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                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

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

5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑. สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชา
รัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกบัสถานการณ์
และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันมีหน้าที่
และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
  ๓. ในการด าเนินโครงการครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังนี้ 
 ๑) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๗ ที่ก าหนดให้รัฐต้อง (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และ (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ 
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๒) หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ที่ก าหนดให้รัฐพึงด าเนินการจัดให้มีทรัพยากรน้ าที่
คุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 
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  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ี 
  1. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบจักการน้ าใน
ภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องในประเด็นการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพื้นที่แนว
กันชน สร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนไดป้ระโยชน์
และรู้สึก แก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคน
อยูก่ับป่าอย่างยั่งยืน 
  2. ด้านความมั่นคง ในประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งบางบกและทางทะเล ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนในเรื่องการให้ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

6. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดชัยภูมิ ตั้ งอยู่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณใจกลางของประเทศ  
มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และ
เพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์  
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด บริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ มี พ้ืนที่ป่าไม้และ เทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก 
ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น  
3 ลักษณะ คือ 1. พ้ืนที่ราบในฝั่งแม่น้ า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าชี ในเขตอ าเภอเมือง
ชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอจัตุรัส  อ าเภอเนินสง่า บริเวณนี้จะเป็นที่ราบ
น้ าท่วมถึง 2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต่ าอยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขา 
ดงพญาเย็น ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอแก้งคร้อ 
อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ าเภอบ้านแท่น และ3. พ้ืนที่สูงและภูเขา ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบัวแดง  
อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอซับใหญ่ และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ าเภอเมืองชัยภูมิ   
แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ 123 ต าบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองชัยภูม ิ 67,361 70,180 137,541 51,812 
อ าเภอบ้านเขว้า 21,167 21,493 42,660 14,192 

อ าเภอคอนสวรรค ์ 24,427 24,760 49,187 17,414 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ 42,859 43,134 85,993 24,352 
อ าเภอหนองบวัแดง 46,690 46,156 92,846 28,389 

อ าเภอจัตรุัส 33,521 35,340 68,861 23,995 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ 20,624 20,900 41,524 13,009 
อ าเภอหนองบวัระเหว 16,472 16,222 32,694 11,185 

อ าเภอเทพสถติ 33,564 32,819 66,383 22,891 
อ าเภอภูเขียว 55,488 56,721 112,209 34,146 

อ าเภอบ้านแทน่ 20,591 20,917 41,508 11,293 
อ าเภอแก้งคร้อ 36,938 36,949 73,887 24,263 
อ าเภอคอนสาร 21,057 21,169 42,226 13,591 

อ าเภอภักดีชมุพล 15,817 15,337 31,154 11,480 
อ าเภอเนนิสง่า 12,895 13,148 26,043 8,230 
อ าเภอซบัใหญ ่ 7,854 7,569 15,423 5,440 

