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1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศุกร์ที่ 17-วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย    

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
 5.1  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 1) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจะด าเนินการให้ลุล่วงไปได้
จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนา
ไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมี
หน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 5.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูป
สินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสูก่าร
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
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6. ข้อมูลทั่วไป 
 6.1 จังหวัดศรีสะเกษ 
  มีพ้ืนที่ประมาณ  8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
  สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนามีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และ
พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบาย
น้ าดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กิโลเมตร แบ่งการปกครอง
เป็น 2,557 หมู่บ้าน  206 ต าบล  22 อ าเภอ ได้แก่ 
 1. อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  2. อ าเภอยางชุมน้อย  3. อ าเภอกันทรารมย์ 
 4. อ าเภอกันทรลักษ์  5. อ าเภอขุขันธ์   6. อ าเภอไพรบึง 
 7. อ าเภอปรางค์กู่  8. อ าเภอขุนหาญ  9. อ าเภอราศีไศล 
 10. อ าเภออุทุมพรพิสัย  11. อ าเภอบึงบูรพ์  12. อ าเภอห้วยทับทัน 
 13. อ าเภอโนนคูณ  14. อ าเภอศรีรัตนะ  15. อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
 16. อ าเภอวังหิน  17. อ าเภอภูสิงห์  18. อ าเภอเมืองจันทร์ 
 19. อ าเภอเบญจลักษ์  20. อ าเภอพยุห์  21. อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 22. อ าเภอศิลาลาด 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 43,365 44,698 88,063 25,227 
อ าเภอยางชมุน้อย 15,317 15,018 30,335 7,361 
อ าเภอกันทรารมย ์ 46,849 46,967 93,816 23,379 
อ าเภอกันทรลักษ ์ 92,109 91,657 183,766 49,756 

อ าเภอขุขนัธ ์ 73,250 73,836 147,086 34,274 
อ าเภอไพรบงึ 18,597 18,769 37,366 8,806 
อ าเภอปรางคก์ู ่ 32,379 32,621 65,000 14,797 
อ าเภอขนุหาญ 34,937 35,067 70,004 17,645 
อ าเภอราษไีศล 38,221 38,312 76,533 19,507 

อ าเภออุทุมพรพิสัย 51,886 52,311 104,197 25,546 
อ าเภอบึงบูรพ์ 2,211 2,195 4,406 1,059 

อ าเภอหว้ยทับทนั 19,699 19,432 39,131 8,671 
อ าเภอโนนคูณ 19,922 19,640 39,562 10,475 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอศรรีัตนะ 24,236 24,378 48,614 11,319 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง 22,523 22,022 44,545 10,921 

อ าเภอวังหิน 20,162 19,767 39,929 9,168 
อ าเภอภูสิงห ์ 27,502 26,875 54,377 15,419 

อ าเภอเมืองจันทร ์ 9,066 8,964 18,030 4,230 
อ าเภอเบญจลักษ ์ 18,742 18,511 37,253 8,893 

อ าเภอพยุห ์ 15,901 16,121 32,022 7,995 
อ าเภอโพธิศ์รีสวุรรณ 11,944 11,882 23,826 5,482 

