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๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ด าเนินการ  วันศุกร์ที่ ๑๔-วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๓. สถานที่   ณ จังหวัดชัยภูมิ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

                 เยาวชน       อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  

 
๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
 การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑ ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุก
ภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิ
มนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน
จนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖     
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มา         
ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 ๕.๒ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
   ๑) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม  
การผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน  
เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร  
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   ๒) ด้านการแข่งขันทางการค้า ในประเด็นเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบ 
ให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตร
อินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณใจกลางของประเทศ มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๒,๗๗๘.๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๙๘๖,๔๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖ ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและเพชรบูรณ์  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา  
  ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้น
เป็นที่ราบสูง บริ เวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจาก 
ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาส าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย สามารถแบ่ง 
ภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ า มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
๐-๓๐๐ เมตร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ราบเรียบ ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ ๐-๒ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
ร้อยละ ๑๓ ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าชีในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเนินสง่า บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ า อยู่ตอนกลาง
ของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอ
แก้งคร้อ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ าเภอบ้านแท่น พื้นที่สูงและ
ภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ ๕๐๐-
มากกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต 
อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอภักดีชุมพล 
อ าเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
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  จังหวัดขัยภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๑๒๓ ต าบล ๑,๖๑๗ หมู่บ้าน ๒๘ ชุมชน 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจัตุรัส อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนอง
บัวแดง อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอ         
บ้านแท่น อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอซับใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ ๖๗,๓๖๑ ๗๐,๑๘๐ ๑๓๗,๕๔๑ ๕๑,๘๑๒ 
อ าเภอบ้านเขว้า ๒๑,๑๖๗ ๒๑,๔๙๓ ๔๒,๖๖๐ ๑๔,๑๙๒ 

อ าเภอคอนสวรรค์ ๒๔,๔๒๗ ๒๔,๗๖๐ ๔๙,๑๘๗ ๑๗,๔๑๔ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๔๒,๘๕๙ ๔๓,๑๓๔ ๘๕,๙๙๓ ๒๔,๓๕๒ 
อ าเภอหนองบัวแดง ๔๖,๖๙๐ ๔๖,๑๕๖ ๙๒,๘๔๖ ๒๘,๓๘๙ 

อ าเภอจัตุรัส ๓๓,๕๒๑ ๓๕,๓๔๐ ๖๘,๘๖๑ ๒๓,๙๙๕ 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ๒๐,๖๒๔ ๒๐,๙๐๐ ๔๑,๕๒๔ ๑๓,๐๐๙ 
อ าเภอหนองบัวระเหว ๑๖,๔๗๒ ๑๖,๒๒๒ ๓๒,๖๙๔ ๑๑,๑๘๕ 

อ าเภอเทพสถิต ๓๓,๕๖๔ ๓๒,๘๑๙ ๖๖,๓๘๓ ๒๒,๘๙๑ 
อ าเภอภูเขียว ๕๕,๔๘๘ ๕๖,๗๒๑ ๑๑๒,๒๐๙ ๓๔,๑๔๖ 

อ าเภอบ้านแท่น ๒๐,๕๙๑ ๒๐,๙๑๗ ๔๑,๕๐๘ ๑๑,๒๙๓ 
อ าเภอแก้งคร้อ ๓๖,๙๓๘ ๓๖,๙๔๙ ๗๓,๘๘๗ ๒๔,๒๖๓ 

อ าเภอคอนสาร ๒๑,๐๕๗ ๒๑,๑๖๙ ๔๒,๒๒๖ ๑๓,๕๙๑ 
อ าเภอภักดีชุมพล ๑๕,๘๑๗ ๑๕,๓๓๗ ๓๑,๑๕๔ ๑๑,๔๘๐ 
อ าเภอเนินสง่า ๑๒,๘๙๕ ๑๓,๑๔๘ ๒๖,๐๔๓ ๘,๒๓๐ 
อ าเภอซับใหญ่ ๗,๘๕๔ ๗,๕๖๙ ๑๕,๔๒๓ ๕,๔๔๐ 

รวม ๕๖๓,๙๓๔ ๕๗๔,๘๔๓ ๑,๑๓๘,๗๗๗ ๓๘๘,๖๘๔ 
 
  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  :  เมืองแห่งความสุข 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  ๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
  ๒. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
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  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  ๑. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 
๗. วิธีการด าเนินการ  
  ๗.๑ ติดตามผลการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา  
เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
  ๗.๒ พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
หนองบัวแดง กลุ่มเกษตรเครือข่ายหุบเขาอินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน 
โคกนกทา จังหวัดชัยภูมิ  
  ๗.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และการด าเนินงานของวุฒิสภาในการ 
น าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การด าเนินการแก้ไข 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

