
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โดย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 19-วันเสาร์ที่ ๒1 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
๓. สถานที ่   ณ จังหวัดสุรินทร ์
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

   หนว่ยงานภาครฐั  ประชาชนทัว่ไป                   

   เยาวชน  อื่น ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มสตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ  
     ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ดอ้ยโอกาส 
     กลุ่มศิลปนิพื้นบา้นของหมู่บา้นวฒันธรรมดงมนั 
 
๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจะด าเนินการให้ลุล่วงไปได้
จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมี
หน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้อ งการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
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 ๕.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น 
วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติ
ให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
  2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและ
พัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 
  3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   3.1) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ
ของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและ
ร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน ส่งเสริมการสร้างประชากร
รุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น าของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทัง้
ในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 
   3.2) สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบน
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการ
สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับ
ประเทศไทย 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะ คือ บริเวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีป่าทึบและ
ภูเขาสลับซับซ้อน ถัดจากบริเวณภูเขา จะเป็นที่ราบสูงลุ่มๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณตอนกลางของ
จังหวัด จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้านเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าไหลผ่าน 
 



-3- 
 

 มีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 8 สาย ได้แก่ แม่น ามูล ล าน้ าชี ห้วยเสนง ล าห้วยพลับพลา ล าห้วยระวี 
ล าห้วยทับทัน ล าห้วยระหารและล าห้วยแก้ว เป็นล าน้ าที่ท าประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แห่งนี้แล้ว 
ยังมีล าน้ าและหนองน้ าอีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ในอ าเภอต่างๆ แต่แหล่งน้ าต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถอ านวย
ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มากนัก ในฤดูแล้งส่วนใหญ่น้ าจะแห้ง เว้นแต่ล าน้ ามูลซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี 

 มีพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจ านวน 1 ,382,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.23 ของ
พ้ืนที่ จังหวัดไม่มีอุทยานแห่งชาติ มีวนอุทยานจ านวน 2 แห่ง คือ วนอุทยานพนมสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ เนื้ อที่ 
2,500 ไร่ และวนอุทยานป่าสนหนองคู อ าเภอสังขะ เนื้อที่ 625 ไร่ และมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยส าราญ - ห้วยทับทัน อยู่ในพ้ืนที่กิ่งอ าเภอพนมดงรัก อ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ และ
อ าเภอบัวเชด เนื้อที่ 313,750 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17  อ าเภอ 158 ต าบล  2,122 หมู่บ้าน ซึ่งอ าเภอ
ทั้ง 17 อ าเภอ ดังนี้ 

 1. อ าเภอเมืองสุรินทร์  2. อ าเภอชุมพลบุรี  3. อ าเภอท่าตูม 
 4. อ าเภอจอมพระ  5. อ าเภอปราสาท  6. อ าเภอกาบเชิง 
 7. อ าเภอรัตนบุรี  8. อ าเภอสนม   9. อ าเภอศีขรภูมิ 
 10. อ าเภอสังขะ  11. อ าเภอล าดวน  12. อ าเภอส าโรงทาบ 
 13. อ าเภอบัวเชด  14. อ าเภอพนมดงรัก  15. อ าเภอศรีณรงค์ 
 16. อ าเภอเขวาสินรินทร์ 17. อ าเภอโนนนารายณ์ 

 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 

1. อ าเภอเมืองสุรินทร ์ 129,839 133,536 263,375 91,803 
2. อ าเภอชุมพลบุร ี 35,882 35,566 71,448 19,496 
3. อ าเภอท่าตมู 48,461 48,220 96,681 24,862 
4. อ าเภอจอมพระ 30,082 30,064 60,146 15,591 
5. อ าเภอปราสาท 77,995 79,864 157,859 45,153 
6. อ าเภอกาบเชิง 30,880 30,503 61,383 18,212 
7. อ าเภอรัตนบรุ ี 46,687 46,985 93,672 24,865 
8. อ าเภอสนม 22,180 22,016 44,196 11,967 
9. อ าเภอศีขรภูม ิ 67,316 68,317 135,633 34,725 
10. อ าเภอสังขะ 66,001 65,459 131,460 36,102 
11. อ าเภอล าดวน 15,612 15,759 31,371 8,753 
12. อ าเภอส าโรงทาบ 26,543 26,399 52,942 12,857 
13. อ าเภอบวัเชด 20,989 20,420 41,409 11,879 
14. อ าเภอพนมดงรัก 19,323 18,826 38,149 12,077 
15. อ าเภอศรีณรงค ์ 23,561 23,283 46,844 11,330 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
16. อ าเภอเขวาสนิรนิทร ์ 17,298 17,662 34,960 9,790 
17. อ าเภอโนนนารายณ ์ 17,599 17,704 35,303 8,416 

รวม 696,248 700,583 1,396,831 397,878 
 
  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  เมืองเกษตรอินทรีย์ ศนูย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
  3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
  4. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของพื้นที่ป่าไม้จังหวัด 
  5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
  6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

   2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มศิลปิน
พ้ืนบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ๗.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และการด าเนินงานของวุฒิสภาในการน า
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การด าเนินการแก้ไข 
 ๗.๓ เยี่ยมชมการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงประกอบการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 7.4 ร่วมพบปะประชาชนในกิจกรรมที่เป็นงานประเพณีที่ส าคัญของจังหวัด 
 

javascript:openWindow('?rcode=3216&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3217&statType=1&year=61')
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๘. วิธีการประเมินผล 

