 
 - การคํานวณค่าร้อยละเฉล่ีย 
   ร้อยละเฉล่ีย =  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 

 เนื่องจากตัวช้ีวัดของโครงการ ได้กําหนดการประเมินผลโครงการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จึงได้
นําสถิติค่าเฉล่ียมาแปลเป็นค่าร้อยละ ได้ดังนี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากท่ีสุด 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยท่ีสุด 

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





ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ก.ย. ๖๓

 
กําหนดการเดินทาง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
วันเสาร์ท่ี ๒๖ – วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอํานาจเจริญ 
_____________________ 

 
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (ประตู ๑๔) 
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๐๗.๒๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 9312 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนน้ําอ้อม  
     อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๘๒.๓ กม.) 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา - ถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม 
   - พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 
    ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ้อม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
    ๑) การบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน 
    ๒) น้ําใต้ดินเขตพ้ืนท่ีอินทรีย์ 
    ๓) การแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตําบลดู่  
    อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๑๗.๒ กม.) 

เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา - ถึงวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 
   - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่ีทําการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคําครตา ตําบลดงมะไฟ 
    อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๘๓ กม.) 

เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา - ถึงท่ีทําการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคําครตา 
   - พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 
    กลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 

๑. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ... 
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    ๑) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคําครตา ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล  
    ๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเล้ียงและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์บ้าน 
     คําครตา ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล 
    ๓) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ 
     ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมืองยโสธร 
    ๔) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนบ้านใหม่ ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์ อําเภอเมืองยโสธร  
    จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๒๗.๘ กม.) 

เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์ / Check-in 

เวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านครัวคุณย่า 
   - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอํานาจเจริญ  
    อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ (ระยะทาง ๖๖.๙ กม.) 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา - ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอํานาจเจริญ 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
    เกษตรอินทรีย์จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๙ กลุ่ม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
    ๑) การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
    ๒) การสูบน้ําใต้ดินเขตพ้ืนท่ีผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
    ๓) ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน 
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๗๖.๖ กม.) 
 
 

เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ... 
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เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
   - ตรวจเย่ียมผลการดําเนินงานโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง  
    หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๗ ตําบลโนนรัง อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึง 
    มาจากเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)  

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๓๑.๔ กม.) 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 9325 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมายเหตุ : ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดลําลองสุภาพโทนสีเหลือง สวมสูทลําลองทับ 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ือมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา สําราญจิตร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์  โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘ 



รายช่ือคณะเดินทาง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันเสาร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 
ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ 

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

คณะกรรมการ จํานวน 10 คน 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
 2. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา 
 3. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา 
 4. นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา 
 5. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา 
 6. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 7. นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ือมวลชน 
 8. นางสาววิภารัตน์ เพียราช นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
 9. นางกนกรัตน์ แก้วสาร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 10. นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 
 
ผู้ติดตาม จํานวน 2 คน 

1. นางประไพศรี ดงบัง  ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกวุฒิสภา (นางประยูร เหล่าสายเชื้อ) จํานวน 1 คน 
2. นายบุญถิร  ศุภศร     ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกวุฒิสภา (นายบุญมี สุระโคตร) จํานวน 1 คน 

 
 

 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน 