                 การสังเกต        แบบสอบถาม การใช้เครื่องมือสื่อสาร                  

                 การสัมภาษณ์ อื่น ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ  
  
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  -     คน 
   - จ านวนผู้เข้าร่วม  ๒๐๐ คน  
    - แบ่งออกเป็น 

                     ประชาชนทั่วไป  เด็ก-เยาวชน                            ผู้บริหารโรงเรียน                 

                          ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ           ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน           อื่น ๆ ได้แก่   

    สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ปลูกผักปลอด
    สารพิษ  
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  ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหา ทั้งในรูปแบบการน าเสนอด้วย
วาจา และการยื่นหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒) ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ  
    ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบ จ านวน ๔๓ คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รับทราบบทบาท
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีความ        
พึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง ๖ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๒๐ 
   ๓) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ได้รับทราบความส าเร็จจากการด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจากประชาชนในพื้นที่
โดยตรงจากประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
    ๓.๑) นางเรียมตา เดชเจริญ ผู้ใหญ่บ้านลาดวังม่วง ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
กล่าวว่า “ครั้งที่แล้วท่านสมาชิกวุฒิสภา ได้มาเยี่ยมเราครั้งหนึ่งแล้ว ผู้น าของเราก็ได้รับปัญหาความเดือดร้อน
จากชาวบ้านที่ได้มายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ท าหนังสือถึง
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเช่น กรมทรัพยากรน้ า เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ส ารวจชุมชนในหลายชุมชนว่า  
มีปัญหาความเดือดร้อนตรงไหน โดยให้ผู้น าหมู่บ้านพาไปส ารวจ ในการขุดเจาะบ่อน้ า และมีบางชุมชนที่เสนอ
เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ในแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการท าการเกษตร     
ปลูกข้าว และปลูกพืชเสริมเพื่อหารายได้ เช่น แตงโม แตงไทย ฟักทอง ผักต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยน้ าเป็นหลัก ขาดน้ า
ไม่ได้ ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่ท่านเมตตาลงมาเยี่ยมชุมชนหนองบัวแดง ชุมชนหุบเขาอินทรีย์      
ของเรา” 
    ๓.๒) นางสาวหนูท้าย โคนหนองบัว กรรมการกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหมู่บ้านทุ่งแลนคา         
นาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้แผงโซลาร์เซลล์ เมื่อก่อน
แล้งมาก ไม่มีก าลังใจที่จะสู้ท าการเกษตรต่อไป เพราะว่าไม่มีน้ าใช้ ต้นหม่อนที่ปลูกไว้ก็ใกล้จะตายกันหมด         
ดีใจและขอบคุณที่วุฒิสภาสนับสนุนงบบริจาคช่วยเหลือ Covid-19 จากสามีที่เคยไปท างานก่อสร้างต่างจังหวัด 
ก็ได้กลับมาอยู่บ้านร่วมกัน อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกันอีกครั้ง”  
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   ๔) ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์
วุฒิสภา เฟซบุ๊ก วุฒิสภา  เฟซบุ๊กสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ สถานีโทรทัศน์ออนไลน์
ของวุฒิสภา Senate Channel ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) เฟซบุ๊กฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 
กองสารนิเทศ งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และงานนิทรรศการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Policemagazine ๒๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เว็บไซต์ส านักงาน
จังหวัดชัยภูม ิและเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านข่าว เป็นต้น 
 