   การสังเกต   สอบถาม   การใช้เครื่องมือสื่อสาร  

   การสัมภาษณ ์   อื่น ๆ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขา่วผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้  - คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 200  คน 
   - แบ่งออกเปน็ 

   ประชาชนทัว่ไป  เด็ก-เยาวชน   ผู้บริหารโรงเรียน  

   ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั  ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ ไดแ้ก ่
    กลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
   ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหาในรูปแบบการน าเสนอ
ด้วยวาจา เพ่ือให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒) ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ  
    ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบ จ านวน 94 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 69.00) การน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต (ร้อย
ละ 64.80) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 72.00) ส าหรับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 
54.00) ส่วนบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และบทบาทภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 58.80) 
   ๓) กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่อการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อาทิ 
    ๓.๑) นายบัณฑิต สะสีสังข์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า 
“ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ลงพ้ืนที่มารับฟังความคิดเห็นของพวกเรา และอยากให้ช่วยผลักดัน ส่งเสริม 
ข้อเสนอดังกล่าวด้วย เพราะพลังเสียงของเยาวชนเพียงเล็กน้อยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่ถ้าผู้ใหญ่ร่วมกับ
เด็กอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามสโลแกนของสภาเด็กและเยาวชน คือ เด็กคิด เด็กท า เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” 
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    ๓.๒) นางสาวแก้วมณี แนบสุข Miss Deaf Stars Thailand 2020 กล่าวว่า “อยาก
ขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ลงพ้ืนที่รับฟังเสียงสะท้อนของผู้บกพร่องทางการได้ยินทั้ง 2 เรื่องที่ได้เสนอไป ซึ่ง
ส่วนตัวมั่นใจสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นตัวแทน เพื่อน าปัญหาต่างๆน าไปสู่การแก้ไข” 
   ๔) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้  
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊ก สวท.สุรินทร์ เฟซบุ๊กส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊ก สวท.สุรินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย และเฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 
  ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

   อื่น ๆ .................................... 
   ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค 
ตะออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม โดยมี 
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที ่
 จากการเปิดให้กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พบว่า มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ต้องการให้หน่วยงานราชการส่งเสริมพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เกิดในพ้ืนที่ชุมชนและต าบลมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้น้อง ๆ มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่ดี ๆ เพื่อชุมชนและสังคม 
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 ๒. ต้องการให้ช่วยส่งเสริมผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึ งการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ยังไม่รองรับในเรื่องดังกล่าวมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะสาขาที่
เกี่ยวข้องกับครู 
 ๓. เสนอให้เพ่ิมช่องทางการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์การสมัครงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถหางานท าด ารงชีพต่อไปได้ 
 ๔. ปัญหาความหลากหลายทางเพศ และเรื่องของกฎหมายที่ต้องการความเท่าเทียมทางสังคม ที่
จะต้องได้สิทธิ ได้รับความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ถูกคุกคามที่เกี่ยวกับเพศ และได้รับการศึกษา
ที่เทา่เทียม มีงานท าที่เท่าเทียม รวมถึงต้องได้กฎหมายที่เทียมในการสมรส 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการมาพบปะ
กลุ่มเด็กและเยาชนครั้งนี้เพื่อมารับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการ
ภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา นอกจากนั้น ได้เสนอให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. .... ให้กับทางวุฒิสภาเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณากฎหมายเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งได้กล่าวให้ก าลังใจเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้หลากหมายทางเพศ 

