
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

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 จังหวัดก าแพงเพชรได้ก าหนด
แผนพัฒนาจังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๔ ด้าน เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

√ 

 
 

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดก าแพงเพชร 
  จังหวัดก าแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๕๘ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘ ๗.๕ ไร่) เป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 
๕,๓๕๘.๑๕ ตารางกิโลเมตร (๓,๓๔๘,๘๔๗ ไร่) ป่าไม้ ๒,๑๘๔.๗ ตารางกิโลเมตร (๑,๓๖๕,๔๓๗.๕ ไร่) 
พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่อื่น ๆ อีกประมาณ ๑,๐๖๔.๖๕ ตารางกิโลเมตร (๖๖๕,๔๐๓ ไร่) มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอ าเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัยทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอ 
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอโพธิ์ทะเล อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดก าแพงเพชรมีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาว
ประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือลักษณะที่ ๑ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง
ตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ า (ALLUVIAL TERRACE) มีระดับความสูงประมาณ ๔๓ – ๑๐๗ เมตร  
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด  ลักษณะที่ ๒ เป็นเนิน
เขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือและตอนกลางของจังหวัด ลักษณะที่ ๓ เป็นภูเขา
สลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ าล าธารต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก  
คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ าปิง ปัจจุบันแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๑ อ าเภอ 
๗๘ ต าบล ๘๒๓ หมู่บ้าน  
 

๗. วธิกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพ้ืนที ่                   
 จัดประชุม                               
          

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่ ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ ที่ว่าการอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุมพบปะ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๕๐๐ คน โดยพิธีกรของอ าเภอได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๖ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 √ 

 
√ 

 √ 
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 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
 ๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๖. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ    

   พร้อมด้วย นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร และนายประสิทธิ์   
อินทโชติ นายอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมขึ้นเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒสิภาตามรัฐธรรมนญู 
สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้ างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ 
ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตาม 
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาทซึ่งเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่ และได้มีการสรา้งความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ของจังหวดักับประชาชนหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมลูไป
สรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
   ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
    ๑. นายค ารณ  รักธรรม (ก านันต าบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
         ๑) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า (ข้าวโพด) เนื่องจากการลักลอบน าข้าวโพดจาก
พม่าเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากโดยผ่านทางพ่อค้าคนกลาง จึงมีข้อเสนอ อยากให้ทางรัฐบาล
ประกันราคาข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ ๙ บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป 
       ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพาน หมู่  ๕ ต าบลวังหามแห 
งบประมาณ ๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นสะพานที่แคบ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ โดยสะพาน
แห่งนี้สร้างมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ท าให้ชาวบ้านสัญจรได้อย่างยากล าบาก 
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       ๓) ปัญหาค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่งและอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐  
ได้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนของก านันเดือนละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และของผู้ใหญ่บ้าน
เดือนละ ๘,๐๐๐ – ๑๓,๐๐๐ บาท แต่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้รับเงินตามระเบียบดังกล่าว  
    ๒. นายประภัสร์  อ่อนฤทธิ์ (ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
          ขอให้แก้ปัญหาโดยการเพิกถอนหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 
พ.ศ.๒๔๙๑ และ พ.ศ.๒๔๙๒ ในพ้ืนที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๕๘,๕๓๙ แปลง 
เนื้อที่ ๓๔๗,๐๑๔ – ๐ – ๘๘ ไร ่
   ๓. นายวิมล  พิลกึ (ก านันต าบลบอ่ถ้ า อ.ขาณวุรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
      ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่างต าบลบ่อถ้ ากับอ าเภอลาดยาว ส่งผลต่อการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร การเก็บภาษี การออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากปัญหาที่ดินท ากิน ม.๔ – ๗ – ๑๓ ต าบลบ่อถ้ า  
เป็นเขตที่ดินซ้ าซ้อนในต าบลบ่อถ้ า – ต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ จ านวน ๔,๑๐๐ ไร่  
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ไม่ถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 
เพราะพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม่ถาวร ป่าแม่วงค์ – คลองขลุง 
   ๔. นายวิรัตน์  อ้นมื้น (ผู้ใหญ่บ้านวังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
          กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
ท าให้ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ การยุบหรือควบรวมโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจ านวน
นักเรียนต ากว่า ๑๒๐ คนให้ไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่า ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นที่ห่างไกลได้ ซึ่งในอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
   ทั้งนี้ ตัวแทนของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กับรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง (พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ) จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑. นายธนกร  จันทพุฒ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร)  
      ขอให้ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บ้านโรงสูบ ม.๑ ต.เกาะตาล  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๗ ล้านบาท เนื่องจากช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าปิงที่มีมากตามฤดูกาลไหลเชี่ยว 
ส่งผลให้กัดเซาะตลิ่งและถนนดินลูกรังสายเรียบชายฝั่งริมน้ าปิงฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านโรงสูบ หมู่ที่ ๑ 
เชื่อมต่อกับบ้านเกาะตาล หมู่ที่ ๒ ต าบลเกาะตาล ได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว ประชาชนทั้งสอง
หมู่บ้านไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาได้ ซึ่ งในปัจจุบันมีสภาพความเสียหายหนักขึ้น  
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
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  ๒. นายณรงค์  ค าออ่น (อาชีพท าไร)่  
        เรื่องขอความเป็นธรรมเพราะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  
ต.ท่าขุนราม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
รับเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๖)  
ซึ่งถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจ THC แต่ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ติดยาเสพติดแต่อย่างใด 
จากคณะกรรมการทางหมู่บ้านที่จัดการเลือกตั้งที่มีพฤติการณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่เป็นกลางต่อ  
ผู้ร้องเรียนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกครองว่าด้วยเรื่องการพิจารณาพยานหลักฐาน เพ่ือให้ได้
ประโยชน์แก่นางศิริพร อั่วหงวน (ผู้สมัครคู่แข่ง) 

  จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุมพบปะกับประชาชน
หารือประเด็นเกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้ดิน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหามแห ได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ทั้งหมด ๗ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. นายพีระศักดิ์  พอจิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
 ๔. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๗. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ    

   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย 
ที่ประชุมและชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม  
และเสนอแนะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอ
ได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
   ๑. นายสยาม  มาลัย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร) 
       ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยอยากให้ท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ าและระบบกระจายน้ าเพื่อการเกษตรในทุกหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน /
โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบริเวณบ้านนางถวัลย์  ยิ้มจันท์พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ าพ้ืนที่ ๑๐ ไร่  
(คลองชลประทาน) /โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในคลองชลประทาน ๑ กิโลเมตร : ๑ ฝาย /โครงการขุด
ลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้นและก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบบ่อเปิดจ านวน ๕ แห่ง หมู่ที่ ๙  



๖ 
 

ผ่านหมู่ท่ี ๒ เชื่อมคลองชลประทานหมู่ ๑ /การติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงจุดคลองดง (หน่วยงาน
ชลประทาน) 
   ๒. นายเฉลิมพล  เย็นตั้ง (สมาชิกสภา อบต.วังหามแห หมู่ที่ ๕ บ้านจิตตมาส)  
       ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค โดยอยากให้ติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์สูบน้ าระบบประปาหมู่บ้านและระบบกรองน้ าสะอาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภค 
แก่ประชาชน ในทุกหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน 
   ๓. นายจรูญ  เขียวสะอาด (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ บ้านเขาพริก) 
      ปัญหาเรื่องถนน โดยอยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน 
ในต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
   ๔. นายเมฆ  ค าขาว (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านทรัพย์เจริญ) 
       ปัญหาเรื่องไฟฟ้า โดยอยากให้จัดท าโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านจิตตมาส /โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองช้างงาม /โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๙  
บ้านทรัพย์เจริญ /โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านด่านใหญ่ 
   ๕. นายเฉลิมพงษ์  ถึงสุข (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปล้อง)  
      ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร โดยขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร
ตกต่ า และส่งเสริมการจัดตั้งสถานที่กลางรองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
(การตลาด) เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