  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 
    วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และ
โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์      
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) โครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนางอนัญญา เค้าโนนกอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  
    โอกาสนี้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ที่ได้ให้ความส าคัญในการเดินทางมารับฟังปัญหา ตลอดจนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนชาวอ าเภอหนองบัวแดงและอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิเพื่อน าไปวิเคราะห์ 
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ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพัฒนาต่อยอดแนวทาง      
การประกอบอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ อ าเภอหนองบัวแดง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบ          
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) และปัญหาปัญหา      
ภัยแล้งด้วย 
    ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
    กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
Organic Thailand พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันสินค้าอินทรีย์ของชุมชน มีวางจ าหน่ายในร้านเลมอนฟาร์มและ           
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ทั่วประเทศ ชาวบ้านในชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และร่วมกันดูแลบริหารจัดการในชุมชนอย่างเป็นระบบ อาทิ การใช้พลังงานสะอาด (โซลาร์เซลล์) รวมทั้งพัฒนา
เครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดเพื่อซื้อขายสินค้าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอหนองบัวแดง อย่างไรก็ตาม 
นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้ง     
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงเสนอขอรับการสนับสนุน    
งบประมาณซึ่งเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒ โครงการ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
    ๑) โครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
     กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายหุบเขาอินทรีย์ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสืบทอดการท าเกษตรที่มีมาแต่บรรพบุรุษ เป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การท านา
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ท านา กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มทอผ้า กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง     
กลุ่มปลูกผัก ผลไม้ กลุ่มปลูกฝ้ายกลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มปลูกไผ่ กลุ่มปลูกป่า กลุ่มเลี้ยงแพะ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้
อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่ธรรมชาติรังสรรค์ มีภูเขาโอบรอบ คือ ภูเขียว และภูแลนคา ในพื้นที่ ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอ
หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ และอ าเภอภักดีชุมพล เป็นแหล่งต้นน้ าชี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ด ารง
วัฒนธรรมวิถีเกษตรฮีตสิบสองครองสิบสี่ที่โดดเด่น ในแต่ละกลุ่มมีเงินหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชน          
ไม่ต่ ากว่าเดือนละ ๓- ๕ หมื่นบาท ต่อครอบครัว หากไม่ประสบภัยแล้งชุมชนเหล่านี้จะสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ด้วย น้ าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการท า
การเกษตร พื้นที่หุบเขาอินทรีย์เป็นเขตเงาฝนหากไม่มีมรสุมพาดผ่านจะท าให้เกิดความแห้งแล้งทันที ซึ่งจะท า
เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน และปัญหาอื่น ๆ ตามมา แต่เนื่องจากมีป่าไม้และภูเขาโอบรอบท าให้พื้นที่ มี        
น้ าใต้ดินที่มีคุณภาพดีสามารถสูบและน ามาพักในบ่อเป็นน้ าผิวดินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ 
แต่เนื่องจากแปลงเกษตรของเกษตรกรอยู่ห่างจากสายไฟท าให้เป็นอุปสรรคในการสูบน้ าหรือน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช ้ 
     ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ าทั้งผิวดินและใต้ดิน เพื่อใช้ในการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเพื่อการพึ่งพาตนเองด้วยระบบสูบน้ าบาดาลโซลาร์เซลล์ อ่างเก็บน้ า บ่อเก็บน้ าผิวดิน โดยจัดหา
แผ่นโซล่าเซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการสูบน้ าบาดาล สร้างอ่างเก็บน้ าและบ่อดินเพื่อพักน้ าพร้อมปรับสภาพน้ า 
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จากแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าบาดาล และเพื่อสร้างระบบการส่งน้ าผิวดินไปยังพื้นที่การเกษตรอินทรีย์  ได้แก่    
การการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต
และป้อนเข้าสู่ตลาดอินทรีย์ต่อไป ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวจะท าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถน าน้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับพื้นที่เพาะปลูกของกลุ่มหุบเขาอินทรีย์ สามารถบรรเทาความแห้งแล้งให้เกษตรกร
กลุ่มหุบเขาอินทรีย์ เกษตรกรกลุ่มหุบเขาอินทรีย์ ได้น าน้ าจากบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการท า
การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และอุปโภค บริโภค เกษตรกรกลุ่มหุบเขาอินทร์ จะได้น าน้ าจากบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ปลูกพืชนอกฤดู เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มหุบเขาอินทรีย์ และเพื่อให้น าน้ าจาก    
บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ตลอดทั้งปี 
    ๒) โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานราก  
หุบเขาอินทรีย์ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
     กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมเครือข่ ายหุบเขาอินทรีย์  เป็นกลุ่ ม เกษตรกรที่ปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น เดิมเป็นอาชีพเสริมหลังว่างเว้นจากการท านา แต่ปัจจุบันหลาย
ครอบครัวถือเป็นอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในครัวเรือนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเส้นไหมเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นรายได้รายเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑-๕ หมื่นบาท        
ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องใช้เวลานาน เพียงแต่มีน้ าส าหรับใช้ในการปลูกหม่อนที่เพียงพอในฤดูฝนทิ้งช่วงและใช้พื้นที่     
ในการเพาะปลูกไม่มาก สามารถปลูก ๑ งาน ๑-๒ ไร่ ทั้งนี้ ขึ้นกับแรงงานในครัวเรือน แต่ปัจจุบันสภาพอากาศ       
ได้เปลี่ยนแปลงไป อากาศแปรปรวน ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล มีภาวะของความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่ออาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากขาดน้ าส าหรับปลูกหม่อนเพื่อน าไปเลี้ยงตัวไหม  การบริหาร
จัดการน้ าทั้งผิวดินและใต้ดินจึงมีความจ าเป็นเพื่อใช้ในปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพด้วยเพื่อการพึ่งพา
ตนเองด้วยระบบสูบน้ าบาดาลโซลาร์เซลล์  
     ดังนั้น จ าเป็นต้องจัดหาระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานในการสูบน้ าบาดาล เพื่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าและบ่อดินเพื่อพักน้ าพร้อมปรับสภาพน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าบาดาล และเพื่อสร้างระบบการ
ส่งน้ าผิวดินไปยังพื้นที่แปลงปลูกหม่อนของเกษตรกร ซึ่งจะท าให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถน าน้ าใต้ดิน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับพื้นที่เพาะปลูก เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งให้เกษตรกรกลุ่มหุบเขาอินทรีย์ 
เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้สม่ าเสมอและเพิ่มขึ้นตลอดทุกเดือน ลดการอพยพเคลื่ อนย้ายแรงงาน     
สู่เมือง เพื่อสืบทอด สร้างเสริม สนับสนุนพัฒนาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีความมั่นคง ยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลัง
ต่อไป และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถอยู่ในถิ่นฐานได้อย่าง    
มีศักดิ์ศร ี
    ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 
    นางสาวศศิกุล อ่อนเฉวียง เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ในช่วงที่ผ่านมาว่า 
ชาวบ้านไม่สามารถน าสินค้าทางการเกษตรไปขายยังศูนย์จ าหน่ายและแสดงสินค้า ส่งผลท าให้ขาดรายได้ อีกทั้ง
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท าให้พืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะใบหม่อนเติบโตได้ไม่ 
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เต็มที่ ส่งผลท าให้เกษตรกรที่ท าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับในพื้นที่อ าเภอ
หนองบัวแดง มักประสบปัญหาภัยแล้งแปลงเกษตรของเกษตรกรอยู่ห่างจากสายไฟ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ  
สูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้น าระบบ สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ มาใช้     
ในการสูบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร และขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่เห็นความส าคัญ
ของปัญหาในพื้นที่และให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
    จากนั้น ได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      
ต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)     
โดยพบว่ามีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
    ๑. ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ า อันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทาง
การเกษตร และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอ           
หนองบัวแดง อาทิ การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ โดยได้เสนอแนะ      
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการจัดการด้านแหล่งน้ าในชุมชนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหามากขึ้น การเจาะเพื่อดึงน้ าบาดาลมาใช้โดยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ เป็นต้น 
    ๒. ความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร 
    ๓. ความต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร และการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 
    ๔. ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน 
    ๕. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
    การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
    ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวให้ก าลังใจ
ประชาชนว่า การมาพบปะประชาชนครั้งนี้ เพื่อมารับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน พร้อม
ทั้งติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และ
โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์       
ที่วุฒิสภาได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทั้งนี้
เนื่องจากน้ าถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการปลูกหม่อนและการท าเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ หากได้รับการส่งเสริมเพียง
บางส่วนจะช่วยท าให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายได้เร็วมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้ การสนับสนุนงบประมาณของสมาชิกวุฒิสภาในการจัดท าแผงโซลาร์เซลล์
เพื่อสูบน้ าใต้ดินจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนหนองบัวแดงครั้งนี้  จึงหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับ
ชุมชนหนองบัวแดง ซึ่งถือเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าอาชีพทอผ้าที่ท าจากวัสดุธรรมชาติซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
หนองบัวแดงได้ในระดับหนึ่ง 
 