 
รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ  

และผูด้้อยโอกาส ณ ห้องรตันสยาม โรงแรมทองธารินทร์  อ าเภอเมอืง จงัหวัดสรุินทร์ 
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  วันศุกร์ที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือติดตามรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพ้ืนที่ให้การต้อนรับ 
 ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
 หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมัน ตั้งอยู่ที่ ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร บ้านดงมันเป็นหมู่บ้านที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ไว้ได้มาก 
เช่น การละเล่นพ้ืนเมือง การขับเจรียง ร้องกันตรึม เรือมอันเร ประเพณีประจ าเทศกาลต่าง  ๆ เช่น งานบวช งาน
แต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น มีศิลปิน นักแสดง นักดนตรีจ านวนมาก เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรี เป็นที่ฝึกสอน 
ฝึกอบรมการแสดง การดนตรี และมีการจัดแสดงศิลปะพ้ืนบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที ่
 จากการเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พบว่า มี
ประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 1. อยากภาครัฐเข้ามาสนับสนุนพ้ืนที่และการสร้างโอกาสให้ศิลปินพ้ืนบ้านได้น าเสนอผลงานของ
ตนเอง และส่งเสริมการตลาดของเครื่องดนตรี 
  2. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนพัฒนาให้หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมันแห่งนี้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญเพ่ือสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้านวัฒนธรรมให้คงอยู่
ตลอดไป เนื่องจากบ้านดงมันแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ไว้ได้มาก 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการมา
พบปะกลุ่มเด็กและเยาชนครั้งนี้ เพ่ือมารับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือน าไปพิจารณา
ด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
  2. นายสุธี มากบุญ กล่าวให้ก าลังประชาชนในพ้ืนที่ และชื่นชมการด าเนินงานด้านภาคการเกษตร
ของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งกล่าวว่าจะพยายามผลักดันและน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานด้าน 
นิติบัญญัติเพื่อช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
  3. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กล่าวชื่นชนเยาวชนในพ้ืนที่ที่น าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น และ
การแสดงดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งกล่าวว่า การท าการตลาดเครื่องดนตรีพื้นบ้านและช่องทางการ
จ าหน่ายเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านนั้นต้องอาศัยคนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระจายให้คนในสังคมแ ละ
นักท่องเที่ยวได้รู้จักดนตรีพ้ืนที่บ้านของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหลายช่องทางที่สามารถขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายได้ ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถน าช่องทางเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า 
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ได้เช่นกัน นอกจากนั้น อยากให้ชุมชนส่งเสริมการท าขนมนางเล็ดและกล้วยฉาบ ซึ่งเป็นขุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ของคนในพ้ืนที่ที่ควรส่งเสริม 
  4. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง กล่าวถึงเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
สามารถเข้าถึงงบประมาณดังกล่าวนี้ได้ เพ่ือกู้ยืมเงินน ามาหมุนเวียนในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยง
ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งได้กล่าวให้ก าลังใจกลุ่มสตรีในพื้นที่ที่ร่วมกันด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการอนุรกัษส์ืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้านทีเ่ป็นเอกลักษณข์องจงัหวัด  
ณ หมูบ่้านวฒันธรรมดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวดัสุรนิทร์ 

 
       เวลา 19.30 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังอ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือร่วมพิธี
เปิดการแสดงประกอบแสงสี เสียงต านานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ ประจ าปี 2563 โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
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  ทั้งนี้ งานดังกล่าว อ าเภอศีขรภูมิ ร่วมกับเทศบาลต าบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ  
"ศิวนาฎราช ศิตศาสตร์เทวา ศรีสิขรินทวาลัย" ในโอกาสเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 

ร่วมพิธเีปดิการแสดงประกอบแสงส ีเสียงต านานพันปี ปราสาทศขีรภูม ิประจ าป ี2563 
 

  วันเสาร์ที่ ๒1 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา 08.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางไปยังสนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์
งานช้างสุรินทร์ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 60 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

  โอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมชมการแสดงช้าง จ านวน 9 ฉาก หรือ 9 ประกอบด้วย องก์ที่ 1 ช้างชูไทย 
60 ปีงานช้างสุรินทร์ องก์ที่ 2 การจับช้างป่า (การโพนช้าง) องก์ที่ 3 พระยาสุรินทร์ภักดี องก์ที่ 4 การละเล่น  
ของช้าง องก์ที่ 5 ขบวนพยุหยาตรา กรีฑาทัพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องก์ที่ 6 บูชาเทพแห่งพิฆเนศวร  
องก์ที่ 7 ก าเนิดหัวเมืองเขมรป่าดง องก์ที่ 8 การจับช้างป่า (โพนช้าง) และองก์ที่ 9 แสนยานุภาพช้างไทยป้องปฐพี  
(ยุทธหัตถี) 
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  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  เมื่อปี พ.ศ. 2498 มีการรวมช้างทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ประมาณ 200 เชือก  
ที่อ าเภอท่าตูม โดยนายอ าเภอท่าตูม คือ นายวินัย สุวรรณกาศ เป็นผู้จัดขึ้น ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาก 
นายอ าเภอจึงด าริจัดงานช้างขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2503 เป็นการฉลองที่ว่าการอ าเภอใหม่ โดยจัด
บริเวณสนามบินเก่าอ าเภอท่าตูม (ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนประชาเสริมวิทย์) การจัดงานครั้งนั้นมีรายการแสดง การ
เดินขบวนแห่ช้าง การคล้องช้าง การแข่งขันช้างวิ่งเร็ว และยังมีการแสดงรื่นเริงอื่นๆ เช่น มีการแข่งเรือ แข่งขันกีฬา
อ าเภอ งานครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี เพราะได้มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างประเทศสนใจมาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) จึงเสนอกระทรวงมหาดไทย 
ให้การสนับสนุนจัดการแสดงเกี่ยวกับช้างของจังหวัดสุรินทร์เป็นงานประเพณีและเป็นงานประจ าปีโดยวางแผน
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี การแสดงของ
ช้างในปีต่อๆ มา ได้ปรับปรุงรูปแบบให้สวยงาม น่าตื่นเต้นมากขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะในรายการแสดงของช้าง 
ประกอบด้วย ขบวนช้างพาเหรด ช้างปฏิบัติตามค าสั่ง ช้างแสนรู้ ช้างวิ่งเร็ว ช้างวิ่งข้ามคน ช้างเตะฟุตบอล และ
ขบวนช้างศึก ตั้งแต่มีการแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 ก็ได้มีการจัดงานแสดงช้างต่อเนื่อง
มาทุกปี ท าให้คนทั้งในประเทศรู้จักช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างดีว่าเป็นจังหวัดที่มีช้างที่แสนรู้มากที่สุด ต่อมาเมื่อ
การแสดงช้างเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรย้ายสถานที่แสดงจากอ าเภอท่าตูมมายัง
สถานที่ใกล้ไปมาสะดวก เพื่อความเหมาะสมจึงได้มาจัดการแสดงที่สนามกีฬาจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 สมัยนาย
ค ารณ สังขกร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น โดยในปี พ.ศ. 2563 เป็นการจัดงานมหัศจรรย์งานช้าง ครั้งที่ 60 
ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563 