๖. นายสมมาตร  สุ่มทอง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง)  
      ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงินของ
เอกสารที่ดิน ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางธุรกรรมการเงิน การแก้ไขปัญหาเรื่อง
การออกโฉนดที่ดิน เช่น การขอเปลี่ยนจาก ภบท.๕ เป็นโฉนดที่ดิน /การขอเปลี่ยนจาก สปก. เป็นโฉนด
ที่ดิน /การแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก. 
   ๗. นายไฉน  อ าไพริน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห)  
      ปัญหาเรื่องการจดัท าโครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 
      ๑. ข้อจ ากัดในการออกระเบียบ กฎหมาย รองรับการจัดท านวัตกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 
ท าให้ธนาคารน้ าใต้ดินที่สามารถแกไ้ขปญัหาเรือ่งน้ าได้หลากหลายไม่ถูกน าไปแก้ไขปัญหาจริงในพ้ืนที่อื่นๆ 
      ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานรองรับการจัดท า
นวัตกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน ตลอดจนนวัตกรรมดา้นอื่นๆ เพื่อสามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ใช้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการได้ 
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          ๒. ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนนวัตกรรมธนาคารน้ าใต้ดินอย่างเป็นรูปธรรม   
      ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกแบบแปลนที่เป็นมาตรฐานในการจัดท านวัตกรรม

โครงการธนาคารน้ าใต้ดินในแต่ละรูปแบบ เช่น ระบบปิด ระบบเปิด รางระบายน้ าไร้ท่อบ่อรีชาร์ทน้ า  
และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
            ๓. ควรส่งเสริมการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินในเขตต าบลวังหามแหให้ครอบคุลม 
ทุกพื้นที่ เพ่ือเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ 
       ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมสนับสนุนนักธรณีวิทยาลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการของ
ลักษณะชั้นดิน ชั้นหิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ  
จ านวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และผลักดันโครงการธนาคารน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ของกรมชลประทาน  
จ านวน ๑๕ แห่ง งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   จากนั้นสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูจุดด าเนินการธนาคารน้ าใตด้นิ
ที่มีลักษณะของน้ าผุดออกมาตลอดเวลา ซึ่งพบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขนาดบ่อกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
หนา ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ตั้งอยู่ที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร 

   วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุม ณ ที่ว่าการ
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ของอ าเภอคลองลาน จังหวัดก ำแพงเพชร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยพิธีกรของอ าเภอได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวทีเพ่ือ
ด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
 ๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๖. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ   
 ๗. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ 
 ๘. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ  

   พร้อมด้วย นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมขึ้นเวทีเพ่ือ 
รับฟังปญัหา การแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 