รวม 563,934 574,843 1,138,777 388,684 
 

 6.1 อ าเภอหนองบัวแดง 
  อ าเภอหนองบัวแดง อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 49 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 
2,489.9 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 ต าบล 130 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล 2 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 101,973 คน สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีพื้นที่ท าการเกษตร ประมาณ 280,846 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 13,748 ครัวเรือน 
  ปัญหาส าคัญ ได้แก่ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง ราษฎรประสบปัญหาขาดน้ าอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ ปัญหาการคมนาคม เส้นทางในพ้ืนที่ช ารุดเสียหาย ความต้องการไฟฟ้าในครัว เรือนหรือเพ่ือ
การเกษตร 
 6.2 โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง 
  โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถือเป็นความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับช่วงฤดูแล้ง เดิมจะก่อสร้างที่บริเวณต้นล าน้ าชี ที่บ้านสะพุงเหนือ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ แต่ติดปัญหาเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและป่าตามมติ ครม. ประมาณ 2,000 
ไร่ ท าให้ไม่สามารถสร้างได้ ต่อมาในปี 2536 ราษฎรในอ าเภอหนองบัวแดง ได้ถวายฎีกาเพื่อขอให้ก่อสร้างโครงการ 
และ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชด าริถึง 4 ปี คือ ปี 2525, 2526, 2536, 2540 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สนองแนวพระราชด าริตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา กระทั่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ  
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์น้ าของชาติเพ่ือเร่งรัด ติดตาม ด าเนินโครงการต่างๆ ที่มีปัญหาให้สามารถเดินต่อไปได้ 
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เริ่มวางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2558 จนเกิดการศึกษารายละเอียด จนในที่สุดได้ปรับแบบการก่อสร้าง โดยลดพ้ืนที่
ของป่าลงจาก 2,100 ไร่ เหลือ 354 ไร่ และถอยร่นจุดที่จะก่อสร้างลงมาจากเดิม 3 กิโลเมตร มาสร้างที่บริเวณ  
ล าสะพุงตอนล่าง บ้านนาเจริญ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งส่วนมากเป็นที่ ส.ป.ก.  
จึงสามารถแก้ปัญหาติดขัดมากว่า 30 ปีได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ราษฎรมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณโครงการและ
ใกล้เคียง โดยจะก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ า ความยาว 2,270 เมตร ความสูง 36 เมตร ความจุ 48.13 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีถนนรอบอ่าง ความยาว 2,914 เมตร พ้ืนที่เก็บน้ าในอ่าง 3,134 ไร่ พ้ืนที่หัวงานอาคารประกอบ 
1,079 ไร่ รวมประมาณ 4,213 ไร่ ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี ตั้งแต่ ปี 2561-2566 งบประมาณ 2,965 ล้านบาท 
ผลประโยชน์สามารถส่งน้ าให้พ้ืนที่รับประโยชน์ ในฤดูฝน 40,000 ไร่ ฤดูแล้ง 5,000 ไร่ เป็นแหล่งเก็บน้ าให้กับ
ราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคในต าบลหนองแวง ต าบลหนองบัวแดง ประมาณ 29,960 ราย 
 6.3 โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
  โครงการอ่างเก็บน้ าล าเจียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมชลประทานโดยส านักบริหาร
โครงการได้ศึกษาวางโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการผลิต
น้ าประปา เป็นแหล่งเก็บกักน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ และเพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและ  
ท าประมงพื้นบ้าน ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) งบประมาณ 630 ล้านบาท 
  ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินถม มีความจุที่ระดับเก็บกัก 38.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุที่
ระดับน้ าสูงสุด 53.21 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยพ้ืนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1,360 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าไหลที่ลงอ่าง
เฉลี่ย 71.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ประตูระบายน้ าเป็นแบบบานโค้ง จ านวน 3 บาน กว้าง 8 เมตรสูง 6 เมตร 
สามารถระบายน้ าได้สูงสุด 894 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
  1. ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝน 30,000 ไร่ ฤดูแล้ง 5,000 ไร่ 
  2. เป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
   3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และท าประมงพ้ืนบ้าน 
  4. ลดปริมาณน้ าหลากบริเวณที่ราบลุ่มบริเวณล าเจาบรรจบล าน้ าชีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก
การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่บริเวณหัวงานทั้งหมดอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม.  
ให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าหมายเลขสิบแปลงหนึ่ง ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมบางส่วนมีประชาชนเข้า
ครอบครองท ากินบางส่วน บริเวณ พท.ชป. ส่วนใหญ่อยู่ในเขต สปก.  
  โดยกรมชลประทานได้ตั้งแผนด าเนินการส ารวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2562 และได้เสนอเข้าแผนออกแบบท านบดนิหัวงานอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ าโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2562 
 6.4 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ทุ่งกระมังบ้านหนองหอยตามพระราชด าริ 
  เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาประทับพักแรมที่พระต าหนัก
ทุ่งกะมัง ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทรงปล่อยสัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๔ กลุ่ม ในพ้ืนที่รอบบริเวณ 
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พ้ืนที่ป่าภูเขียว ซึ่งได้แก่ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าในมูลนิธิสวนจิตรลดา เกษตรกรทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
  1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะ ต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
  2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์ด าเนิน ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  3.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแพง ต าบลคูเมือง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว กองทัพภาคที่๒ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 
จัดก าลังพลเข้าไปปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ติดตามผลการด าเนินงานของราษฎรตามพระราชเสาวนีย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เป็นต้นมา 
  การด าเนินงานของโครงการ 
  ๑. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