-๑๐- 
 
    ๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมการ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ต้นน้ าชี มีการพัฒนาลุ่ม
น้ าชีตอนบน ในโครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหา
ภัยแล้งในพื้นที่ท าให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตามล าน้ า แก้มลิง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยได้ ส าหรับพื้นที่
อ าเภอหนองบัวแดงซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีความจ าเป็นต้อง
ใช้น้ าในการเกษตรนั้น หากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่แล้วเสร็จ มีล าน้ าสาขา มีคลองซอย หรือแก้มลิงแล้ว เกษตรกร
จะได้รับประโยชน์เต็มที่ แต่หากไม่อยู่ในเขตล าน้ าสาขาและต้องพึ่งน้ าฝนเป็นหลัก ควรท าการขุดบ่อน้ า ท าแหล่ง
น้ าชุมชน หรือขุดเป็นลักษณะหลุมขนมครก ซึ่งเป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชาในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ใน
พื้นที่เพื่อให้สามารถเก็บน้ าได้นานที่สุด โดยน าระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนไม่สูงมากมาใช้ 
และขอให้จังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายน้ าแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ าที่
ก าหนดให้ในระดับพื้นที่มีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าระดับจังหวัด สะท้อนความต้องการของชาวบ้าน         
ให้ภาครัฐได้รับทราบ ในส่วนของวุฒิสภาจะไปประสานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลลงมาส ารวจพื้นที่ว่าจะสามารถ
ด าเนินการอย่างไรได้หรือไม่ เพื่อจะได้เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นต่อไป ส่วนเรื่องการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านแหล่งน้ าขนาดเล็กต่ ากว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น 
ท้องถิ่นจะต้องมีองค์ความรู้ สามารถจัดท าแผนงานการขอใช้งบประมาณที่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิผล 
    ๓. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี      
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
เสนอให้ท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
ที่มีงบประมาณการด าเนินโครงการจังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ    
ให้กลุ่มแม่บ้าน รวมถึงโครงการอบรมระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
และสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วย 
    ๔. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการ กล่าวชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวแดงที่มีการ
ด าเนินการอย่างเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคน        
ในชุมชนมีความสามัคคีและมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต อย่างไรก็ตาม ขอสนับสนุนแนวทาง
การเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม เช่น ข้าว ผลไม้ มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยหอมทอง เนื่องจากจะท าให้ผลผลิตมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและพัฒนาวิธีการย้อมให้   
สีไม่ตก จึงได้ขอให้พาณิชย์จังหวัดหามาตรการท าให้อ าเภอหนองบัวแดงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วย 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

    
 

    
 

    
 

พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ และติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
เศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา  

เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 



-๑๒- 
 

  

  

  

 
พบปะกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และติดตามความคืบหน้าโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 



-๑๓- 
 
    วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
    เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา พร้อมด้วยกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทย
คอนสาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอ าเภอคอนสาร 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และ
ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
    ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
    ๑. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
     นายสมบูรณ์ บุตรขุนทด ประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ และด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ที่ท าการกลุ่มตั้งอยู่ที่ ๑๗ บ้านโคกนกทา หมู่ที่ ๑ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด ๓๔ คน โดยขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อท าการเกษตรแปลงโนนโรงเรียนสาธารณะ
ประโยชน์ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๑ ไร่ ๑ งาน พื้นที่ท าการเกษตรของ
กลุ่ม เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน จัดสรรให้สมาชิกท าการเกษตร เนื้อที่ ๒ งานต่อคน ภายใต้การดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงกลาง ด าเนินกิจกรรมผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล เช่น ขึ้นฉ่าย กวางตุ้งดอก กวางตุ้งใบ 
คะน้า สลัดเขียว ผักบุ้ง ผักชีหอม มะเขือถั่วฝักยาว ฟักทอง แตงกวา สลัดม่วง ข้าวโพดหวาน ผักซี ลาว พริก 
ข้าวโพดข้าวเหนียว ผักโขม เป็นต้น ในปี ๒๕๖๑ กลุ่มได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร GPA แปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และด าเนินการขอรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
GAP เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แล้ว จ านวน ๑๕ ราย อีกทั้ง
ได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ (ผัก) ปี ๖๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมาย                
คือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้  ความส าเร็จของกลุ่มฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่สมาชิก อีกทั้งกลุ่มฯ มีแผนการด าเนินงานในอนาคตที่จะพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์และการสร้างกลุ่ม
เครือข่าย เพื่อเพิ่มผลผลิตผักส่งตลาดคู่ค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย 
    ๒. กลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสาร 
     นายรณชัย นามวิจิตร ประธาน น าเสนอผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ ที่ยึดแนวทางตามหลัก
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่  ๙ โดยสร้างพื้นฐานความพอกิน                                   
พออยู ่พอใช้ สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มจากตัวบุคคลก่อนลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัย 

 



