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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ                                         ประชาชนทั่วไป 

                                   เยาวชน                                                    อื่น ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  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 งหวัดตามยุทธศาสตร์  ๔ ด้ าน ได้แก่  ๑ )  เมือง เกษตรดี   
๒) เมืองสิ่งแวดล้อมดี ๓) เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี และ ๔) เมืองความพร้อมสู่สากล เพ่ือพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตร และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้าน

√ 

 
√ 

 

 

√ 

 



๒ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดก าแพงเพชรได้ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
ประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๔๖ 
กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร (๒,๘๓๑,๘๘๓ ไร่)  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางระก า และอ าเภอบางกระทุ่ม 
จั งหวัดพิษณุ โลก ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอชุมแสง และอ า เภอหนองบัว จั งหวัดนครสวรรค์   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร และอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัด
พิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ ายม และแม่น้ าน่านไหลผ่านทั้ง ๒ สายไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะ 
เส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้ าพิจิตร (แม่น้ าเดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ าน่านที่
ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของแม่น้ 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
กโิลเมตร 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 



๓ 
 

       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 
 
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 คลองสวนหม าก  
คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ าปิง ปัจจุบันแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๑ อ าเภอ 
๗๘ ต าบล ๘๒๓ หมู่บ้าน  
 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพื้นที ่                   
 จัดประชุม                               
      

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่  ในวันที่  ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดพิจิตรและก าแพงเพชร มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 

 √ 

 
√ 

 √ 
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   วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอดงเจริญ อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร เ พ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก า นัน ผู้ ใหญ่บ้าน จาก ๓ อ า เภอ ได้แก่   
อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทับคล้อ และอ าเภอบางมูลนาก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียน
เชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทั้งหมด ๕ คน ขึ้นเวที 
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
 ๒. พลเอก โปฎก  บุนนาค   กรรมการ 
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ  
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 
 ๕. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   

  พร้อมด้วย นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ
กล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลัก
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่งออกเป็น 
๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ต อ น บ น  ๕ )  ก ลุ่ ม ภ า ค ต ะ วั น น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น ล่ า ง  ๖ )  ก ลุ่ ม ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น  
๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูป
ระบบงบประมาณหรือกระบวนการท่ีลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น การท า
ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 
 



๕ 
 

  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายสงคราม  เพ็ชรนา 
    (ก านันต าบลบางไผ่ ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร) 

   เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากในพ้ืนที่ของอ าเภอบางไผ่ และอ าเภอบางมูล
นากไม่มีอ่างกักเก็บน้ า ท าให้ถึงฤดูฝนน้ าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทาง  
การเกษตรในอ าเภอทับคล้อและอ าเภอดงเจริญไปจนถึงอ าเภอบางไผ่และอ าเภอบางมูลนากด้วยเป็นประจ า
ทุกปี การแก้ไขปัญหาอยากให้สร้างแก้มลิงตัง้แตเ่ขตอ าเภอเขาทรายและอ าเภอทับคล้อ ท าให้คลองเก่าที่
น้ าไม่ไหลผ่านสามารถใช้งานต่อได้โดยต้องขุดลอกคลอง กรมชลประทานต้องจัดสรรงบประมาณเข้ามา
ดูแลอย่างจริงจัง 

๒. นายสมคิด  วงษ์โท 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยรว่ม อ าเภอดงเจรญิ จังหวัดพิจิตร) 

   เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร เนื่องจากต าบลห้วยร่วม หมู่ที่ ๒ และ ๓ 
ไม่มีคลองให้น้ าไหลผ่านและหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท้ายน้ า ท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร  
ต้องอาศัยน้ าจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อยากให้ทางภาครัฐช่วยผลักดันน้ าจากแม่น้ าน่านขึ้นมาให้ 
พ่ีน้องประชาชนในเขตอ าเภอดงเจริญได้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนด้วย 

๓. นายเกรียงไกร  ตั้งวถิีชวีิต 
    (นายกเทศมนตรตี าบลวังบงค์ ต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวดัพิจิตร) 

   เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ าในเขตของอ าเภอดงเจริญ
ต้องการอยากได้น้ าเพ่ือท าการเกษตร โดยการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอยากให้ดึงน้ าจากเขื่อนแควน้อย
จังหวัดพิษณุโลกมาทางสายอ าเภอวังทอง อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอทับคล้อ เพ่ือจะท าให้
อ าเภอดงเจริญสามารถมีน้ าใช้ท าการเกษตรในระยะยาวได้ หรืออีกทางหนึ่งควรดึงน้ าจากแม่น้ าน่านของ
อ าเภอบางมูลนากขึ้นมาให้กับอ าเภอดงเจริญ 

๔. นายบุญจร  นามวงศ์ลอื 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต าบลวังงิ้ว อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร) 

   เรื่อง ปัญการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง เนื่องจากอ าเภอดงเจริญมีพ้ืนที่ติดกัน  
๒ จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมและน้ าแล้งซ้ าซากมาเป็น
ระยะเวลานาน โดยปัญหาน้ าท่วมน้ ามาจากอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตติดต่อต าบลวังงิ้ว 
วิธีการแก้ไขปัญหาขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ต าบลรากแค ต าบลบ้านกล้วย  
ของอ าเภอชนแดนและอ าเภอวังโป่ง โดยต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชนเพราะไม่มีพ้ืนที่สาธารณะแล้ว  
ส่วนพอถึงฤดูแล้งก็สามารถปล่อยน้ าลงในอ่างเก็บน้ า เพ่ือใช้ท าการเกษตรก็จะสามารถแก้ไขปัญหา  
น้ าแล้งได้ 
 



๖ 
 

๕. นายดณัญ  ฤทธิเ์รืองเดช 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต าบลวังงิ้ว อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร) 

   เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากแหล่งน้ ามีแต่ไม่สามารถดึงน้ ามาใช้ได้ จ านวน ๒ แห่ง คือ 
๑) เหมืองเก่าของเอกชน จ านวน ๑๗๐ ไร่ ๒) เหมืองเก่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕๐ ไร่ โดยในพ้ืนที่
ของต าบลวังงิ้วก็มีอ่างเก็บน้ าเพียงพอต่อการใช้น้ า แต่ปัญหาคืออ่างเก็บน้ าไม่มีความลึก ท าให้ปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ ามีน้อย จึงอยากให้มีการขุดดินในอ่างเก็บน้ าเพ่ือให้มีความลึกมากกว่านี้ เพ่ือสามารถบรรจุ
ปริมาณน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๖. นายพิชิต  คงวิชา 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร) 

  เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า  
๑. การเสนอโครงการท าที่เก็บน้ าในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค าอัคราฯ จะมีผลกระทบ 

ด้านสุขอนามัยของประชาชนที่ใช้น้ าหรือไม่ กังวลเกี่ยวกับสารเคมีที่มีค าสั่งการหยุดท าเมืองแร่ 
๒. การท าแก้มลิงไม่มีพ้ืนที่ในการทิ้งดิน เนื่องจากผิดข้อกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถ

น าดินออกจากพื้นที่ได้ 
       ๓. การท าโครงการแต่ละโครงการของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานไม่ผ่านประชาคม
ต าบลหรือหมู่บ้าน ท าให้เกิดปัญหาในชุมชนต าบลตามมาทีหลัง 
      ๔. เสนอให้สร้างแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของอ าเภอทับคล้อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๗. นายเดชบดี  สาล ี
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร) 

         เรื่อง โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) เนื่องจากในฤดูฝนในปีที่ผ่านมาฝนตกน้อย ท าให้น้ า
ในอ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรและประชาชน จึงอยากให้จัดท า
โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   