อ าเภอศิลาลาด 10,148 9,962 20,110 5,155 
รวม 734,622 738,389 1,473,011 388,587 

 
 6.2 พระธาตุเรืองรอง 
  ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง ในท้องที่บ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยหลวงปู่ธัมมาพิทักษา  
เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส าหรับให้ชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ได้มาสักการบูชาแทนการเดินทางไปยัง
จังหวัดที่ห่างไกล 
  พระธาตุเรืองรอง เป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ 
มีความสูงทั้งสิ้น 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร 
และเยอ โดยมีหุ่นจ าลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น อีกทั้งบนขื่อคานยังมีภาพจิตรกรรมที่บอก
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต านานและความเชื่อต่างๆ ชั้นที่ 2 – 3 เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านซึ่งจัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้ในสมัยโบราณ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว์ ตะเกียง แผ่นเสียง หนังสือ อาวุธ และอื่น  ๆ  
อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปด้วยภาพเขียนสวยงาม โดยในชั้นที่ 2 จะเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนชั้นที่ 3 จะเป็นภาพเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 ใช้เป็นจุด
พักผ่อนก่อนขึ้นไปยังชั้นถัดไป ชั้นที่ 5 เป็นชั้นส าหรับท าสมาธิ และชั้นที่ 6 หรือชั้นสุดท้าย เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
เกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบ้านเรือน และท้องทุ่งเขียวขจีได้อย่างชัดเจน 
 6.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเผ่าลาวละทายพอเพียง 
  ตั้งอยู่ที่ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมเผ่าลาวละทาย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงแบบ
ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง เช่น การเพาะเห็ดในภาชนะต่าง ๆ น าชมสวนอินทผาลัม 
สวนกล้วย สวนไผ่ ชมหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ทอเสื่อ ทอผ้า เครื่องจักสาน ชมกลุ่มผลิตสินค้าท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า  
ผ้าสไบ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวิถีชีวิตของชุมชนเผ่าลาวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง หาดนางเหงา 
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7. วิธีการด าเนินการ 
  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้
บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมาไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด 
และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย 
  2. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่
ผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
  3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง 

๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เครือ่งมือสือ่สาร                  

                 การสัมภาษณ ์     อื่น ๆ 

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

             การ ประชาชนทั่วไป          เด็ก-เยาวชน           ผู้บริหารโรงเรียน                  

                 ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน           อื่น ๆ          

  9.2 เชิงคุณภาพ 
   1) การลงพ้ืนที่จริงท าให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงลึก และสามารถให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
   2) ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อวุฒิสภา โดยร่วมกันน าเสนอปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อให้วุฒิสภาน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจต่อไป 
   3) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้  
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊กสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เฟซบุ๊กส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  
เฟซบุ๊กส านักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เฟซบุ๊กแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 



-5- 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

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

   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 
  เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้า
คณะเดินทาง นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ นายสุธี มากบุญ นายกษิดิศ อาชวคุณ  
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน นายบุญมี สุระโคตร พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก นางสาววิบูลย์ลักษณ์ 
ร่วมรักษ์ ลงพ้ืนที่วัดบ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายส ารวย เกษกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และประชาชนในพ้ืนที่ให้การ
ต้อนรับ 
  โอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้าสักการะพระธาตุเรืองรอง ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทางวัฒนธรรมประเพณี
ชาวอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานใต้ และยังเป็นพระธาตุศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ 
ส าหรับพระธาตุเรืองรอง เป็นตัวอาคารมีการประดับลวดลายอย่างสวยงาม แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนา ชั้นที่ 2-3 ท าเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านชนสี่เผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ และส่วนจัด
แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของของในหลวง รัชกาล 9 ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ ชั้นที่ 5 ใช้ส าหรับ
การท าสมาธิ และชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของ
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
  จากนั้น ได้พบปะและรับฟังการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ปัญหาที่ดิน
สาธารณประโยชน์โนนป่ายาง ซึ่งเป็นปัญหาที่ดินท ากินที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี โดยนางทองค า ไชยชาญ 
อายุ 76 ปี ตัวแทนชาวบ้านในเขตต าบลหญ้าปล้อง และต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ได้สะท้อนปัญหาที่
เกิดขึ้นให้กับคณะฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ช่วยด าเนินการแก้ไข 
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คณะกรรมการฯ รับฟังการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนวัดบ้านสรา้งเรือง ต าบลหญ้าปล้อง  