  ๒. เพื่อยกระดับรายได้และสร้างงานให้แก่ราษฎร ลดการละทิ้งถิ่นฐานไปท างานที่อื่น 
  ๓. เพ่ือให้ราษฎรมีอาชีพเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาชนบทและ
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
  ๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่ และเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
ตลอดไป 
 6.5 อุทยานแห่งชาติตาดโตน (Tat Ton) 
  มีขนาดพ้ืนที่ 135737.50 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 97 ตอนที่ 208 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นอุทยานแห่งชาติ ล าดับที่ 23 ของประเทศไทย เนื้อที่ 
135,737.50 ไร่ หรือประมาณ 217.18 ตารางกิโลเมตร โดยก าหนดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคา ด้านทิศใต้ 
ท้องที่ต าบลนาฝาย ต าบลนาเสียว ต าบลห้วยต้อน และต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ทิศเหนือ จรดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
และต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก จรดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 
10 แปลง 1 (ป่าภูโค้ง) อ าเภอแก้งคร้อ และต าบลนาเสียว อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ จรดต าบลนาฝาย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก จรดทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2159 สายชัยภูมิ -หนองบัวแดง  
ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
   ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ประกอบด้วย ภูเขา
สลับซับซ้อน พ้ืนที่ของอุทยานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีเขาภูเขียว ภูกลาง และภูแลนคา ซึ่งจะมีระดับสูงสุด 
905 เมตร จากระดับน้ าทะเล ส่วนพื้นที่อุทยานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมียอดภูโค้ง ซึ่งเป็นยอดที่มีความ
สูงสุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยมีความสูงประมาณ 945 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ตอนล่างทาง
ทิศใต้ของอุทยานจะเป็นพ้ืนที่ลาดมีทิศทางด้านลาด (aspect) ทางทิศใต้ พ้ืนที่ด้านนี้ จะอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 
ปานกลางประมาณ 200 เมตร ส าหรับความลาดชัน (Slope) ของพ้ืนที่จะมีพ้ืนที่ค่อนข้างราบ ทางตอนกลางของ
พ้ืนที่ตามหุบเขาที่ล าปะทาวไหลผ่าน จะมีพื้นที่ค่อนข้างราบบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของอุทยานจะมีความลาดชันประมาณ 10-15% 
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  ลักษณะภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของทั้งมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมกราคม 
  พันธุ์พืช  
  อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 200-945 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง ดังนั้น สภาพสังคมพืชจึงแตกต่างไปตามระดับความสูง พอจ าแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
  1. ป่าเต็งรัง ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน พบป่าชนิดนี้ขึ้นกระจัดกระจาย มีเนื้อที่ประมาณ 
94.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 43.71 ของพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติ ความสูงของเรือนยอด ชั้นบน
ประมาณ 15-20 เมตร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญในชั้นนี้ ได้แก่ ยางพลวง รัง แดง ตะแบกเลือด มะกอกเกลื้อน ก่อแพะ และ
มะค่าแต้ ส่วนเรือนยอดในชั้นรอง มีไม้ขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 5 - 10 เมตร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญในชั้นนี้ ได้แก่ 
ชิงชัน ตาลเหลือง ยอเถื่อน กระท่อมหมู มะม่วงป่า ติ้วแดง และขว้าว ไม้พื้นล่างประกอบด้วย ลูกไม้ของไม้ชั้นบนเป็น
ส่วนใหญ่ และหญ้าเพ็กขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ชนิดอื่น เช่น กระดูกอึ่ง ลูกใต้ใบ เฟิร์น หมักหม้อ นางนวล กาวเครือ และ
หนอนตายหยาก เป็นต้น 
  2. ป่าดิบแล้ง ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนพบป่าชนิดนี้ขึ้นกระจัดกระจายตามล าห้วย  
มีพื้นที่ประมาณ 35.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 16.12 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ มีลักษณะทางด้าน
ตัวเรือนยอด แบ่งเป็น ชั้นเรือนยอดชั้นบนสูง 25 - 30 เมตร ไม้ส าคัญ ได้แก่ พะองค์ กระบก จิกดง หาด ตีนเป็ดเขา 
ค้างคาว และติ้วแดง เรือนยอดไม้ชั้นรองมีความสูงประมาณ 20-25 เมตร พันธุ์ไม้ส าคัญในชั้นนี้ ได้แก่ พะยอม มะกล่ าต้น 
หว้า กระเบากลัก กีบตอง มะส้าน และก่อเดือย เรือนยอดไม้ชั้นสามมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร พันธุ์ไม้ที่
ส าคัญ ได้แก่ ยางแดง มะแฟน เสม็ดเขา พลองกินลูก ล าดวน และกะอวม ส่วนเรือนยอดในชั้นของไม้ขนาดเล็ก  
มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น แดง มะหาด มะพอก เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ พุดป่า และพีพวน เป็นต้น 
  สัตว์ 
  1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า เก้ง อีเห็นหางลาย พังพอนธรรมดา อ้นเล็ก กระต่ายป่า 
กระรอกบินเล็กแก้มแดง กระจ้อน เป็นต้น 
   2. สัตว์ปีก ได้แก่ นกจับแมลงหัวเทา นกจับแมลงคอแดง นกจับแมลงอกสีฟ้า นกปรอดเหลือง
หัวจุก นกแซงแซวหางปลา นกนางแอ่นบ้าน นกโพระดกธรรมดา นกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกหัวขวานสี่นิ้วหลัง
ทอง นกเปล้าธรรมดา เหยี่ยวขาว ไก่ป่า นกกระทาทุ่ง นกกางเขนบ้าน นกเค้าโมงหรือนกเค้าแมว เป็นต้น 
  3. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด งูเห่า งูทับสมิงคลา งูเหลือม งูกะปะ กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลน 
จิ้งเหลนภูเขาลายจุด จิ้งจกบ้านหางหนาม เป็นต้น 
   4. แมลง ได้แก่ ผีเสื้อหางตุ้มอดัมสัน ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อสะพายฟ้า 
ผีเสื้อม้าลาย ผีเสื้อธรรมดา ผีเสื้อจรกา ผีเสื้อหนอนยี่โถ แมลงทับ ด้วงต่างๆ เป็นต้น 
 6.6 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
  ต าบลนาฝาย เป็นส่วนหนึ่งในจ านวน 19 ต าบลของอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่แต่ละ
หมู่บ้านมีลักษณะค่อนข้างกระจัดกระจาย ตามกลุ่มหมู่บ้านไปทั่วพ้ืนที่ในต าบลนาฝาย มีพ้ืนที่ประมาณ 112 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 69,668.75 ไร่ มีจ านวนประชากร 11,847 คน 5,209 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 59,299.52 บาท/คน/ปี 
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 6.7 ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา 
  ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่า ก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) สร้างศูนย์นี้ขึ้นไว้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนทั่วไป และ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการบริหารจัดการพ้ืนที่แบบผสมผสานและการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธภิาพโดยใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การใช้กังหันสูบน้ า เป็นต้น 