๘ 
 

   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมและชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม  
และเสนอแนะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอ
ได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
 ๑. นางส าเนียง  ชื่นเรียง (สมาชิกสภา อบต.บ้านทรัพย์เจริญ)  
      ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ในเขตพ้ืนที่ทับซ้อนป่าสงวนพ้ืนที่อุทยาน
คลองลานเนื่องจากที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ สืบเนื่องจากที่ดินท ากินของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอคลองลานมีแนวเขตทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ท าให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ 
      ๒. นายสุเทพ  บุญเสริม (ก านัน ต าบลโป่งน้ าร้อน)  
      ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  อยากให้ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
คลองสวนหมาก อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งก่อสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
ข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาไว้ 
๒ ทางเลือก คือ อ่างเก็บน้ าความจุ ๓๙.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพ่ิมพื้นที่ชลประทานได้ ๒๓,๐๐๐ ไร่  
และทางเลือกที่สองที่ความจุ ๑๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ ๕๗,๐๐๐ ไร่  
แต่ทั้งสองทางเลือกนี้ยังจะต้องศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อไป 
   ๓. นายศรัยพงษ์  วงษ์นาคพงษ์ (ก านัน ต าบลคลองน้ าไหล)  
          ปัญหาการก่อสร้างโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล ท าให้ชาวบ้านต้องออกจาก
พ้ืนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยกรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล โดยการก่อสร้างได้มี
การย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยจะมีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับราษฎร
ดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินแต่อย่างใด 
  ๔. นายชวลิต  บัวผัน (นายกเทศมนตรีต าบลแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก)  
      ปัญหาข้อเรียกร้องการสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร - อ าเภออุ้มผาง จ.ตาก ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร โดยด าเนินการก่อสร้าง
ระหว่างปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ ระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร และยังไม่ได้มีการก่อสร้างอีก ๓๓ กิโลเมตร  
ให้ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านพ้ืนที่ป่าและบางส่วนเป็นหมู่บ้านและที่ท ากินของราษฎร 
จึงขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเดินทาง 
ของประชาชนในพื้นที่ 

  จากน้ัน เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบ้านสามัคคีธรรม 
หมู่ที่ ๑๖ ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุมพบปะกับประชาชน
ในพ้ืนที่บ้านสามัคคีธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยพิธีกรในพ้ืนที่ได้เรยีนเชิญตวัแทนคณะกรรมการ



๙ 
 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๕ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๔. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ    

  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอ
ได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมและมีการน าเสนอสภาพปัญหาในพ้ืนที่ด้วยภาพจากโปรแกรม Power 
Point โดยผู้น าเสนอคือ นายสวิก  ฟองธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๖ และนางสาวยุพิน  
ปัญญาสา เลขาธิการสภาองค์กรชุมชนต าบลคลองน้ าไหล มีประเด็นปัญหาดังนี้ 
   ๑. ปญัหาทีด่นิท ากนิของชาวบ้านกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ   
           ประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล  
ของกรมชลประทาน ท าให้ราษฎรต้องออกจากพ้ืนที่จ านวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยมีการจัดสรรที่ดนิท ากนิ
ให้กับราษฎรดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินแต่อย่างใด 
   ๒. ปัญหาขาดแคลนน้ า และท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลช ารุด 
                    เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ าฝนตกน้อย ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหลเหลือเพียง ๒๕% ส่งผลให้น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ ท าให้ชาวบ้านเกิดการแย่งน้ า 
ทะเลาะเบาะแว้งกัน และจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลมีการสร้างท่อส่งน้ าขนาดเล็ก  
ท าให้รองรับปริมาณน้ าและแรงดันน้ าไม่ไหว เกิดการช ารุดและเสียหายอยู่เป็นประจ า 

๓. อยากผลักดันอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
               ด้วยอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดก าแพงเพชร  
จึงอยากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
 

๘. วธิีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 
 
 

√ 

 



๑๐ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้     ๙๗๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม      ๙๗๐       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 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  ๑)  ควรมีการจัดท า Power Point แนะน าสมาชิกวุฒิสภา บทบาทหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา และวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่พบประชาชน 
  ๒)  ภาครัฐควรต่อยอดให้ประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนให้เพ่ิมขึ้น 
ตามความต้องการของประชาชน 
  ๓)  น าเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน และสว่นราชการเสนอมาไปยังสว่นต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องพร้อมกับ
ติดตามเรื่องเพ่ือแจง้ความคบืหนา้กลับไปยังผูร้้องเรียนตอ่ไป 

  

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

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมพบปะร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ที่ว่าการอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  

 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมพบปะกับประชาชน
หารือประเด็นเกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้ดิน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน และลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานจุด
ธนาคารน้ าใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมพบปะร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ณ ที่ว่าการอ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร  



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมพบปะกับ
ประชาชนในพ้ืนที่บ้านสามัคคีธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน และลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหล ณ บ้านสามัคคีธรรม หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  