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  จากนั้น เวลา 13.50 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่บ้านโนน หมู่ที่ 5 ต าบลโพนข่า 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพบปะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ 
  ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ 
ผู้ประกอบการและประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการท าเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค และปัญหา
ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ แม้จะมีตลาดแต่ถูกจ ากัดด้วยระบบโควต้าของโรงสี นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน 
ส.ป.ก. ที่ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ได้ ปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายในการติดมิเตอร์บ่อบาดาลในที่ดินของตนเอง โดยกฎหมาย
ก าหนดให้การขุดเจาะบ่อบาดาลต้องขออนุญาตเพื่อติดตั้งมิเตอร์และเสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนมากขึ้น  
  ด้านนายสุพล ดวนสูง ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ต าบลบุสูง อ าวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มาพบประชาชนในวันนี้ และกล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ จะได้เห็นสภาพปัญหาในพ้ืนที่จริงและสามารถน าไป
แก้ไขได้อย่างตรงจุด 
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  ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ อาทิ สร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในตลาดที่มีอยู่ เกษตรกรต้องรักษามาตรฐานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปลูกข้าวอินทรีย์อย่างแท้จริงเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งในส่วนของการจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้านั้นกระทรวง
พาณิชย์จะเป็นผู้ด าเนินการ เกษตรต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้าวที่เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ไดข้า้ว
ที่มีคุณภาพ และจ าหน่ายได้ราคาดี และส าหรับประเด็นปัญหาด้านอื่นๆ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้าน ณ บ้านโนน หมู่ที่ 5 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
  
 จากนั้น ในช่วงเย็น เวลา 18.30 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่ส ารวจตลาดกรีนช๊อป และตลาด 
ยูเทิร์น อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าขาย ตามโครงการตลาดประชารัฐของ
รัฐบาล ซึ่งพบว่า พ่อค้า แม่ค้า มีรายได้จากการค้าขายที่สามารถเลี้ยงชีพได้เนื่องจากค่าเช่าที่มีราคาถูก และสินค้า
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมให้ก าลังใจพ่อค้าแม่ และมีข้อเสนอแนะ อาทิ การขยาย
ตลาดในการจ าหน่ายสินค้าไปตามแหล่งชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดความ
สนใจ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ยังได้ร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย 
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คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมส ารวจการค้าขายของตลาดกรนีช๊อป  

และตลาดยูเทริ์น อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 
  เวลา 06.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้า
คณะเดินทาง นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ นายสุธี มากบุญ นายกษิดิศ  
อาชวคุณ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นางสาววิบูลย์ลักษณ์  
ร่วมรักษ์ ลงพ้ืนที่ส ารวจตลาดเช้าศรีสะเกษเพ่ือติดตามสถานการณ์การค้าขาย สินค้าที่วางจ าหน่ายประกอบด้วย  
พริก กระเทียม และหอมแดง เป็นหลัก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  

 
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ส ารวจตลาดเช้าศรสีะเกษ เพ่ือพบปะกับพ่อค้าแม่ค้า  

และประชาชนท่ีมาจับจ่ายตลาดในช่วงเช้า 
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  จากนั้น เวลา 09.40 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกในโครงการแปลงพริก  
(1 ไร่ 1 แสน) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 
นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอ าเภอกันทรารมย์ และประชาชนในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ 
  ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบในกลุ่มเกษตรกรปลูกพริก อาทิ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุน
การเก็บเกี่ยว ข้อตกลงการค้าเสรีท าให้พริกจากประเทศเพ่ือนบ้านทะลักเข้ามายังตลาดประเทศไทย ส่งผลให้
กลายเป็นตัวก าหนดราคาพริกของประเทศไทย ปัญหาโรคพืชและศัตรูพืช ปัญหาด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากการส่งออก
พริกไปขายยังต่างประเทศจะต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้พริกเน่าเสีย นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
ส.ป.ก. ปัญหาเรื่องข้าว ที่ยังขาดน้ าในการเพาะปลูก จากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้เสนอให้
ภาครัฐสร้างอ่างกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร แต่ติดขัดในด้านปัญหาเชิงวิศวกรรม  
  ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมให้ก าลังใจและมีข้อเสนอแนะ อาทิ ปัญหาขาดแขลนน้ าเพื่อ
การเกษตร มอบหมายให้กรมชลประทานเข้ามาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแขลนน้ าทางการเกษตรให้กับ
ประชาชน เกษตรกรต้องร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกพริกแบบลดการใช้สารเคมีเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต  
ไม่ขยายการเพาะปลูกเพียงเพราะว่าสินค้าชนิดนั้นขายได้ราคาสูง เพราะอาจท าให้สินค้าล้นตลาด และต้องรักษา
คุณภาพของสินค้าการเกษตรเพ่ือให้สินค้าขายได้ราคา ส าหรับประเด็นปัญหาด้านอื่นๆ ทางคณะกรรมการโครงการฯ 
ได้รับเรื่องไว้เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริก

ในโครงการแปลงพริก (1 ไร่ 1 แสน) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารสว่นต าบลทาม  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

  จากนั้น เวลา 11.55 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียงบ้านละทาย หมู่ที่ 1 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพบปะ
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอ าเภอกันทรารมย์ และประชาชนในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ 
 
 



-10- 
 

  ส าหรับปัญหาที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียง
บ้านละทาย พบว่า ชาวบ้านมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อที่จะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียงบ้านละทาย และส าหรับประเด็นปัญหาที่ทางกลุ่มได้น าเสนอมานั้น 
ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียงบา้นละทาย ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลละทาย  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
  ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ ศรีสะเกษ ได้มีประชาชนในพื้นที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถจ าแนก
ได้รวม 5 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน 
ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
       จัดท าโดย 
       นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
       ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 17-18 มกราคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
1 ด้านแหลง่น า้ นางสาวสุชาดา พวงพันธ์ 

ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่ ต้าบล
หนองใหญ ่อ้าเภอเมืองจนัทร์ 
จังหวดัศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 080-4776852 
 
นายสุพล ดวนสงู ประธาน
เครือข่ายเกษตรอนิทรียว์ิถีศรี
สะเกษ 192 หมู่ 6 บา้นขมุค้า 
ต้าบลบุสูง อ้าเภอวงัหนิ 
โทรศัพท ์093-4504443 
 
นายบุญแถม บัวทมุ 31/2 หมู่ 
1 ต้าบลทาม อ้าเภอกันทรารมย์ 
โทรศัพท์ 098-1852432 
 
นายศุภร ลมดาวา 261 หมู ่2 
ต้าบลทาม อา้เภอกนัทรารมย ์
โทรศัพท์ 061-0969007 
 
นายเอกอมร มโนรตัน ์
ประธานสภาวฒันธรรมเมอืงจนัทร ์
โทรศัพท์ 089-7458747 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ประชาชนในพื นที่อ้าเภอเมือง
จันทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ ประสบปญัหาภัยแล้ง 
ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค และไมม่ี
ไฟฟ้าส้าหรบัใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
รายละเอียด อยากทราบวา่การเจาะบ่อบาดาล
เพื่อติดตั งมิเตอร์ในทีด่ินของประชาชน ท้าไม
จึงต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเปน็การเพ่ิม
ต้นทนุให้กบัเกษตรกร 
 
 
รายละเอียด ต้องการอา่งเกบ็น ้าเพื่อใช้ส้าหรบั
การท้านาปงั 
 
 
รายละเอียด ต้องการให้มีการขุดลอกคลองที่
ตื นเขิน เพ่ือใช้กักเก็บน ้าส้าหรับสาธารณประโยชน ์
 
 
รายละเอียด ประชาชนในพื นที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง น ้าในหนองน ้าโรงพยาบาลเมืองจันทร์
แห้งขอด 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 

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

ประชาชนชาวโนนป่ายาง 
ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอเมือง
ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 089-8442811 
 
 
 