7. วิธีการด าเนินการ  
  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา 
  2. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่
ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
  3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เครือ่งมือสือ่สาร                  

                 การสัมภาษณ ์     อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
    - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 200 คน 
    - จ านวนผู้เขา้ร่วม 250 คน คดิเปน็ร้อยละ 125 
    - แบ่งออกเปน็  

             การ ประชาชนทั่วไป    เด็ก-เยาวชน             ผู้บริหารโรงเรียน                  

                ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั  ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน           อื่น ๆ   

  9.2 เชิงคุณภาพ 
   คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ได้ลงพ้ืนที่เ พ่ือพบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนโดยได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  
เมื่อประชาชนเสนอสิ่งที่เป็นปัญหา คณะกรรมการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและร่วมกันน าเสนอปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อให้วุฒิสภาน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจต่อไป 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อืน่ ๆ ....................................   
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   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 

  วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายกษิดิศ อาชวคุณ พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก และนางประยูร 
เหล่าสายเชื้อ ได้ลงพ้ืนที่ ณ วัดศรีชมพู หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ จ านวน 250 คน 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน และหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยแบ่ง
การแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับจังหวัด คือ ปัญหาที่จังหวัดสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ 2. ระดับ
กระทรวง คือ ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ 3. ระดับรัฐบาล คือ ปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับนโยบายของประเทศ 

 

ณ วัดศรีชมพู หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ



-9- 
 

  จากนั้น ลงพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง หมูที่ ๘ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายฤาชัย จ าปานิล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ บรรยายสรุปเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการน้ าของจังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมาของโครงการและแผนงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียง และ
นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง บรรยายสรุปความเป็นมาและ
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและสอบถามความรู้สึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้สึกยินดี และดีใจที่ทางภาครัฐได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง นอกจากจะช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องของน้ าท่วม-แล้ง ได้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย 

 
ณ โครงการก่อสร้างอา่งเก็บน้ าล าสะพุง หมูที่ ๘ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 จากนั้น ลงพ้ืนที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยตามพระราชด าริ  หมู่ที่ 4  
ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม และชมการสาธิตการทอผ้าไหมของสมาชิกกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย 
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 โอกาสนี้ ได้มีประชาชนยื่นหนังสือเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จ านวน 1 เรื่อง คือ 
 

ข้อมูลผูร้้อง เน้ือหาโดยสรุป 

นางสาวศศิกุล อ่อนเฉวียง  
ตัวแทนราษฎรในพื้นที่อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ตัวแทนประชาชนภาคการเกษตร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในนาม
เครือข่ายหุบเขาอินทรีย์ ตัวแทนองค์กรชุมชนอ าเภอหนองบัวแดง 
ตัวแทนกลุ่มนักพัฒนาชุมชนอิสระอ าเภอหนองบัวแดง ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล บริษัทมิตรผล จ ากัด 
(เกษตรสมบูรณ์) จ านวน 350 ครัวเรือน (1,500 คน) จึงขอคัดค้าน
การตั้งโรงงาน 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการส่งมอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือน าเรียนประธาน
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยตามพระราชด าริ 

หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
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  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  
น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายกษิดิศ อาชวคุณ และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ เดินทางไปยัง
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ 
ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยมีนายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นผู้บรรยายสรุป 
  โครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ เป็นโครงการหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งได้ก าหนดพ้ืนที่
จัดการพิเศษเพื่อสงวน คุ้มครอง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูป่าอย่างเข้มข้น โดยเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้มีการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนการ “ภารกิจทวงคืนผืนป่า หยั่งกล้าลงดิน ฟ้ืนถิ่นป่าใหญ่ น าไทยยั่งยืน” โดยปลูก
จิตส านึกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการในการด าเนินการ 
  รูปแบบการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  1. กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นฝายรูปแบบใหม่ เพ่ือใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ าท่วม และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 113 ฝาย 
  2. กิจกรรมการสร้างป่า เป็นการปลูกต้นไม้ป่าถิ่นเดิมที่ออกดอกตามฤดูกาล ภายใต้กิจกรรมย้อมสีสัน
พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิในด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าให้กับธรรมชาติ โดยใช้พันธุ์ไม้ป่าที่ให้ดอกสีต่างๆ ปลุกแทรกในป่าเดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มสีให้กับธรรมชาติ โดยก าหนด
เป็นโซนสีต่างๆ จ านวน 5 โซน ประกอบด้วย โซนสีม่วง โซนสีเหลือง โซนสีแสด โซนสีชมพู และโซนสีขาว ปัจจุบัน
ด าเนินการกว่า 7,060 ไร่ ต้นไม่ที่ปลูก จ านวน 296,000 ต้น 
 

 
ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
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  จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑๘ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของอ าเภอเมืองชัยภูมิ จากนายอนุชา เจริญรักษ์ 
นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ และบรรยายสรุปข้อมูลของต าบลนาฝาย จากนายสุวิทย์ ยืนชีวิต นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาฝาย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 
  โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของคนในท้องถิ่นไปยังคนรุ่นหลัง เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้าไหมสามารถ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 