-๑๔- 
 
และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช ซึ่งการใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจะช่วยลดต้นทุน
การผลิตได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน ๑๘๐ คน 
    ๓. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค 
     นายอนุรักษ์ เทียมทะนงค์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฯ 
โดยที่มาของการจัดตั้งกลุ่มเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ าซาก ผลผลิต
ได้รับความเสียหาย ราคาผลผลิตตกต่ า และขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนอาชีพ      
จึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิต จ าหน่าย ซื้อ แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการขอรับการส่งเสริมสนับสนุน
ความรู ้ปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง            ตาม
ข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงโคเนื้อของอ าเภอคอนสาร มีจ านวนทั้งสิ้น ๖ กลุ่ม จ านวนสมาชิก ๗๐ ราย จ านวนโค ๑๕๕ ตัว 
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 
    จากการเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๓ กลุ่ม มีประเด็น
ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ๑. ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง พร้อม
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินการยังเป็นรูปแบบที่ประชาชนรวมกลุ่มท ากันเอง  
    ๒. เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ ที่น าหลัก “การระเบิดจากข้างใน” สร้าง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกพร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงน าความรู้ความเข้าใจออกไปสู่ภายนอก เชื่อว่าจะท าให้
สมาชิกกลุ่มพึ่งตัวเองได้อย่างแท้จริง 
    ๓. ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค ได้น าเสนอปัญหา อาทิ ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดหา        
พันธุ์สัตว์ นโยบายการส่งเสริมภาครัฐเป็นไปอย่างล้าช้า และเปลี่ยนแปลงบ่อย สมาชิกขาดความรู้ทักษะในการ  
ท าฟาร์มสมัยใหม่ พร้อมเสนอภาครัฐให้มีการแก้ไขกฎ ระเบียบ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้น 
จัดหาแหล่งทุนในการจัดหาโคแม่พันธุ์ให้มากขึ้น รวมถึงจัดหาตลาดในการจ าหน่ายให้มากขึ้น 
    การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
    ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงถึงบทบาท
หน้าที่ของวุฒิสภาที่ท าให้ต้องมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประกอบด้วย ๑. การพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมาย จ าเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณากฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ๒. การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเสนอญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล และ ๓. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไป
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้        
ทางคณะกรรมการฯ จะน าไปพิจารณาผลักดันหรือด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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    ๒. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการ กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา ที่มุ่งเน้นท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ หรือเกษตรปลอดภัยโดยไม่ใช้
สารเคมีในการด าเนินงาน พร้อมเสนอแนะให้มีการพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการท า
การเกษตรแบบปลอดสารพิษที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะท าให้ตนเอง ชุมชน และโลกปลอดภัย อย่างไรก็ตาม 
ควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะการปลูกผักในช่วงฤดูฝน 
นอกจากนี้ ขอชื่นชมกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสาร ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่หันมาท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ โดยมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่มีความพร้อมด้านการท าการตลาด 
เนื่องจากมีความสามารถในการท าการตลาดออนไลน์มากกว่าเกษตรดั้งเดิม และเสนอแนะให้ใช้แพลตฟอร์มใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้วย 

       

       

   
คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
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    จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานบริเวณแปลงเกษตร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโคกนกทา หมู่ที่ ๑ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผัก โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่มี
การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้สารชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองในปริมาณตามข้อก าหนดของ
สมาชิก โดยผลผลิตผักจะมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน GAP ก่อนส่งจ าหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล และตลาดชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการผลิต
เกษตรอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร GAP  

    

   
 
 
 
   จัดท าโดย  
   นางสาววิภารัตน์ เพียราช นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดชัยภูม ิ
วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 

 
ก่อนการลงพ้ืนที่  

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1 เว็บไซตว์ุฒิสภา สื่อภายใน 
(เว็บไซต์) 

7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
จังหวัดชัยภูมิ (14-15 ส.ค. 63) 
ที่มา :  
https://tinyurl.com/y5dpdwow 

  
2 Facebook วุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 
7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิ สภา ลงพ้ืนที่ พบ

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพบปะหารือและรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชน พร้อม
ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนบรรเทา
ทุกข์ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ถึงวัน
เสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/SenateTh
ailand/posts/3231230123619387 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

3 Facebook สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  
Mass Media 
(ออนไลน์) 

 

7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ชาว
จงัหวัดชัยภูมิ 14-15 สิงหาคม นี้ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/chaiyaphu
mprd/videos/339373123886296/  

 

4 You Tube วุฒิสภา สื่อภายใน 
(You Tube) 

7 สิงหาคม 2563 หั วข้ อข่ าว : สมาชิ กวุฒิ สภา ลงพ้ืนที่ พบ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพบปะหารือและรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชน พร้อม
ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนบรรเทา
ทุกข์ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ
วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ถึง วัน
เสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ 
ที่มา :  
https://www.youtube.com/watch?v=5
G2RDCEJGic 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

5 ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน 

(GCC1111) 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิก
วุฒิ สภาพบประชาชน พ้ืนที่ จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 
14 - 15 สิ งหาคม  2563 โ ดยลง พ้ืนที่ พบ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/GCC1111/
posts/3304812852909172 

 

 

6 Facebook วุฒิสภา  สื่อภายใน 
(เฟซบุ๊ก) 

7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : ขอเชิญติดตามภารกิจของสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือพบปะหารือและรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชนฯ ระหว่างวัน 14-15 
สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/SenateTha
iland/videos/673522660174364/ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

7 Facebook 
ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

7 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
จังหวัดชัยภูมิ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/PRCHAIYA
PHUM44/videos/1745695352237451/ 

 

 