นายสุพล ดวนสงู ประธาน
เครือข่ายเกษตรอนิทรียว์ิถีศรี
สะเกษ 192 หมู่ 6 บา้นขมุค้า 
ต้าบลบุสูง อ้าเภอวงัหนิ 
โทรศัพท์ 093-4504443 
 
นางพิมพ์สา บุญอเนก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต้าบลเมือง
น้อย อ้าเภอกันทรารมย ์
โทรศัพท์ 088-0852696 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ประชาชนชาวโนนปา่ยางขอให้
ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ แปลงโนนป่ายาง ต้าบล
หญ้าปล้องและต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมืองศรี
สะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ ใหเ้ป็นรปูธรรมและ
ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบนัไดท้ับซ้อนกับพื นที่
ท้ากินของประชาชน 
 
รายละเอียด ทีด่ิน ส.ป.ก. เหตุใดจงึไม่สามารถ
ถือกรรมสิทธิ์ได ้
 
 
 
 
รายละเอียด ไม่มเีอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ซึ่งเป็น
ที่ดินสว่นบุคคล ไม่ใช่ทีด่ินสาธารณะ 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

 
จากการน้าเสนอ

ในที่ประชุม 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

3 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายเอกอมร มโนรตัน ์
ประธานสภาวฒันธรรมเมอืงจนัทร ์
โทรศัพท์ 089-7458747 
 
 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ต้องการให้ยกเลิกค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
  นางสังเวียน ชาภักดี 63/6 หมู่ 

4 ต้าบลผักแพว อ้าเภอกันทรา
รมย ์จังหวดัศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 093-4250925 
 
นายไพฑูรย์ ฝางค้า ประธาน
เครือข่ายมหานครอนิทรียศ์รสีะเกษ 
20 หมู่ 7 บ้านนาทุ่ง ตา้บล
ผักไหม อ้าเภอเมืองหว้ยทับทัน 
โทรศัพท์ 081-5793108 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ขาดความรูค้วามเข้าใจด้าน
การตลาด 
 
 
 
รายละเอียด รายละเอียด ตอ้งการให้มีการจดั
สถานที่สา้หรบัจ้าหน่ายสนิคา้เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชมุชน 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

4 ด้านการเกษตร นางพรทิพย์ แสงฟ้า ก้านนั
ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอเมือง
ศรีสะเกษ 
 
นายพิเชษฐ์ พรมโสภา ประธาน
กลุ่มประมงแปรรปูสัตว์น ้า 
โทรศัพท์ 088-3718833 
 
นางสังเวียน ชาภักดี 63/6 หมู่ 
4 ต้าบลผักแพว อ้าเภอกันทรารมย์ 
โทรศัพท์ 093-4250925 
 
 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ต้องการใหม้ีการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
 
 
รายละเอียด ประชาชนขาดความรู้ดา้นการท้า
เกษตรอินทรีย์ และขาดแคลนอุปกรณ์ท้า
การเกษตร 
 
รายละเอียด ไม่มตีลาดส้าหรับจ้าหน่ายพริก 
เนื่องจากโดนกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
4 ด้านการเกษตร นายนัฏฐนิช ศรีคา้ภา ประธาน

กลุ่มแปลงใหญ่ 13 หมู่ 1 
ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอเมือง 
โทรศัพท์ 088-7398299 

ศรีสะเกษ รายละเอียด ต้องการให้มีการงดน้าเข้าพริก
จากต่างประเทศ และต้องการให้มีการขยาย
ตลาดการส่งออกพริกเขียวของคนในชุมชน 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

5 ด้านเศรษฐกิจ นายสุพล ดวนสงู ประธาน
เครือข่ายเกษตรอนิทรียว์ิถี 
ศรีสะเกษ 192 หมู ่6 บา้นขมุค้า 
ต้าบลบุสูง อ้าเภอวงัหนิ 
โทรศัพท์ 093-4504443 
 