 

ร่วมในพธิีเปดิงานมหัศจรรยง์านช้างสุรนิทร ์ประจ าป ี2563 ครัง้ที่ 60 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสรุินทร์ 
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  ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสส าคัญในการกระตุ้นและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา และจากการลงพ้ืนที่ได้มีประชาชนในพ้ืนที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้รวม 2 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อด าเนินการต่อไป 
   
 
 
 
         จัดท าโดย 
         นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร  
         นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุรินทร ์
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
1 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายเชดิชัย สังเกตกิจ 

อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
นายวรีเทพ ทิพย์สุข 
รองประธานสภาเดก็และ
เยาวชนจังหวดัสุรินทร ์
  
 
 
นางลาวัณย์ งามชืน่ 
๔๙ หมู่ ๔ ต.จอมพระ อ.จอม
พระ 
โทรศัพท ์๐๘๕-๗๖๖๑๗๓๘ 

สุรินทร ์ รายละเอียด 
1. ตอ้งการให้มกีารจดัตั้งโรงเรียนสอนคนตา
บอดในจงัหวัดสรุินทร ์
2. ผลักดันการก่อสร้างสนามบินสรุินทร์ 
 
รายละเอียด 
1. ขาดแคลนงบประมาณส าหรับการพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน 
2. ตอ้งการใหโ้รงเรียนอนุญาตการลาของ
นักเรียนเพ่ือมาท ากิจกรรมของสภาเดก็ฯ ได้ 
 
รายละเอียด 
1. ตอ้งการให้สนับสนุนการเปิดพ้ืนที่
สาธารณะส าหรับเดก็และเยาวชนในการท า
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
2. การสร้างการศึกษาในเชงิประชาธปิไตยแก่
เยาวชน 
3. การสร้างหลกัสูตรพ่อแมท่ี่ดี เพื่อความเขม็
แข็งของสถาบนัครอบครัว 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

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

  
 
 
 
 
นางสาวแก้วมณี แนบสุข 
Miss Deaf Stars Thailand 
 
 
 
 
 
นายธญัวฒัน ์สกุลจนัทร์ 
เยาวชนผู้สืบทอดวฒันธรรม
ท้องถิน่ 
 
น.ส.พิมพ์วลี ดีสม 
186 หมู่ 6 บา้ปราสาทเบง  
ต.กาบเชิง อ.กาบเชงิ 
โทรศัพท์ 098 636 5042 

สุรินทร ์ รายละเอียด ต้องการผลกัดนักฎหมายส าหรับ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
 
 
 
 
รายละเอียด 
1. ตอ้งการให้มกีารสร้างโอกาสส าหรับคนหู
หนวกในการศกึษาตอ่ระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะการได้ประกอบวชิาชีพครู 
2. เพิ่มช่องทางการตดิตามข่าวสารการรบั
สมัครงานของคนหหูนวก 
 
รายละเอียด ต้องการใหม้ีการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ให้เยาวชนรุ่นใหม่สืบทอด 
 
 
รายละเอียด 
1. ตอ้งการได้รบัสนบัสนนุงบประมาณ
สนับสนนุศนูย์เรียนรู้ภูมนิาฏะคีตากันตรึม 

2. ตอ้งการพัฒนาศนูย์เรียนรู้เพ่ือเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 
 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

จากการน าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
2 ด้านทีด่นิ นายส ารวล ตรองจิตต ์

382 ถนนศรีณรงค์ หมู่ที ่17 
ต.นอกเมือง อ.เมือง 
โทรศัพท์ 081-8787801 

สุรินทร ์ รายละเอียด ขอความเป็นธรรมกรณีส านักงาน
ที่ดินจงัหวัดสรุินทร์ สาขาทา่ตูม เรียกรับเงิน
ค่ารังวัดแลว้ไมอ่อกโฉนดทีด่นิให้แก่ผู้ขอ 

จากการยืน่
หนังสอื 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดสุรินทร ์
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 

ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

พุธ 
11 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : โครงการวุฒิสภาพบ
ประชาชน จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page 
  ส านักงานประชาสัมพันธ์    
  จังหวัดสุรินทร์ 

พฤหัสบด ี
12 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 
พบปะและรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Face book page 
  ส านักประชาสัมพันธ์  
  เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบด ี
12 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19 - 20 พฤศจิกายน 
63 นี้ ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภา
ลงพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเข้าสู่สภา จากกลุ่มเดก็ 
สตรี  เยาวชน ผู้ สู งอายุ  กลุ่ มผู้
หลากหลายทางเพศ พร้อมรับฟัง
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร สื บ ส า น
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสุรินทร์ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Face book page 
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 

พฤหัสบด ี
12 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
พบประชาชน จ.สุรินทร์ 19-21 
พ.ย. นี้  

  
- Website  
  วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 

พฤหัสบด ี
12 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
พบประชาชน จ.สุรินทร์ 19-21 
พ.ย. นี้ 

  
- สวท.สุรินทร์ 
  FM 97.50 MHz 

ศุกร ์
13 พฤศจิกายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเมืองช้าง” 
  เวลา 06.10 - 07.00 น. 
-  พูดแทรกรายการ “รอบรั้วประทายสมันต์”  
  เวลา 09.10 - 10.00 น. 