ณ บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑๘ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม  
บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการน้ าและการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงของประชาชนในพื้นที่ และเป็นต้นแบบของการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการ
ของการสร้างคนให้มีความรู้และมีคุณภาพ สามารถเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้กับบุคคลภายนอกต่อไป ปัจจุบัน
ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา สามารถสร้างเครือข่ายได้กว่า 200 คน  
และมีบุคคลจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน 
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ณ ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา 

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
  
  จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดชัยภูมิ  ได้มีประชาชนในพ้ืนที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ซึ่งสามารถจ าแนกได้รวม 60 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือด าเนินการต่อไป  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 16-17 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดชัยภูม ิ
 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
1 ประชาชนในพ้ืนที่

ต าบลหนองแวง  
อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

ด้านที่ดิน 
1. ต้องการให้เปลี่ยนเอกสาร สปก.4-01 เป็นโฉนดท่ีมีสิทธิ์ถ่ายโอนและสามารถ
จ านองได้ 
2. เรียนถามเกี่ยวกับพ้ืนที่ท ากินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ภบท.5) ที่ชาวบ้านท ากินใน
ปัจจุบันว่า จะช่วยเหลือให้สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่ เช่น พ้ืนที่ ภบท.5  
ที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปลูกมะม่วงมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ในการจ่ายค่าชดเชยจากรั โดยเฉพาะยางพารา จะได้แต่ที่  สปก. ท าอย่างไร  
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพารามาเป็นเวลานานในที่ ภบท.5 จึงจะได้ค่าชดเชยเหมือน
ที่ สปก.ด้วย 
3. ผู้ท ากินที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ าล าสะพุง ต้องมีที่ท ากิน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 

จังหวดั 

 

ด้านแหล่งน้ า 
1. อยากทราบความคืบหน้าการสร้างเขื่อนล าน้ าเจียง ต าบลถ้ าวัว 
2. ขอแหล่งน้ าให้กับประชาชน 
3. ต้องการคลองส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าล าสะพุงเข้าพ้ืนที่แปลงเกษตรทุกหมู่บ้าน เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
4. อยากทราบว่าระดับน้ าของอ่างล าสะพุงที่ระดับ 264-266 จะท่วมหมู่บ้านสะพุง
เหนือบางส่วนหรือไม่ 

 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
จังหวดั 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  ด้านการเกษตร 

1. ต้องการให้ช่วยค่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สิน 
2. ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่ า 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 

ด้านการคมนาคม 
1. ต้องการให้ท าถนนสายหนองบัวแดง-บ้านโหล่น เป็น 4 เลน 
2. ถนนสายหนองบัวแดงบ้านโหล่น ระยะทาง 46 กิโลเมตร อยากให้ปรับปรุง 
เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนเดือดร้อนมาก 
3. ต้องการถนนและการสร้างอาชีพในหมู่บ้าน 
4. ถนนสายบ้านบ าเหน็จสุวรรณ-บ้านโนนเหม่า มีความช ารุดเสียหาย 
5. อยากทราบว่าจะมีโครงการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าหรือไม่ 
6. จะมีการเวนคืนที่ดินในส่วนที่น้ าไม่ท่วมหรือไม่ 

 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนมรีายไดต้่ า 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 

ด้านสังคมและอื่น ๆ 
1. ปัญหาภัยแล้ง 
2. อยากให้พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่ อสม. 
3. ปัญหาท้องในวัยรุ่น 
4. ปัญหายาเสพติด ท าให้ประชาชนสุขภาพย่ าแย่ และเป็นปัญหาต่อสังคม 
5. ปัญหาความยากจน ประชาชนว่างงาน 
6. การบรรจุเข้ารับราชการของพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข มีความล่าช้า
ความก้าวหน้าของหัวหน้างานพยาบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ มีน้อย 
ท างานมากกว่า 72 ชม. (ปกติ 40 ชม./สัปดาห์) 
7. ขอให้เพ่ิมเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
 
 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  7. ขอเพ่ิมเงินให้กับก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 

8. อยากให้ดูแลประชาชนด้อยโอกาส 
9. อยากให้พิจารณากลั่นกรองกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ, ครู, 
ทหาร และอื่น ๆ เกี่ยวกับการกระท าผิด โดยให้ไล่ออกไว้ก่อน ไม่ต้องได้รับเงินเดือน
จากภาษี จนกว่าจะตรวจพบว่าไม่ได้กระท าความผิดจึงค่อยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
เนื่องจากมีผู้ที่จบการศึกษามากจนต้องตกงาน มิใช่ท าผิดที่หนึ่งแต่โทษคือแค่ย้ายไป
อยู่อีกที่หนึ่ง ผมมีความเห็นว่าให้ไล่ออกอย่างเดียว มิฉะนั้นก็จะไม่มีใครเกรงกลัว
กฎหมายอีกเลย 
10. แก้กฎหมายปี 60 ให้เป็นเอาของปี 54 มาใช้ 
11. เมื่อที่ดินของพ่อแม่แบ่งเป็นมรดกและถูกเวนคืนทั้งหมด จึงอยากให้มีการจัดหา
งานหรืออาชีพเสริมด้วย 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
จังหวดั 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 

อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
จังหวดั 

 