นายศุภร ลมดาวา 261 หมู ่2 
ต้าบลทาม อา้เภอกนัทรารมย ์
โทรศัพท์ 061-0969007 

ศรีสะเกษ รายละเอียด การสง่ออกตลาดขา้วหอมมะลิไป
ยังต่างประเทศ ถูกจา้กดัดว้ยระบบโควตาของ
โรงส ี
 
 
 
รายละเอียด อยากทราบวา่พริกและหอมจะมี
การประกนัราคาเหมือนข้าวหรือไม่ 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 

ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 

-  ส านกังาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวดั

ศรีสะเกษ 
- สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั

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

จันทร ์
13 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพบปะหารือ
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จาก
กลุ่มแปรรูปปลา กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พร้อมส ารวจสถานการณ์การ
ค้าขายตามโครงการตลาดประชารัฐของ
รัฐบาล ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ 18 
มกราคมนี้ 
 

 

 

 

 

 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Face book page 
ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ศรีสะเกษ 

จันทร ์
13 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ 
18 มกราคมนี้ 

  
Face book page 

วุฒสิภา 
จันทร ์

13 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
17-18 มกราคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Face book page อสมท 
ศรีสะเกษ 

อังคาร 
14 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพบปะหารือและรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มแปรรูปปลา 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ส ารวจสถานการณ์การค้าขายตามโครงการฯตลาด
ประชารัฐของรัฐบาล ระหว่างวันศุกร์ ที่17 - วัน
เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

 

  

เฟสบุคเพจ 
สวท.ศรีสะเกษ 

อังคาร 
14 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ศรีสะเกษ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Face book page 
วุฒสิภา 

อังคาร 
14 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพบปะหารือและรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มแปรรูปปลา 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ส ารวจสถานการณ์การค้าขายตามโครงการตลาด
ประชารัฐของรัฐบาล ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วัน
เสาร์ 18 มกราคมนี้ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

วุฒิสภา (You tube) พุธ 
15 มกราคม 2563 

หัวข้อข่ าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ 17-18 ม.ค.2563 

  
Face book page 
ส านักงานเกษตร
จังหวดัศรสีะเกษ 

พุธ 
15 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : รองพ่อเมืองศรีสะเกษ น าทีมส่วน
ราชการ หารือเตรียมการกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน" 17-18 ม.ค. 63 นี้ 

  
ส านักงานเกษตร 

และสหกรณ ์ 
จังหวดัศรสีะเกษ 

พุธ 
15 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับ
การพบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

  
Face book page 

วุฒิสภา 
พฤหัสบด ี

16 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17-18 
มกราคม 2563 
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ระหว่างการลงพื้นที ่

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(1) 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่จังหวัดศรีสะ
เกษ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน าข้อมูล
ไปด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 

  
ส านักข่าวกรม

ประชาสมัพันธ์ (2) 
ศุกร ์

17 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบกลุ่ม
วิสาหกิจแปรรูปปลา และตลาดประชารัฐศรีสะเกษ 
รับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  
วุฒิสภา (1) ศุกร ์

17 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ลงพ้ืนที่วัดบ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   

วุฒิสภา (2) ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลง
พ้ืนที่บ้านโนน หมู่ที่ 5 ต าบลโพนข่า อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ   

วุฒิสภา (3) ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลง
พ้ืนที่ส ารวจตลาดกรีนช๊อป และตลาดยูเทิร์น 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

เฟสบุคเพจ 
สวท.ศรีสะเกษ 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว.พบประชาชนลงพ้ืนที่จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

  
ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ ์ศรสีะเกษ 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สตส.ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับสมาชิก
วุฒิสภาและคณะ ส าหรับการพบปะประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

  
Face book page 

วุฒสิภา (1) 
ศุกร ์

17 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพ้ืนที่วัด
บ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

Face book page 
วุฒสิภา (2) 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพ้ืนที่บ้าน
โนน หมู่ที่ 5 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