  

- Face book page 
  สวท.อุบลราชธาน ี LIVE 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 
นี้ ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลง
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   

- ส่วนข่าวและรายการ 
  ภูมิภาค สปข 2 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 
นี้ ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลง
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   

- Face book page 
  สวท.บุรีรัมย์  
   

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 
นี้ ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลง
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   

- Face book page  
  สวศ.อุบลราชธานี 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 
นี้ ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลง
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   

 

 

 



-3- 

ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

เสาร ์
14 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  สวท.มุกดาหาร 

เสาร ์
14 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  สวท.ร้อยเอ็ด FM 94 MHz 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์   

- Face book page  
  NBT UBON 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  สวท.  อ านาจเจริญ 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  สวท.ยโสธร  
  Yasothon News 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page 
  สวท.นครพนม  
  FM 90.25 MHz 

เสาร ์
14 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์   
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การประชาสมัพันธ์

โครงการ 
(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

-  Face book page 
 สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ 

เสาร ์
14 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : 19-20 พฤศจิกายน 63 นี้ 
ขอเชิญพบกับสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์   

- Website   
  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

อาทติย ์
15 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลง
พ้ืนที่พบประชาชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   

- สวท.สุรินทร์ 
  FM 97.50 MHz 

จันทร ์
16 พฤศจกิายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเมืองช้าง” 
  เวลา 06.10 - 07.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “รอบรั้วประทายสมันต”์  
  เวลา 09.10 - 10.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สี่แยกข่าวกรม  
  ประชาสัมพันธ์ สปข. 2  
  เวลา 16.10 - 17.00 น. 

 

 

-  Face book page วุฒิสภา อังคาร 
17 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว :  คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ ณ 
จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 19-21 พ.ย. 2563   

- Face book page วุฒิสภา อังคาร 
17 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว :  คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ ณ 
จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 19-21 พ.ย. 2563   
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 
1 การประชาสมัพันธ์

โครงการ 
(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- LINE สื่อมวลชนต่างๆ อังคาร 
17 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว :  คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่ ณ  
จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 19-21 พ.ย. 2563  

 

- สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

อังคาร 
17 พฤศจิกายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเมืองช้าง” 
  เวลา 06.10 - 07.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “รอบรั้ วประทาย
สมันต์”  
  เวลา 09.10 - 10.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สี่แยกข่าวกรม  
  ประชาสัมพันธ์ สปข. 2  
  เวลา 16.10 - 17.00 น. 

 

 

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

อังคาร 
17 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : คณะสมาชิกวุฒิสภา 
(สว.) ให้เกียรติร่วมนั่งช้างขบวนแห่
และเปิดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระ
ยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

  - สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

พุธ 
18 พฤศจกิายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเมืองช้าง” 
  เวลา 06.10 - 07.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “รอบรั้วประทาย
สมันต์”  
  เวลา 09.10 - 10.00 น. 
- พูดแทรกรายการ “สี่แยกข่าวกรม  
  ประชาสัมพันธ์ สปข. 2  
  เวลา 16.10 - 17.00 น. 
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ระหวา่งการลงพื้นที ่

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

-  Face book page วุฒิสภา 
    

พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว . ลง พ้ืนที่จั งหวัด
สุรินทร์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

- สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

-  พูดแทรกรายการ “รอบรั้วประทายสมันต”์  
  เวลา 09.10 - 10.00 น.  

 

- สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

ถ่ายทอดเสียง  กิจกรรม  สว.พบ
ประชาชน ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 
 

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

พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่
พบประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์ จาก
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
และผู้ด้อยโอกาส   

- LINE สื่อมวลชนต่างๆ พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว . ลง พ้ืนที่จั งหวัด
สุรินทร์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ตอ่) 

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

ผ่านสื่อต่าง ๆ 
- Face book page วุฒิสภา ศุกร ์

20 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อข่าว : รองประธานกรรมการ
โครงการสว.พบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) คนที่หนึ่ง เป็นประธานใน
พิธีเปิดการแสดงประกอบแสงสี เสียง
ต า น า น พัน ปี  ป ร า ส า ทศี ข รภู มิ  
ประจ าปี 2563 

 

 
 

 

- Face book page วุฒิสภา ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว. ลงพ้ืนที่รับฟังความ
คิดเห็นในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน 
จังหวัดสุรินทร์   

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : ขบวนต้อนรับและเลี้ยง
อาหารช้าง จ.สุรินทร์ มหัศจรรย์ช้าง
สุรินทร์ ครบ 60 ปี พ.ศ. 2563 จาก
สถานีรถไฟ - ถนนธนสาร - อนุสาวรีย์
พระยาสุรินทร์ฯ   

- สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

- พูดแทรกรายการ “ข่าวเมืองช้าง” 
  เวลา 06.10 - 07.00 น.   