8 Facebook ฝ่ายสื่อ
สิ่งพิมพ์ กอง

สารนิเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ และงาน
นิทรรศการของ
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

8 สิงหาคม 2563 หั วข้ อข่ าว : สมาชิ กวุฒิ สภา ลงพ้ืนที่ พบ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพบปะหารือและรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชน พร้อม
ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนบรรเทา
ทุกข์ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ
วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ถึง วัน
เสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/Printing.Saranit
et/posts/906013746563890 
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ระหว่างการลงพ้ืนที่  

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

9 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

14 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
และประชาชนชาวอ า เภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ติดตามความคืบหน้าโครงการที่
ได้รับงบบริจาคช่วยโควิด-19 จากสมาชิก
วุฒิสภา 
ที่มา :  
https://thainews.prd.go.th/th/news/de
tail/TCATG200814192016163 

 

 

10 Facebook สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

14 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว.ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร
เศรษฐกิ จฐานรากหุบ เขา อินทรี ย์  และ
โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐาน
รากหุบเขาอินทรีย์) 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/chaiyaphu
mprd/posts/1477087312476262  
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ระหว่างการลงพ้ืนที่ (ต่อ)  

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

11 Facebook สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

14 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือรับ
ฟังข้อเสนอแนะการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
พร้อมส่งเสริมการท าวิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ศาสตร์พระราชา 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/chaiyaphu
mprd/posts/1477897459061914 

 

 

12 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

15 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะ
กลุ่มเกษตรกรชาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รับฟังผล
การด า เนิ นงาน ข้ อคิ ด เห็ น ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา 
ที่มา :  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/
TCATG200815165127384 

 

 

13 เว็บไซต์ 
Policemagazine24 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

15 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิติดตาม
ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบบริจาคช่วยเหลือ 
Covid-19 
ที่มา :  
https://policemagazine24.blogspot.com/20
20/08/covid-19_15.html 

 

 

 



 

- 7 - 

ระหว่างการลงพ้ืนที่ (ต่อ)  

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

14 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์
บ้านข่าว 

สื่อภายนอก 
(ออนไลน์) 

15 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิติดตาม
ความคืบหน้าโครงการที่ ได้รับงบบริจาค
ช่วยเหลือ Covid-19 
ที่มา :  
http://bankaonews.com/?p=134810 

 

 

15 Facebook วุฒิสภา สื่อภายใน 
(เฟซบุ๊ก) 

15 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิติดตาม
ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบบริจาคช่วยเหลือ 
Covid-19 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/SenateThailan
d/posts/3254873944588338 

 

 

16 Facebook วุฒิสภา สื่อภายใน 
(เฟซบุ๊ก) 

15 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว : สว. ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมส่งเสริม
การท าวิสาหกิจชุมชนตามหลักศาสตร์พระราชา 
ที่มา :  
https://www.facebook.com/SenateThailan
d/posts/3255866121155787 
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หลังการลงพื้นที่  

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

17 You Tube วุฒิสภา 
Senate Channel 

สื่อภายใน 
(You Tube) 

17 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว :  
สว .ลง พื้นที ่จ ังหวัดชัยภูมิติดตามความ
ค ืบ ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ที ่ ไ ด ้ร ับ ง บ บ ร ิจ า ค
ช่วยเหลือ Covid-19 
สัมภาษณ์ประชาชน :  
1) นางสาวศศิคุณ อ่อนเฉวียง  
เลขานุการกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง   
2) นางสาวหนูท้าย โคนหนองบัว 
กรรมการกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหมู่บ้านทุ่งแลน
คานาทุ่งใหญ่ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง 
สัมภาษณ์สมาชิก :  
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์
สมาชิกวุฒิสภา / รองประธานกรรมการโครงการ 
ส.ว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 
ที่มา : https://youtu.be/gnDDtp_3IQk 
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

18 You Tube วุฒิสภา 
Senate Channel 

สื่อภายใน 
(You Tube) 

17 สิงหาคม 2563 หัวข้อข่าว :  
สว.ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษ พร้อมส่งเสริมการท าวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักศาสตร์พระราชา 
สัมภาษณ์ประชาชน :  
นายรณชัย นามวิจิตร  
ประธานกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสาร 
สัมภาษณ์สมาชิก :  
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา / กรรมการโครงการ ส.ว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ที่มา : https://youtu.be/77-wE5VUeBQ 
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สรุปสถิติการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 
 

ประเภท 
ส่ือ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 
รวม 

เฟซบุ๊ก 
ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บ 
ไซต์ 

ไลน ์ สาร
วุฒิสภา 

You 
Tube 

ทีวี วิทยุ หนังสือ 
พิมพ์ 

ออนไลน์ กองทัพ อสมท. วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือ
พิมพ์ 