Face book page 
วุฒสิภา (3) 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพ้ืนที่
ส ารวจตลาดกรีนช๊อป และตลาดยูเทิร์น อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(1) 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัด 
ศรีสะเกษ รับฟังข้อคิดเห็นและความเดือดร้อน
ของประชาชนเพ่ือน าเรื่องเข้าสู่รัฐสภาต่อไป 

  
เฟสบุคเพจ 

สวท.ศรีสะเกษ 
เสาร ์

18 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน โครงการ 1 ไร่ 1 
แสน บ้านเจี่ย ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

  
Face book page 

วุฒิสภา (1) 
เสาร ์

18 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ 
ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

Face book page 
วุฒสิภา (2) 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่  
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรและ
วัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียงบ้านละทาย   

วุฒสิภา (4) เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพบปะพร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และกลุ่ม
เกษตรกรปลูกพริกในโครงการแปลงพริก 
(1 ไร่ 1 แสน) 

 
 

วุฒิสภา (5) เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพบปะพร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อม
ติดตามการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เผ่าลาวละทาย
พอเพียงบ้านละทาย 

 
 

 

 



 

- 8 - 

ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

หนงัสือพิมพ์สยามรฐั 
(ออนไลน์) 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ครูหยุย น า สว.พบชาวศรีสะเกษ 
รับฟังปัญหาหาทางช่วยเหลือของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้าน 

  
ข่าวชัด เสาร ์

18 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : ครูหยุย น า สว.พบประชาชน 
ศรีสะเกษ รับปัญหาไปเพื่อหาทางช่วยเหลือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

  
สถานวีิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย 

(NBT) 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพ้ืนที่
ติดตามปัญหาภาคการเกษตรในพ้ืนที่ ศรีสะเกษ 
พร้อมเยี่ยมชมสวนพริก 1 ไร่ 1 แสน   

Face book page สนง.
เกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 

  
Face book page 
ส านักงานสหกรณ์

จังหวัด ศรีสะเกษ (1) 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่ จั งหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

Face book page 
ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ศรีสะเกษ 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน 
ศรีสะเกษ "รับฟังความคิดเห็น เสริมสร้างความ
เข้าใจ" เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

 
Face book page 

แขวงทางหลวงชนบท 
ศรีสะเกษ 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : การแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 
ร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี มากบุญ สมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่ตามโครงสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ หมาบักสิงห์ 
ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

2 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

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

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภา   

ศุกร ์
18 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร 
สมาชิกวุฒิสภา / กรรมการโครงการฯ  
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรปลูกพริก จังหวัด 
ศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภา 
พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

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

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายทศพร มโนรัตน์ 
สมาชิกกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนและ
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์โพธิ์ศรีสุวรรณ 
ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึง
สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นางสาวพุทธินันท์ ชัยสิทธิ์ 
สมาชิ กกลุ่ มสมาพันธ์ เกษตรกรรมยั่ งยื น 
ต าบลเสื่องข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 
 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 : นายวีระชัย ศรีสด 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

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

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 : นายไพฑูรย์ ฝางค า 
รองประธานเครือข่ายวิสาหกิจมหานครอินทรีย์
ศรีสะเกษ อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 
 

ศุกร ์
17 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 : นายสุพล ดวนสูง 
ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ 
ต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา 

 
 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายธนวันต์ ทองล้วน 
เกษตรกรอ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ประ เ ด็ น  :  ก ลุ่ ม เ กษ ต ร ก รป ลู ก พริ ก 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

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

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นายธวัช ค าผง 
เกษตรกรอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ปร ะ เ ด็ น  :  ก ลุ่ ม เ กษ ต ร ก ร ปลู กพ ริ ก 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง 

 
 

เสาร ์
18 มกราคม 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 : นางมณเทียร ทองทวี 
เกษตรกรอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปร ะ เ ด็ น  :  ก ลุ่ ม เ กษ ต ร ก ร ปลู กพ ริ ก 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิก
วุฒิสภา พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง 
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หลังการลงพื้นที ่ 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

