
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

********************* 

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดพิจติร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

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

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
  ทั้ งนี้  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วฒุิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าทีแ่ละอ านาจในการตดิตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรได้ก าหนดแผนพัฒนา
จั งหวัดและประเด็นการพัฒนาจั งหวัด ตามยุทธศาสตร์  ๔ ด้ าน  ได้แก่  ๑ )  เมือง เกษตรดี   
๒) เมืองสิ่งแวดล้อมดี ๓) เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี และ ๔) เมืองความพร้อมสู่สากล เพ่ือพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตร ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

√ 

  

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๔๖ 
กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื้อท่ีประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร (๒,๘๓๑,๘๘๓ ไร่)  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางระก า และอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอ
ชุมแสง และอ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเปน็ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ ายม และแม่น้ าน่านไหล
ผ่านทั้ง ๒ สายไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้ าพิจิตร (แม่น้ าเดมิ) 
อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ าน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของ
แม่น้ ายมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร 
       แหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน ๓ สายได้แก่ 
       ๑.  แม่น้ าน่าน มีต้นน้ าจากดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
แม่น้ าน่านไหลผ่านที่ตั้งตวัจังหวดัพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก และลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาที่
จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ้น ๙๗ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในลุ่มน้ าน่านประมาณ ๒,๖๐๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๖๒๖,๒๕๐ ไร ่
       ๒.  แม่ย้ ายม มีต้นก าเนิดในขุนยวมทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอปง จังหวัดเชียงราย แม่น้ ายม
ไหลผ่านเข้าจังหวัดพิจิตรที่อ าเภอสามง่าม อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ าเภอโพทะเล โดยไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ าน่านที่บ้านเกยชัย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๒๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ในลุ่มน้ าน่านประมาณ ๒,๐๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๗๘,๗๕๐ ไร ่
       ๓.  แม่น้ าพิจิตร คือทางเดินเก่าของแม่น้ าน่าน ต้นก าเนิดของแม่น้ าพิจิตรนั้นไหลแยกจากแม่น้ า
น่านที่บ้านวังกระดี่ทอง ในท้องที่อ าเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้ าอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ สภาพล า
น้ าคดเคี้ยว บางแห่งร่องน้ าตื้นเขินและแห้งในฤดูแล้ง เนื่องจากมีฝ่ายกั้นน้ าไว้เป็นช่วงๆ เพ่ือสูบขึ้นมาใช้
ท าสวนผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะส้มโอในเขตโพธิ์ประทับช้าง 
       การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ผลผลิตส าคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และ 
การประมง 
       ปัจจุบันจังหวัด พิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอตะพานหิน 
อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอ 
ทับคล้อ อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอดงเจริญ และอ าเภอบึงนาง 
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๗. วธิกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพ้ืนที ่                   
 จัดประชุม                               
          

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่  ในวันที่  ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดพิจิตร มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ของอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ     
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๕. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๖. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    

   พร้อมด้วย นายพีระ  ทองโพธิ์  ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ 
นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมขึ้นเวทีเพื่อรับฟังปญัหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒสิภาตามรัฐธรรมนญู 
สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ 
ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ

 √ 

 
√ 

 √ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตาม  
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาท ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
จังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความ
เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
   ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
    ๑. นายณัฐณรงค์  เอี่ยมมี  
        เรื่อง ขอคืนพ้ืนที่บึงสรรพงายเพ่ือท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรเป็น
จังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ าส ารองอย่างรุนแรงเป็นประจ าทุกปี  
ท าให้ราษฎรเรียกร้องให้ท าการฟ้ืนฟูบึงสรรพงาย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าส ารอง เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในระยะยาว โดยปัจจุบันพ้ืนที่บึงสรรพงายอยู่ระหว่างการคืนพ้ืนที่จากสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรของกรมปศุสัตว์ จ านวนประมาณ ๒๕๐ ไร่ จากจ านวนทั้งหมด ๖๐๐ ไร ่
                 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ ๖ 
ได้มีหนังสือขอเชิญประชุม เลขที่ กษ ๐๓๐๙.๑๑/๓๔/๒๕๖๓ กรณีราษฏรขอคืนพ้ืนที่กรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอโพทะเล โดยทางสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์พืชพิจิตร ยินดีคืนพ้ืนที่แปลงที่ ๑ จ านวน ๒๕๐ ไร่ โดยทางทางสถานีทดลองและขยายพันธุ์
พืชพิจิตรจะท าหนังสือแจ้งกลับมาซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน และพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมด หากมีความประสงค์
จะคืนให้หรือมีความจ าเป็นก็จะพิจารณาด าเนินการคืนให้และแจ้งให้ทราบต่อไป 
    ๒. นายเสน่ห์  เผือกพูล (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดาน หมู่ ๘ ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร)  
          เรื่อง ของบประมาณขุดลอกหนองหวาย เนื่องจากเป็นระยะเวลา ๓๐ ปีแล้วที่หนอง
หวายไม่ได้ขุดลอกมานานแล้ว จึงท าให้ปัจจุบันเกิดการตื้นเขิน มีปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งทุกปี โดยมี
การเสนอแผนพัฒนาทุกปีแต่ไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว หนองหวายมีพ้ืนที่ ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
  ๓. นายเสนอ  กลิ่นทอง (นายก อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร)  
      เรื่อง การยกระดับฝายยางบ้านวังพญา ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยขอ
ยกระดับฝายยางอีก ๑.๕ เมตร เพ่ือกักเก็บน้ าให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น และขอขุดลอกหนองน้ าตลอดเส้น 
เ พ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ตลอดเส้นทางน้ าในหมู่บ้านวังพญา ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล  
จังหวัดพิจิตร  
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   ๔. นายพร  ปั้นเพ็ง (ข้าราชการบ านาญ)  
       เรื่อง การพิจารณาก าหนดกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนนั้นๆ 
   ๕. นายชาติ  ฉ่ าพงษ์ (ก านันต าบลทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 
      เรื่อง ขอปรับเพ่ิมค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต าแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพ่ี
น้องประชาชนและต้องทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเทศกาลและวันหยุด 

    ข้อเสนอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จึงขอปรับเพ่ิม
ค่าตอบแทน ดังนี้ 
       - ก านัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท 
       - ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท 
       - แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๕,๐๐๐ บาท 
เป็น ๘,๐๐๐ บาท 

  ต่อจากน้ัน เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่บึงสรรพงาย หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือดู
ความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสรรพงาย  โดยม ี
นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) เดินทางลงพ้ืนที่ด้วย พร้อมทั้งนายสุวิทย์  พ่ึงกัน 
(นายก อบต.ท่าบัว) เป็นผู้บรรยายสรุปการด าเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
บึงสรรพงาย และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าดงกุรัง โดยกล่าวสรุปได้ดังนี้  
  การบริหารจัดการน้ าในบึงสรรพงาย และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าดง
กุรัง โดยข้อมูลพื้นฐานของต าบลท่าบัว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๘,๘๖๐ ไร่ (๔๖.๑๗๖ ตารางกิโลเมตร) 
เป็ นที่ ร าบลุ่ ม  ประชาชนส่ วน ใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมประมาณ ๒๖ ,๑๙๐ ไ ร่   
ท านา ๒๔,๔๘๙ ไร่ ท าสวน ๑,๕๙๑ ไร่ เกษตรกรรมอื่นๆ ๑๑๐ ไร่ ราษฎรจ านวน ๒,๑๘๒ ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๑,๔๗๐ ครัวเรือน (ประมาณ ๙๐%) อยู่ในเขตจัดรูปฯ การใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
เกษตรกรรมเท่านั้น ๑๓ หมู่บ้านใช้น้ าบาดาล เพราะพ้ืนที่อยู่ปลายคลองส่งน้ าท าให้น้ าส่งไม่ถึง  
ตลอดริมคลองแม่น้ าพิจิตรทั้ง ๒ ฝั่ง (๑๒ กิโลเมตร) เป็นสวนมะนาวและส้ม เมื่อปี ๒๕๕๘ ประสบปัญหา
แม่น้ าพิจิตรเริ่มแห้ง ซึ่งทุกปีจะมีน้ าหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี  
  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ที่ประชุมโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าประจ าปี 
๒๕๖๓ (ความร่วมมือ ทบ.– มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ที่ประชุมหารือเรื่องแก้มลิงบึงสรรพงาย สาเหตุที่ประชุม
เลื่อนแผนขุดแก้มลิงมาหลายครั้ง สรุปอนุมัติให้ ช.พัน๘ พล.ม.๑ เป็นหน่วยส ารวจขุดลอกบึงสรรพงาย 
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ต าบลท่าบัว ส่วนที่ ๑ ผลการส ารวจโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าลุ่มน้ ายมให้ด าเนินการขุดลอกในปี 
๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๙๘๒,๐๗๕ บาท 
  อุปสรรคและข้อเสนอ ส่วนที่เหลือ ทบ.– มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จะมีงบประมาณมา
ด าเนินงานต่อให้หรือไม่ อย่างไร และเพ่ือให้เป็นไปตามด ารินายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดหาแหล่งน้ า  
ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกวุฒิสภาติดตามงบประมาณจาก ชป. ประมาณ ๕๐ ล้านบาทมาขุดลอก
บึงสรรพงายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้หรือไม่ 

  วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมที่ว่าการ 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ของอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๔ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ 
 ๓. พลเอกส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ     
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 

             พร้อมด้วย นายพีระ  ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายพยนต์  
อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายพรชัย  อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิจิตร เขต ๑ ร่วมขึ้นเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้า 
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
  พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการ
ท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออก
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของ
การปฏิรูประบบงบประมาณหรอืกระบวนการท่ีลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ใหป้รากฏขึ้น 
การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
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ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทีไ่ด้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
  ๑. นายสุรศักดิ์  เฉลิมสถาน (ก านันต าบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
       เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร จังหวัดพิจิตรมีประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกส้มโอ การท าพืชไร่ เป็นต้น โดยจังหวัดพิจิตรสามารถส่งออก
ข้าวได้ในล าดับต้นๆ ของประเทศ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวมี
ราคาตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและปัจจุบันค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
  ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือให้ราคา
ข้าวและสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด 
   ๒. นางสาวนงชนก  เพ็ชรคล้าย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)  
      เรื่อง ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายราคาข้าวของรัฐบาล นโยบายราคาข้าวและ
โครงการต่างๆ ที่จะช่วยชาวนา เช่น ราคาข้าวหรอืส่วนตา่งของราคาขา้ว ขอให้มีความชัดเจนและรวดเรว็
ทันเวลากับที่ชาวนาเก็บเกี่ยว เช่น นาปี ชาวนาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
นโยบายที่จะช่วยเหลือควรจะออกมาอย่างช้าต้นเดือนพฤศจิกายน เพราะชาวนาจะได้วางแผนในการ  
ท านาไม่ใช่รอให้พ่อค้าเป็นคนก าหนดราคา ในเรื่องของส่วนต่างราคาข้าวก็ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเดือน
เมษายนคือ ต้องมีนโยบายออกมาก่อนท่ีชาวนาจะแจ้งปลูกข้าว เช่น เกษตรก าหนดให้แจ้งปลูกนาปตีั้งแต่
เดือน ๑ เมษายน นโยบายส่วนต่างราคาข้าวก็ต้องออกมาให้ชาวนาได้ทราบว่าปีนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือ
อย่างไร ชาวนาจะได้วางแผนได้ว่าจะปลูกข้าวประเภทไหนอย่างไรต่อไป 
   ๓. นายวรวุฒิ  เอี่ยมสะอาด (ยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่ ๑/๖๒) 
      เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากการเผา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตรมักจะเผาฟางข้าว ไร่อ้อย และขยะมูลฝอยกันเป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง 
(PM2.5) ส่งผลเสียต่อสุขภาพกับประชาชนเป็นวงกว้าง และปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งท้องถิ่นมีมาตรการ
รณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะ แต่ไม่มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง 
      ข้อเสนอ อยากให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเพ่ิมเรื่องฝุ่นละออง 
(PM2.5) ในแผนปฏิรูปประเทศ ท าให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป 
   ๔. นายกิตติศักดิ์  แป้นสะอาด (นายก อบต.สายค าโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
      เรื่อง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่านได้เกิดภัยพิบัติ
ซ้ าซากหลายครั้ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่รับน้ าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลากจะ
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ท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า และในฤดูแล้งพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวก็จะแห้งแล้งมาก ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 
    ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือในด้านการบริหาร
จัดการน้ าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งไม่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 
   ๕. นางสาวประทุม  อยู่ยงค ์(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
      เรื่อง การขาดแคลนน้ าท าการปลูกข้าว และพืชผลทางการเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร
นอกเขตชลประทาน ประชาชนในพ้ืนที่จะท าการเกษตรแต่ในช่วงฤดูแล้งน้ าจากเขตชลประทานจะไม่
เพียงพอต่อพืชผลทางการเกษตร ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงต้อง
อพยพไปท างานในต่างพ้ืนที่ หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ านอกเขต
ชลประทานให้เพียงพอต่อการท าการเกษตรจะท าให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องอพยพไป
ท างานที่อื่น 