2 ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลนาฝาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านแหล่งน้ า 
1. น้ าประปาหมู่ท่ี 9 แล้ง 
2. ต าบลห้วยต้อนมีปัญหาภัยแล้งมากกว่าทุก ๆ ปี ต้องการแหล่งน้ าที่เป็นคลองขุดลอก 
3. ขอให้มีคลองน้ าเพื่อท าการเกษตรพันธุ์ข้าว 
4. อ่างเก็บน้ าช่อระกามีความตื้นเขิน ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ทั้งใน
และนอกฤดูกาล กระทบต่อราษฎรหมู่บ้าน 2 ต าบล จ านวนผู้รับน้ า 850 หลังคา
เรือน พ้ืนที่ท าการเกษตร 9,000 กว่าไร่  / ขอให้มีการขุดลอกและพัฒนาบริเวณ
โดยรอบ 
5. อยากได้งบประมาณสนับสนุนขุดลอกอ่างเก็บน้ า 2 แห่ง คือ 1.สระน้ าป่าช้าเก่า 
เนื้อที่ 18 ไร่ 2.ล าห้วยกุดน้ าใส เนื้อที่ 11 ไร่ (แก้มลิง) 
 

 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
 
 

จังหวดั 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  6. ต าบลนาฝาย มีน้ าตกตาดโตน มี เขื่อนล าปะทาว มีอ่างเก็บน้ าช่อระกา  

นั่นหมายความว่า มีต้นทุนทางน้ าสูงมาก แต่ปัจจุบันพบปัญหาดังนี้ 1.ขาดน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค 2.ขาดน้ าทางการเกษตรไม่เพียงพอ ขอความกรุณาช่วย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์อย่างยั่งยืน 
7. ช่วยให้มีแหล่งพักน้ าในการท าการเกษตร เพราะว่าพ้ืนที่การท านาหรือการปลูกผัก 
รวมถึงการท าการเกษตรยังขาดแหล่งน้ า มีการกักเก็บน้ าได้น้อย 
8. ขอบ่อบาดาลและแผงโซล่าเซลล์ 
9. ขุดลอกล าห้วยจากอ่างเก็บน้ าถึงสะพานช่อระการีสอร์ท 
10. อยากได้ท่อส่งน้ าตามไร่นาจากท่อใหญ่ที่ส่งจากตาดโตนถึงอ่างช่อระกา  
ให้มีท่อส่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อให้น้ าไหลไปทั่วถึง ตามจุดที่น้ ายังไปไม่ถึง 
11. กรมชลประทานควรขยายเขตและขุดลอกคลองที่ตื้น 

จังหวดั 
 
 
 

จังหวดั 
 

จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
จังหวดั 

 

  ด้านการเกษตร 
1. ต้องการเส้นทางการเกษตรและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
2. ต้องการให้มีการปลูกป่าชุมชน 
3. อยากได้ความช่วยเหลือเรื่องความแห้งแล้ง 
4. ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ผัก อยากให้มีราคาดีขึ้น และมีตลาดรองรับ  
โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
5. ขอเสนอความเดือดร้อนทางการเกษตร อยากได้คลองไปท านา นาอยู่หมู่ที่ 17 

 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 
จังหวดั 

 
จังหวดั 

 

  ด้านการคมนาคม 
1. อยากให้พัฒนาถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ -ตาดโตน เพ่ิมเป็น 4 เลน  
มีไฟฟ้า 2 ข้างทางไปจนถึงหมู่บ้านนาฝาย 
2. ไฟฟ้าจากโรงเรียนช่อระกาหรือไฟฟ้าส่องตามถนนจากช่อระกาถึงราชภัฏชัยภูมิ 
ต้องการให้มีแสงสว่างมากขึ้น การสัญจรไปมาจะได้ปลอดภัย 

 
จังหวดั 

 
จังหวดั 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปญัหาที่ต้องการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ 
  3. ต้องการให้ท าถนนรอบวัดดาวเรือง 

4. ต้องการให้ทุกหมู่บ้านมีถนนเพ่ือการเกษตร รวมถึงเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและ
น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 

จังหวดั 
จังหวดั 

 

 

  ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนยากจน ข้าว อ้อย มันส าปะหลังราคาตกต่ ามาก เกษตรกรขายของไม่ได้เลย 
2. ผงซักฟอกขึ้นราคา น้ าปลา เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างขึ้นราคาหมด 

 
จังหวดั 
จังหวดั 

 

  ด้านสังคมและอื่น ๆ 
1. เรื่องชิมช้อปใช้อยากให้มีการจ่ายเพิ่มเป็นครัวเรือนละ 1,000 บาท และอยากให้
ใช้จ่ายในจังหวัดภูมิล าเนา 
2. ให้มีการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ าค่าไฟฟ้าทุกครอบครัว ดีกว่าจ่ายให้แต่คนรายได้น้อย 
3. งบประมาณของโครงการหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมไม่เพียงพอ 
4. เงินเดือนของก านันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยากให้รัฐบาลปรับขึ้นที่ 
2,000 บาท ไม่ใช่ขั้นละ 200บาท/ปี 
5. บัตรประชารัฐเมื่อไหร่จะเปิดท าการอีกครั้ง เพราะทางภาคประชาชนผู้มีรายได้
น้อยบางคนท าไม่ผ่าน 
6. อยากให้ช่วยเงินผู้สูงอายุขึ้น 
7. อยากให้การสอบ ก.พ.มีการเพ่ิมรอบเป็นปีละ 2 ครั้ ง และมีการสอบซ่อม
ภาษาอังกฤษรอบสอง 
8. ขอให้พนักงานราชการท่ีท างานครบ 5 ปี มีการบรรจุเป็นข้าราชการ 
9. ของบประมาณในการท าถนน และในการท าการเกษตร 
10. เงินช่วยเหลือเดก็แรกเกิด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินช่วยยังไม่ถึงผู้มีรายได้น้อยจริง ๆ 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