วุฒสิภา (ยูทปู1) อาทติย ์
19 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : กลุ่มเกษตรกรปลูกพริก จังหวัด
ศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภา 
พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง 

  
วุฒิสภา (ยูทูป2) อาทติย ์

19 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึง
สมาชิกวุฒิสภา 

  
หนังสอืพิมพค์มชดัลึก

ออนไลน ์
จันทร ์

20 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนปลื้มครูหยุย น า สว.พบประชาชน
รับปัญหา 

  
หนังสอืพิมพบ์้านเมือง

ออนไลน ์
จันทร ์

20 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : "ครูหยุย" น า สว.ลงพ้ืนที่รับฟัง
ปัญหาแก้ไขช่วยเหลือ ปชช.ศรีสะเกษ 

  
กระทรวงวัฒนธรรม จันทร ์

20 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : ชุมชนคุณธรรมบ้านละทาย ได้รับ
การตรวจราชการในการพบปะประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษของคณะกรรมการสมาชิก
วุฒิสภา   
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ดาวใต้นวิส ์ จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนปลื้มครูหยุย น า สว.
พบประชาชนรับปัญหาไปเพ่ือหาทางช่วยเหลือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา   

คลิกนวิส์ทวี ี จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ศรีสะเกษ-ประธานกรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนปลื้มครูหยุยน า สว.
พบประชาชนรับฟังปัญหา 

  
โอเอน็บีนวิส ์ จันทร ์

20 มกราคม 2563 
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่พบชาว
ศรีสะเกษ   

หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนศรีสะเกษ ปลื้มครูหยุย น า สว.พบ
ประชาชนรับปัญหาไปเพ่ือหาทางช่วยเหลือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา   

คมชัด AEC TV online จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนศรีสะเกษ ปลื้มครูหยุย น า สว.พบ
ประชาชนรับปัญหาไปเพ่ือหาทางช่วยเหลือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา   
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

สเตชัน่ทูเดย ์ จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนปลื้มครูหยุย น า สว.
พบประชาชนรับปัญหาไปเพ่ือหาทางช่วยเหลือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา   

Face book page 
ศูนย์วิจัยพืชสวน 

ศรีสะเกษ 

จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะ
เกษ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 

 
 

ส านักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ศรีสะเกษ 

จันทร ์
20 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่ จั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 
(ตอนล่าง) ในโอกาสลงพ้ืนที่  ณ จั งหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563   

Face book page 
สภาเกษตรกร  

จังหวัดศรีสะเกษ 

อังคาร 
21 มกราคม 2563 

หัวข้อข่าว : ส.ว.พบประชาชน ภาคอีสาน
ตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 มกราคม 
2563 ณ บ้านโนน ต าบลโพนข่า อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
2 สกู๊ปข่าว Social Media วุฒิสภา 

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

จันทร ์
20 มกราคม 2563 

 
 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

จันทร ์
20 มกราคม 2563 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบุญมี สุระโคตร 
สมาชิกวุฒิสภา / กรรมการโครงการฯ  
ประเด็น : กลุ่มเกษตรกรปลูกพริก จังหวัด 
ศรีสะเกษ สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภา 
พบปัญหาส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง  
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สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดศรีสะเกษ 

วันท่ี 17 – 18 มกราคม 2563 
 

 
ช่องทาง 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น  
รวม เฟซบุ๊ค ทวิต

เตอร ์
IG เว็บไซต ์ ไลน์ สาร

วุฒิสภา 
ทีว ี วิทย ุ หนังสือพิมพ์ สื่อ

ออนไลน ์
ออนไลน ์ ออฟไลน ์

จ านวน 9 9 9 9 9 1 1 1 - 24 6 - 78 
 

 

 

 

 

 