 ข้อเสนอ ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  
   ๖. นายประเสริฐ  ศรีปัญญา (ประธานสถานีสูบน้ า จ.พิจิตร) 
      เรื่อง ขอสร้างเขื่อนทดน้ าบริเวณแม่น้ าน่าน ตามที่จังหวัดพิจิตรปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ได้
ประสบปัญหาภัยแล้งท าให้สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าในเขตล าน้ าน่านไม่สามารถสูบน้ าให้กับเกษตรกรได้ ท า
ให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว กลุ่มผู้ใช้
น้ าในเขตล าน้ าน่านที่มีทั้งหมด ๔๑ สถานี พ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้จัดประชุมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรให้หน่วยงานโครงการ
ชลประทานจังหวดัพิจิตร พิจารณาก่อสร้างเขื่อนกัน้น้ าแม่น้ าน่านในเขตจังหวดัพิจิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในระยะยาว 
     โดยทางกลุ่มผู้ใช้น้ าได้เตรียมสถานที่ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม ๓ แห่ง ได้แก่ 
     ๑. บริเวณต าบลฆะมัง หมู่ที่ ๓ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
     ๒. บริเวณบ้านวังน้ าเต้า หมู่ที่ ๖ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
     ๓. บริเวณบ้านหาดแตงโม หมู่ที่ ๓ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

  พร้อมกันน้ี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือร่วมพบปะผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยมีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๓ คน ร่วมด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
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 ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมดังนี้ 
  นพ.ธีระพงษ์  แก้วภมร (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) 
  เรื่อง บุคลากรยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายลูกที่ลงรายละเอียดให้ส าหรับผู้ปฏิบัติ ในขณะที่ข้อเท็จจริงของ
การจัดบริการระดับปฐมภูมิในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ cluster และการปฏิบัติแบบเดิมนั้นก็มี
ปัญหาเยอะอยู่แล้ว เมื่อมาเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอีกยิ่งท าให้บุคลากรไม่มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  จากน้ันเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบึงสีไฟ  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือดูการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสีไฟ  โดยมี
นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนายศักดา  เลือดล้วน 
(วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างบึงสีไฟ) เป็นผู้บรรยายสรุปการด าเนินงานและความคืบหน้าในการบริหาร
จัดการเรื่องน้ าบึงสีไฟ โดยกล่าวสรุปได้ดังนี้  
  กรมเจ้าท่าได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ โดยจะท ากาขุดลอกบึงสีไฟ
แบ่งออกเป็น ๒ โครงการประกอบด้วย   

          (๑) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ด าเนินงาน
โดย หจก.สามเพชร สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บันทึกข้อตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ลงวันที่ ๑๕ 
มี.ค.๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ พ.ย.๒๕๖๐/สิ้นสุดสัญญา(เดิม) ๗ ก.พ.๒๕๖๒ ขอขยายระยะเวลา
ปฏิบัติงานและงดเว้นค่าปรับ ๑๐๕ วัน ระยะเวลาด าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุขุดลอก
๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลบ.ม. วงเงินค่าจ้าง ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

          (๒) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่ ๒) ด าเนินงานโดย หจก.รุ่ง
สวรรค์ก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บันทึกข้อตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๒ 
เริ่มต้นสัญญา ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา (เดิม) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลา
ปฏิบัติงานและงดเว้นค่าปรับ ๑๑๑ วัน ระยะเวลาด าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุขุดลอก 
๓,๙๑๕,๔๘๓.๐๑ ลบ.ม. วงเงินค่าจ้าง ๑๖๗,๖๑๖,๐๐๐ บาท 