- สวท.สุรินทร์  
  FM 97.50 MHz 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

ถ่ ายทอดเสี ยง  กิจกรรม  สว .พบ
ประชาชน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมดง
มัน เวลา 13.00-15.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสื่อต่าง ๆ 
- Face book page  
  ส านกังานประชาสัมพันธ์  
  จงัหวดัสุรนิทร ์

ศุกร ์
20 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : ภาพรวมของบรรยากาศ
ขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง 

  
- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : สุรินทร์จัดงานต้อนรับและ
เลี้ยงอาหารช้างอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวใน
โลก ประจ าปี 2563   

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : บรรยากาศขบวนช้างเข้า
เมือง ณ บริเวณสถานีรถไฟสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : งานต้อนรับและเลี้ยง
อาหารช้าง ประจ าปี 2563 

  
- Website  
ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : จ.สุรินทร์ จัดงานต้อนรับ
และเลี้ยงอาหารช้าง ประจ าปี 2563 
พร้อมร่วมแสดงช้างในงานครบรอบ 
60 ปีงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์
อย่างยิ่งใหญ่   

- Website nationtv 22 ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : ปิดเมืองเลี้ยงอาหารช้าง 
160 เชือกก่อนเปิดมหัศจรรย์งานช้าง   

- Website ผู้จัดการออนไลน์ ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : ชมภาพชุดตื่นตาตื่นใจ! 
ขบวนช้างกว่า 160 เชือกพาเหรดเข้า
เมืองสุรินทร์ ร่วมงานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
อาหารช้างยิ่งใหญ่   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
- Website สยามรัฐ ศุกร ์

20 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อข่าว : นทท. ตื่นตาตื่นใจขบวน
ช้างกว่า 160 เชือก พาเหรดเข้าเมือง 
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ 

 

  
- Website msn.com ศุกร ์

20 พฤศจกิายน 2563 
หัวข้อข่าว : ปิดเมืองเลี้ยงอาหารช้าง 
160 เชือกก่อนเปิดมหัศจรรย์งานช้าง   

- Website today.line ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : ปิดเมืองเลี้ยงอาหารช้าง 
160 เชือกก่อนเปิดมหัศจรรย์งานช้าง 

  
- Website บ้านเมือง ศุกร ์

20 พฤศจกิายน 2563 
หัวข้อข่าว : นทท.ตื่นตาตื่นใจขบวนช้าง
กว่า160 เชือก พาเหรดเข้าเมืองร่วมงาน
เลี้ยงตอนรับช้าง   

- NBT2HD (YouTube)  ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

รายงานสด “บรรยากาศงานต้อนรับ/
เลี้ยงอาหารช้าง จ.สุรินทร์” ข่าวเที่ยง   

- LINE สื่อมวลชนต่างๆ ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่รับฟังความ
คิดเห็นในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน 
จังหวัดสุรินทร์  

 

- LINE สื่อมวลชนต่างๆ ศุกร ์
20 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : รองประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด
การแสดงแสง สี เสียง ต านานพันปี 
ปราสาทศีขรภูมิ ประจ าปี 2563  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page วุฒิสภา เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : รองประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิก
วุฒิสภา ร่วมในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์
งานช้างสุรินทร์ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 
60   

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : เก็บมาฝากจาก(ขอบ)สนาม 
"พิพัฒน์ รัชกิจประการ" รมต.ว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" เปิด
งานแสดงช้างสุรินทร์ 2563 ครบรอบ 
60 ปี งานช้างสุรินทร์ และ ททท.   

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : เก็บมาฝากจากสนามแสดง
ช้าง (1) วันนี้ (21 พ.ย.63) การแสดงช้าง
ฯ 2563 งานช้างสุรินทร์ ครบรอบ 60 ปี   

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : ลีลาร ากันตรึมไม่ธรรมดา... 
ท่าน รมต.ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" โอกาส
เปิดงานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ 21 พ.ย.
2563   

- Face book page  
  สวท.สุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานแสดงช้าง 60ปี
งานช้างสุรินทร์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดฯ   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
ลงพ้ืนที่พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 19 – 21 พ.ย. 2563   

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : เก็บตกภาพช้างน้อยน่ารัก 
ช้างใหญ่น่าชังกับบรรยากาศการแสดง
ของช้างวันแรก(ภาคกลางวัน) #60 ปี
งานช้างสุรินทร์   

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : งานแสดงช้างสุรินทร์ งานที่
ยิ่งใหญ่ระดับโลก ครบรอบ 60 ปี ได้รับ
ความสนใจจากประชาชน และ
นักท่องเที่ยวเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น   

- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : ความสนุกสนานเฮฮาของ
ช้างแสนรู้ #60 ปีงานช้างสุรินทร์ 

  
- Face book page  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์  
  จังหวัดสุรินทร์ 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานแสดงช้าง 60ปี
งานช้างสุรินทร์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดฯ   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Website 
  policemagazine24 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
รองประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 

 

  

- Website 
  policemagazine24 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)   

- Website 
  policemagazine24 

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)   

- NBT2HD (YouTube) เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่ าว : การจัดงานแสดงช้าง 
รายงานสดจาก งานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ 