จังหวดั 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 
อนุฯ เรื่องร้องเรียน 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
 









 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันพุธที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 
……………......…………………… 

 
วันพุธที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙) ท่าอากาศยาน
    ดอนเมือง 

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 
    FD 3250 

เวลา ๐๘.๐๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - เดินทางไปยังวัดสีชมพู หมู่ที ่๖ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัด 
    ชัยภูมิ (ระยะทาง ๑๖๐ กม.) 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถงึศาลาวดัสีชมพู    
   - นายณรงค์ วุน่ซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวดัชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ 
      - นายสาคร เถนิมงคล นายอ าเภอหนองบวัแดง บรรยายสรุปภาพรวมของอ าเภอ 
    หนองบัวแดง  
   - นายนิคม อบมาลี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแวง บรรยายสรุป  
   - รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ศาลาวัดสีชมพู 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยงัหวังาน การก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าล าสะพุง หมูที ่๘  
    ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง ๓.๕ กม.)  

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถงึหวังานการก่อสรา้งอ่างเก็บน้ าล าสะพุง  
   - ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจงัหวัดชัยภูม ิบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหาร
    จัดการน้ าของจงัหวัดชัยภูม ิความเปน็มาของโครงการและแผนงานการก่อสรา้ง
    อ่างเกบ็น้ าล าน้ าเจียง 
   - ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้างอา่งเก็บน้ าล าสะพุง บรรยายสรุปความเป็นมา  
    และความก้าวหน้าของโครงการ  
     - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก านัน  
    ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ 
    ข้าราชการในพ้ืนที่ 
 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา... 
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เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยงัโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ทุ่งกระมงับ้านหนองหอย 
    ตามพระราชด าร ิหมู่ที่ ๔ ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูม ิ

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถงึโครงการส่งเสรมิศิลปาชีพ ทุ่งกระมงับ้านหนองหอย ตามพระราชด าร ิ
   - พบปะรบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชกิกลุม่อาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - เดินทางไปยังอ าเภอเมืองชยัภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง ๘๔ กม.) 

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา - เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมสยามริเวอรร์ีสอร์ท อ าเภอเมืองชัยภูม ิจังหวดัชัยภูมิ 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบีโ้รงแรม / เช็คเอาท ์

เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
    จังหวดัชัยภูม ิ(ระยะทาง ๓๖ กม.)  

เวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา - เดินทางถงึป่าโล่ใหญ่  
   - นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแหง่ชาติตาดโตน บรรยายสรปุ  
     - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 

เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑๘ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวดั
    ชัยภูมิ (ระยะทาง ๒๘ กม.)    

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถงึบ้านช่อระกา   
   - นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ กลา่วต้อนรับ และบรรยายสรุป 
    ภาพรวมอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
     - นายสุวิทย ์ยืนชวีิต นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาฝาย บรรยายสรุปข้อมูล 
    ของต าบล และหมูบ่้าน  
      - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยงัศนูย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บา้นเสียวน้อย 
    พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะทาง ๘.๗ กม.) 
   - เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบรหิารจดัการน้ าและการเกษตรแบบ 
    ผสมผสาน  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยงัท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น (ระยะทาง ๑๒๓ กม.)   

เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา - ออกเดนิทางไปยงัท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  
    ที่ยวบินที ่FD 3259 
เวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
  

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



-๓- 
 

หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดล าลองสุภาพโทนสีเหลือง สวมเสื้อคลมุทับ 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ ์บวัทอง โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔ 
   - นางสาวสุกญัญา ส าราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายธรีพงศ์ ทะนนั  โทร. ๐๘๙-๙๙๘๖๙๑๘ 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
 
  



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดชัยภูม ิ

วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 - จดหมายข่าว 
(Press Release) 

- Spot 
- Banner 

-  ส านกังานประชาสมัพันธ ์
จังหวดัชัยภูม ิ

- สถานวีิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวดั

ชัยภูม ิ
- สถานวีิทยุชุมชน 

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

จันทร ์
14 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 

 

 
 

 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Face book ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวดั

ชัยภูม ิ

อังคาร 
15 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน 
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

  

 



 

- 2 - 

ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 
 

สถานวีิทยกุระจายเสียง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั

ชัยภูม ิ

จันทร์-อังคาร 
14-15 ตุลาคม 2562 

พูดประชาสัมพันธ์ในรายการดังต่อไปนี้  
- อีสานวันนี้ เวลา 08.05 นาฬิกา 
- กินอยู่รู้คิด เวลา 09.10 นาฬิกา 
- รอบบ้านผ่านเมือง เวลา 21.10 นาฬิกา 