ออนไลน์ 

1 6 6 6 6 60 1 3 - 10 - 10 - - - - - - 108 
 
หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  
4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มท่ี 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจ านวนครั้ง 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพ้ืนท่ี 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 
ระหว่างวันท่ี ๑4-15 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดชัยภูมิ มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 43 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 13 30.23 
หญิง 30 69.77 
รวม 43 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.77 ) และ เพศชาย 
จํานวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.23)   

 ๒. อายุ  
 อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

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

มากกว่า ๖๐ ปี 

13 
9 
4 
8 
8 
1 

30.23 
20.93 
9.30 

18.60 
18.60 
2.33 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.23) 
รองลงมา ได้แก่ 21-30 ปี จํานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.93) 41-50 ปี จํานวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 
18.60) 51-60 ปี จํานวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.60) 31-40 ปี จํานวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.30) 
และ มากกว่า 60 ปี จํานวน 1 คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.33) ตามลําดับ  
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 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

2 
15 

4.65 
34.88 

มัธยมศึกษา 17 39.53 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 6.98 
ปริญญาตรี 5 11.63 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 2.33 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 
39.53) รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษา จํานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.88) ปริญญาตรี จํานวน 5 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 11.63) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.98) ไม่ได้เรียน จํานวน 
2 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.65) และ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.33) ตามลําดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

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

22 
6 
- 
6 
9 

51.16 
13.95 

- 
13.95 
20.93 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.16) 
รองลงมา ได้แก่ อ่ืนๆ จํานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.93) รับจ้าง จํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.95) 
และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.95) ตามลําดับ    

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่องทาง ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 
อ่ืน ๆ 

97.44 
11.62 
27.90 
18.60 
2.32 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 67.44 รองลงมา 
ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตําบล, ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน ร้อยละ 27.90 อินเตอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์ จํานวน 8 คน ร้อยละ 18.60 ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร 
ร้อยละ 11.62 และอื่นๆ ร้อยละ 2.32 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 

64.20 
67.00 

 
59.60 
63.80 

 
64.60 

 
66.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 65.20 ปานกลาง 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 65.20) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ท้ัง 6 ประเด็น ได้แก่ รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 64.20) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 67.00) รับทราบบทบาท
หน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 59.60) รับทราบเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 63.80) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินชีวิต (ร้อยละ 64.60) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 
66.00)  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 
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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 
 

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



ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพื้นที่ 

ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

1 ด้านแหล่งน้ํา นายประทีป เกษมนวกุล 
200 หมู่ 1 ตําบลกุดชุมแสง 
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 092-1928789 
 
นายเพทาย ไตรเสนีย์ 
โทรศัพท์ 082-9708599 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการแหล่งน้ําสําหรับทํา
การเกษตร และต้องการให้มีการเจาะน้ํา
บาดาลพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการแหล่งน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพื่อการเพาะปลูก และให้มีการขุด
เจาะบ่อบาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

 

2 ด้านที่ดิน นายรณชัย นามวิจิตร 
ประธานกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไท
คอนสาร 
110 หมู่ 8 ตําบลทุ่งพระ 
อําเภอคอนสาร จังหวุดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 087-9967275 
 
 

 รายละเอียด ขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการป่า
ชุมชน “ป่าโคกหินขาว” จํานวน 288 ไร่ 17 
ตรว. ประกาศเป็นพื้นที่ป่าชุมชนให้กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และประชาชนไทคอนสารร่วมกัน
บริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อนําไปสู่การ
จัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

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

99 หมู่ 14 ตําบลหนองบัว
แดง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 096-2299829 

ชัยภูมิ รายละเอียด 
1. ต้องการให้มีการเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
3. ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
6. สร้างการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 
7. แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

4 ด้านเศรษฐกิจ นายมนตรี กู้ภูเขียว 
199 หมู่ 3 ตําบลกุดชุมแสง 
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 061-2891779 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สําหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร และ
ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

นายสุทธิ ทะนารี 
181 หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก 
ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนอง
บังแดง จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 095-9418791 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า
ชุมชนที่ตําบลกุดชุมแสง 
 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
6 ด้านคมนาคม นายสุทธิ ทะนารี 

181 หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก 
ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนอง
บังแดง จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 095-9418791 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการถนนสายการเกษตร 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร และติดตามความ
คืบหน้าการติดตั้งไฟฟ้าบนถนนสายบ้านหนอง
ลุม-ห้วยม่วง ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งชุมชน
ดําเนินการของบประมาณมากว่า 6 ปีแล้ว 

จากการยื่น
หนังสือของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 
