  
- Website มติชน เสาร ์

21 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อข่าว : รมต.พิพัฒน์ เปิดการแสดง
ช้างแสนรู้  และการแสดงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นปีที่ 60 นทท.นับหมื่นแห่ชม 

  
- Website  
  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ ์

เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : งานช้างสุรินทร์ ครบรอบ 
60 ปี เปิดการแสดงช้างยิ่งใหญ่ รมต.
ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมนั่งหลังช้างเปิด
งาน นักท่องเที่ยวเข้าชมจ านวนมาก   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Website  
  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

เสาร ์
21 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : งานแสดงช้างสุรินทร์ 
งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ครบรอบ 60 
ปี ได้รับความสนใจจากประชาชน 
และนักท่องเที่ยวเข้าชมกันอย่างเนอืง
แน่น 

 

 
 

- Website สยามรัฐ เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 
เปิดการแสดงช้างแสนรู้ และการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่น นทท.นับหมื่นแห่ชม   

- Website ผู้จัดการออนไลน์ เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : ชมภาพชุดเปิดฉากยิ่งใหญ่
...มหัศจรรย์การแสดงช้างสุรินทร์ สุด
ความประทับใจ “มหายุทธหัตถีแห่ง
อุษาคเนย”์   

- LINE กลุ่มสื่อมวลชนต่างๆ เสาร ์
21 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าว : รองประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) คนที่หนึ่ง ร่วมงานแสดงช้าง
สุรินทร์ ครบรอบ 60 ปี  

 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

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

พฤหัสบด ี
19 พฤศจิกายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
หลากหลายทางสังคม    
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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) 

พฤหัสบด ี
19 พฤศจกิายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายบัณฑิต สะสีสังข์ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน   

พฤหัสบด ี
19 พฤศจกิายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นางสาวแก้วมณี แนบสุข 
Miss Deaf Stars Thailand 2020 
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

 
 

พฤหัสบด ี
19 พฤศจกิายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 : นางสาวพักตร์วิไล สหุนาฬุ 
กลุ่มประชาสังคมศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็น :  สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศ 
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หลังการลงพื้นที ่ 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

- Face book page  
  NBT UBON 

อาทติย ์
22 พฤศจกิายน 2563 

รายการ อีสานวันนี้สุดสัปดาห์ NBTช่อง
11 NORTHEAST    

- Face book page  
  NBT UBON 

อาทิตย ์
22 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์   

- NBTUBON (YOUTUBE) จันทร ์
23 พฤศจกิายน 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการวุฒิสภา
พบประชาชน ลงพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

  
- Face book page วุฒิสภา พฤหัสบด ี

26 พฤศจกิายน 2563 
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-
21 พฤศจิกายน 2563 

 

  
- Senate Channel  (YOUTUBE) พฤหัสบด ี

26 พฤศจกิายน 2563 
หัวข้อข่ าว : สว. พบประชาชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่  
จังวัดสุรินทร์ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 
2563 

 

  
2 สกู๊ปข่าว Social Media วุฒิสภา 

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

พฤหัสบด ี
26 พฤศจกิายน 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
หลากหลายทางสังคม 
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สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดสุรินทร ์
วันท่ี 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภท 
ส่ือ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 
รวม 

เฟซบุ๊ก 
ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บ 
ไซต์ 

ไลน ์ สาร
วุฒิสภา 

You 
Tube 

ทีวี วิทยุ หนังสือ 
พิมพ์ 

ออนไลน์ กองทัพ อสมท. วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือ
พิมพ์ 

ออนไลน์ 

1 9 9 9 9 50 1 3 4 - - 38 - - 16 - - 22 170 
 
หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  
4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจ านวนครั้ง 

 

 
 
 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดสุรินทร ์
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดสุรินทร์       
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 94 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 37 39.40 
หญิง 57 60.60 
รวม 49 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.60 ) และ เพศชาย 
จ านวน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.40)   

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

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

มากกว่า ๖๐ ปี 

6 
9 
9 

15 
20 

35 

6.40 
9.60 
9.60 

15.90 
21.30 

37.20 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.20) 
รองลงมา ได้แก่ 51-60 ปี จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.30) 41-50 ปี จ านวน 15 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 15.90) ส่วน 21-30 ปี และ 31-40 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.60) และน้อย
กว่า 20 ปี จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.40) ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

7 
56 

7.40 
59.60 

มัธยมศึกษา 24 25.50 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 3.20 
ปริญญาตรี 3 3.20 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.10 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 
59.60) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.50) ไม่ได้เรียน จ านวน 7 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 7.40) ส่วนอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีจ านวนเท่ากัน คือ 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 3.20) และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.10) ตามล าดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

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

50 
21 
3 
3 

17 

53.20 
22.30 
3.20 
3.20 

18.10 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.20) 
รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.30) อื่นๆ จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 
18.10) ส่วนค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวนเท่ากัน คือ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.20) 
ตามล าดับ    

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

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

72 
16 
27 
10 
4 

57.82 
12.58 
20.14 
7.24 
2.22 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 72 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 57.82) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล, ผู้ใหญ่บ้าน, ก านัน จ านวน 27 
คน (คิดเป็นร้อยละ 20.14) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน 16 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 12.58) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.24)            
และอื่น ๆ จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.22) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