 
 
- 

 
 
- 

3 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

สถานวีิทยกุระจายเสียง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั

ชัยภูม ิ

อังคาร 
15 ตุลาคม 2562 

เสียงสัมภาษณ ์: นายวัลลภ ตงัคณานรุักษ ์
สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานคณะกรรมการ
โครงการฯ ออกอากาศในรายการ “สี่แยกข่าว
กรมประชาสัมพันธ์”  

 

 
 

 
 
- 

สถานวีิทยุชุมชน 
บ้านผือเรดิโอ 

FM 94.50 MHZ 
(เครือข่ายสื่อมวลชน
ประจ าภูมิภาคจงัหวดั

ชัยภูมิ) 

อังคาร 
15 ตุลาคม 2562 

เสียงสัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก
วุฒิสภา /รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ 
ออกอากาศช่วงเวลา 13.00 – 14.00 นาฬิกา 
 

 
 

 

 
 
- 
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ระหว่างการลงพื้นที่  

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านักข่าวกรม
ประชาสมัพันธ์ (1) 

พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา พบปะให้ก าลังใจกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่ง
กะมัง จังหวัดชัยภูมิ 

  
ส านักข่าวกรม

ประชาสมัพันธ์ (2) 
พุธ 

16 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนที่จั งหวัดชัยภูมิ  เปิดเวทีร่วม
แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้  รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนประเทศ  

 
 

 
ส านกัขา่วกรม

ประชาสมัพันธ ์(3) 
พุธ 

16 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
รับฟังเสียงประชาชน 

  
 

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(4) 

พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนที่ จ.ชัยภูมิ รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนที่   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ส านกังานประชาสมัพันธ์
จังหวดัชัยภูม ิ

พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สว.ลงพ้ืนที่ ชั ยภูมิ รั บฟังเสี ยง
ประชาชนพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดง  

 
 

วุฒิสภา (1) พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมหารือและ
รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ าของจังหวัดชัยภูมิ ณ หัวงาน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง จังหวัดชัยภูมิ 

  

วุฒิสภา (2) พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุ ฒิ สภาพบประชาชนใน พ้ื นที่ จั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมหารือและ
รับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน รวมถึงโครงการป่า
รักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ณ จังหวัดชัยภูมิ 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ไทเกอร์นวิส ์ พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : ณ ศาลาวัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า 
ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)  

 

Police Magazine24 พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะ
พุง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)   

NBT 11 ทีวีอีสาน พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ 

  
หนังสอืพิมพ์บ้านข่าว พุธ 

16 ตุลาคม 2562 
ประเด็น : วุฒิสภาร่วมหารือและรับฟังการ
บรรยายสรุปภาพรวมของอ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

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

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
 

ชัยภูมิมีด ี พุธ 
16 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สว.ลงพ้ืนที่ชัยภูมิรับฟังเสียงประชาชน
พ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดง 

  

ส านกัขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์(1) 

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนชาว
ชัยภูม ิ

  

ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ (2) 

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สว. ลงพ้ืนที่รับฟังเสียงประชาชนพ้ืนที่
อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

  

ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ (3) 

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ รับฟัง
ประชาชนชาวชัยภูมิ เพ่ือศึกษาและประสานงาน
ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

Mahachon News พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : “ครูหยุย”น าคณะ สว. ตรวจเยี่ยม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ดูให้เห็นกะตา ชาวบ้าน
ร่วมใจคืนผืนป่ากว่า 13,000 ไร่!! 

 
 

2 การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

สถานีวิทยกุระจายเสียง
แหง่ประเทศไทยจงัหวดั

ชัยภูม ิ

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

  
3 คลิปสัมภาษณ ์ - สถานีวทิยุกระจายเสยีง

แหง่ประเทศไทยจงัหวดั
ชัยภูม ิ

- ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวดั

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

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
สมาชิกวุฒิสภา /กรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเด็น : ส.ว. ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียง และ
โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง จ.ชัยภูม ิ

 
 

 

 
 

 

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวเพ็ญจันทร์ มะณีกรรณ์  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็น : ส.ว. ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียง และ
โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง จ.ชัยภูม ิ
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3 คลิปสัมภาษณ ์ - สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด

ชัยภูม ิ
- ส านักงานประชาสัมพันธ์

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

พฤหัสบด ี
17 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางค าไข่ พรหมเสน 
ชาวบ้านหัวนาค า ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ
ประเด็น : ส.ว. ลงพ้ืนที่ติดตามผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียง และ
โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง จ.ชัยภูม ิ

 
 

 

 
 

 

 

หลังการลงพ้ืนที่ 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1 สกู๊ปข่าว Social Media วฒุิสภา 
- Website 

- Facebook 
- Twitter 
- Line 

- YouTube 

ศุกร ์
18 ตุลาคม 2562 

ประเด็น : สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่พบประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนในพ้ืนที่ จากโครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าล าน้ าเจียง และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าล าสะพุง และลงพ้ืนที่ ติ ดตามผลการ
ด าเนินงาน ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

 

 

 

 

 

 