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน ผู้รับจ้างฯ สามารถขุดลอกและขนย้ายวัสดุขุดลอกขึ้นมา
กองเก็บบริเวณพ้ืนที่ว่างริมบึงสีไฟ และกองเก็บบนพ้ืนที่เก็บกองเพ่ิมเติม (ที่เอกชน) เพ่ือรอการจ าหน่าย
หลังส่งมอบผลงานได้ประมาณ ๒,๖๘๔,๘๘๐ ลบ.ม. คิดเป็นผลงานเท่ากับ ๖๘.๕๗% ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบ
งานงวดที่ ๑ – ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส่งมอบงานงวดที่ ๔ – ๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ คงเหลือปริมาณวัสดุที่ต้องขุดลอกอีกจ านวน ๑,๒๓๐,๖๐๓.๐๑ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓  
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ปัจจุบันผู้รับจ้างฯ ขอหยุดงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่เก็บกองวัสดุขุดลอก และอยู่ระหว่าง
จัดหาสถานที่กองเก็บวัสดุขุดลอกเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะสามารถเข้าด าเนินงานต่อได้อีกครั้งประมาณปลาย
เดือน ม.ค. ๒๕๖๓ และคาดว่าจะด าเนินงานได้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ ส าหรับดินที่
ขนย้ายมากองเก็บไว้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงสีไฟ เนื่องจากท าให้เกิดน้ าท่วมและ
กองดินกีดขวางการเดินทางของประชาชน ซึ่งผู้รับจ้างจัดท ามาตรการป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
การด าเนินงานโครงการฯ เช่น ปรับแต่งความลาดชันกองดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ท ารางระบายน้ า
บริเวณพ้ืนที่เก็บกองวัสดุขุดลอก เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อลอดก่อนถมท าทางข้ามเพื่อให้การ
ระบายน้ ามีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ ากรณีเกิดน้ าท่วมขังพ้ืนที่ข้างเคียง 

  ต่อจากน้ันเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ าท่าแห ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในการก่อสร้างประตูระบายน้ าในแม่น้ ายม โดยมีนางอรุณี  จุลเจริญ (นายอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนายเสกโสม  เสริมศรี (ผู้อ านวยการก่อสร้างประตูระบายน้ ากลาง
ท่ี ๓) เป็นผู้บรรยายสรุปการด าเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างประตูระบายน้ าท่าแห โดยกล่าว
สรุปได้ดังนี้  
  ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดพิจิตรได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๙ อ าเภอ รวม ๓๙ 
ต าบล ๒๗๖  หมู่บ้าน รวมพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ านวน ๓๒๑,๗๑๕ ไร่ ซึ่งในพื้นที่ด้านตะวันออก
ของจังหวัดพิจิตร ต้องอาศัยน้ าจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้น้ าจากแม่น้ าน่านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแม่น้ ายม
ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ า โดยจะเริ่มมีน้ าในเดือนมิถุนายน ส าหรับแม่น้ ายมมีโครงการก่อสร้างประตูบาย
น้ า จ านวน ๔ แห่ง คือ  โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบาย
น้ าท่าแห โครงการประตูระบาย น้ าวังจิก โครงการประตูระบายน้ าโพธิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
แต่ขณะนี้ทั้ง ๔ โครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งหากโครงการก่อสร้างประตูระบายดังกล่าวแล้วเสร็จจะ
สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยประตูระบายน้ าท่าแหมีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ ๘๑,๑๑๑ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗ ต าบล ๒ อ าเภอ ๒ จังหวัด จ านวน ๑,๔๑๒ ครัวเรือน 
แผนการก่อสร้างทั้งโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน เสร็จไปแล้ว ๒๒.๘๖% ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างแต่อย่างใด 

๘. วธิีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

√ 

 



๑๑ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้     ๔๓๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม      ๔๓๐       คน ที่เปน็ร้อยละ    ๑๐๐  .       

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  

                        อื่น ๆ (เกษตรกร และสือ่มวลชน) 

 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา 
มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  
  การจัดก าหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชน 
เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสท าความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

************************ 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

√ 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 
ของอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ในพ้ืนที่บึงสรรพงาย หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือดูความ
คืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสรรพงาย และบริเวณป่าดงกุรัง 

 



๑๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ของอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ก าลังคนกับหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน 

 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบึงสีไฟ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อดูความคืบหน้าการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสีไฟ 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ าท่าแห ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพ่ือติดตามความคืบหน้า
ในการก่อสร้างประตูระบายน้ าในแม่น้ ายม 