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

54.00 
69.00 

 
58.80 
58.80 

 
64.80 

 
72.00 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 62.90 ปานกลาง 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 62.90) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 69.00) การน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
(ร้อยละ 64.80) และความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 72.00)  

 ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 54.00) ส่วนบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และบทบาท
ภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 58.80)  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อื่นๆ 

 - ไม่ต้องการให้มีการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

 - ปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 - ปรับปรุงกฎหมายให้ผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

 - ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับบทลงโทษเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติดอย่างจริงจัง 

 - ปรับปรุงกฎหมายสิทธิ เสรีภาพ คุ้มครอง เด็กและสตรีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 - ต้องการให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 

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

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากที่สดุ 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

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

 เนื่องจากตวัชีว้ัดของโครงการ ได้ก าหนดการประเมินผลโครงการโดยใชค้่าสถติิร้อยละ จึงได้
น าสถติิค่าเฉลี่ยมาแปลเปน็ค่าร้อยละ ได้ดงันี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 
  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

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



 

 
 

ภาคผนวก 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๖๓ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดสรุินทร ์
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๒๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙) 
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3566 

เวลา ๐๘.๒๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  

เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา - ถึงโรงแรมทองธารินทร์ / check-in 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ห้องรัตนสยาม ชั้น ๒ โรงแรมทองธารินทร์ 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี  
    ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาสของ 
    จังหวัดสุรินทร์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - เสร็จสิ้นกิจกรรม 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น  

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม 
   - ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟสุรินทร์ เพื่อร่วมนั่งช้างน าขบวนแห่ต้อนรับช้าง
    เข้าเมืองไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  
    อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - ร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    ครั้งที่ ๖๐ 

เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหารเอมอร สวนป่ารีสอร์ต 
   - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
    จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๘.๖ กม.) 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา... 



- ๒ - 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
    การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางยังโรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม 

เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง 
    ๓๖.๕ กม.) 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวบ้านฉัน อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา - ถึงปราสาทศีขรภูมิ 

เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - ชมการแสดง แสง สี เสียง “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖๐ 
   - เสร็จสิ้นการแสดง เดินทางกลับที่พัก 
   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสำร์ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / check-out 
   - ออกเดินทางไปยังสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๒.๒ กม.)  

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - นั่งช้างเข้าสนามแสดงช้าง / ชมการแสดงช้าง จ านวน ๙ ฉาก หรือ ๙ องก์  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
    (ระยะทาง ๖๘.๕ กม.) 
   - รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเดินทาง)  

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9609 

เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
___________________________ 

หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย :  
   - วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ เสื้อสีเหลือง สูทล าลองสีด า 
   - วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ (เช้า) เสื้อคณะกรรมการฯ กางเกงสีด า  
      (เย็น) บุรุษ : เสื้อไทยพระราชทาน สตรี : ชุดผ้าไทย  
   - วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๓  เสื้อผ้าไทยสีเหลือง กางเกงสีด า 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผูบ้ังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางกนกรัตน์ แก้วสาร โทร. ๐๘๕ ๔๑๓๕๔๕๕ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวฒัน ์ โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘ 



แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรลงพ้ืนที่ 
โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 
 

 
ที่อยู่ ต ำบล................................................... อ ำเภอ...............................................จังหวัด............................................... 
ค ำชี้แจง  การส ารวจความคิดเห็นนี้จะน าข้อมูลไปใช้เปน็แนวทางประกอบการพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงโครงการฯ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น  

 
1. เพศ 1. (   ) ชาย 2. (   ) หญิง 
2. อำยุ 1. (   ) น้อยกว่า 20 ปี 2.  (   ) 21 – 30 ปี 3.  (   ) 31 – 40 ปี 
 4. (   ) 41 – 50 ปี 5.  (   ) 51 – 60 ปี 6.  (   ) มากกว่า 60 ปี 
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 1.  (   ) ไม่ได้เรียน 2.  (   ) ประถมศึกษา 3.  (   ) มัธยมศึกษา 
 4.  (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5.  (   ) ปริญญาตรี 6.  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อำชีพหลัก 
 1.  (   ) เกษตรกรรม 2.  (   ) รับจ้าง 3. (   ) ค้าขาย 
 4. (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
5. ที่ผ่ำนมำ ท่ำนรับรู้ รับทรำบ หน้ำที่และอ ำนำจของสมำชิกวุฒิสภำจำกช่องทำงใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 1.  (   ) วิทยุ/โทรทัศน์ 2.  (   ) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
 3.  (   ) บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ฯ  4. (   ) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  

5.  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 (น้อยที่สุด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) 5 (มากที่สุด) 

6. ท่านไดรู้้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด      

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

     

8. ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา      
9. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา 
ที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

     

10. จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับ
ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

     

11. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน 

     

12. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง 
............................................................................................................................. ................................................................ ....... 
........................................................... ............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ....................................................................... ....... 

                                                                       ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เลขที่........................... 



ที่อยู่ ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

   วันที่ .............................................. 

เร่ือง  .......................................................................................................................................................... 

เรียน   ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

 ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... E-mail หรือ ID Line ……………………………………………….. 

(รายละเอียดเรื่อง) ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงชื่อ 
 
   (นาย/นาง/นางสาว ...........................................................) 

 ผู้ร้องเรียน 