๘. นายมงคล  พุกเปีย่ม 
    (ก านันต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวดัพิจิตร) 
เรื่อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ขอให้สมาชิกวุฒิสภาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ให้ดูราคาผลผลิตที่จะออกมาในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นข้าวนาปีผลผลิตจะออกพร้อมกัน  
ท าให้ราคาข้าวตกต่ าจึงอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวขาวที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท ส่วนข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ อยู่ที่ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าราคาต่ ากว่านี้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพราะเกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน 

 
 



๗ 
 

   ต่อจากน้ัน เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโรงเรียน 
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปภัมภ์) เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจบุคลากรครูและนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสนวน 
โรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนวังบงค์ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า โรงเรียนวังกะทะ และโรงเรียน 
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปภัมภ์) รวมจ านวน ๒๐๐ คน โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรครูและ
นักเรียนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายประจักษ์  ทองแจ่ม (รองผอ. สบป.พจ.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงเรียนในพื้นที่ไดน้ าเสนอ
ข้อมูลและความต้องการต่างๆ ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือหาแนวทางความช่วยเหลือดูแลต่อไป  
ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสของเด็กในชนบทห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นนอก
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปของประเทศไทยอีกหลายๆ โรงเรียนที่รัฐบาลจะให้น านักเรียนไปเรียนรวม
ต่อไปในอนาคต ซึ่งหากสมาชิกวุฒิสภามีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนทั้งหลายเหล่านั้น อาจ
สามารถยืนอยู่ได้ในชุมชน หมู่บ้าน ตามความต้องการของคนในชุมชน จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอ
ด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายประจักษ์  ทองแจ่ม 
    (รองผอ. สบป.พจ.๒ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒) 

   เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. การศึกษา อยากให้แก้ไข พ.ร.บ. การศึกษาเพื่อคร ูโดยใหค้รูมี
ส่วนรว่มในการแกไ้ขอยา่งแท้จริง 

๒. เดก็หญิง ณัฐธิดา  มีด ี
    (นักเรียนโรงเรยีนวดัใหมว่ังหว้า ต าบลหว้ยฟุก อ าเภอดงเจริญ จังหวดัพิจิตร) 

   เรื่อง การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ อยากทราบว่าจะเดินทางอย่างไร? เพราะค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น และการจัดกิจกรรม Active 
Learning จะท าให้ต้องยุติการจัดกิจกรรมหรือไม่ หากมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
  วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอไทรงาม 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จาก ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือ และเภอทรายทองวัฒนา รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๒๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรยีนเชญิคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนภาคเหนอื (ตอนล่าง) 
ทั้งหมด ๖ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
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 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ   รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก โปฎก  บุนนาค   กรรมการ 
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ  
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   กรรมการ  
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 
 ๖. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   

        พร้อมด้วย นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟัง
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้กล่าวทักทายที่
ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
สรุปได้ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลง
พ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ก็จะท าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ส าคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง ๖. อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบท
เฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้ และเดินไป
ด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศ  
ก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้น
ทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวฒุิสภาในรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน  
ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและ  
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การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

 ๑. นายกฤชทิพ  ชะนิดไทย 
(นายอ าเภอไทรงาม จังหวดัก าแพงเพชร) 

  เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาเรื่องพื้นที่ของอ าเภอไทรงาม ในการด าเนินการเรื่องเกี่ยวกบั
ที่ดินต่างๆ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด อยากให้มีการแก้ไขยกเลิกพื้นที่ป่าไม้ และออกเอกสาร
สิทธิ์ นส.๓ หรือโฉนดให้ชัดเจน โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบอ านาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน 
  ๒. นายบุญรอด  ชงชั้น 

(ก านันต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร) 
  เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิ์ใบ นสร. อยากให้การเซ็นเอกสารมา
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอได้หรือไหม ซึ่งเดิมต้องส่งไปที่ส่วนกลางก่อนซึ่งล่าช้ากว่าเรื่องจะ
กลับมาใช้เวลานานมาก 

 ๓. นายวิโรจน์  แสงหริัญรตันา 
(ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทราย) 

       เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอทรายทองวัฒนา ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน เพราะติดขัดด้านข้อกฎหมาย จึงอยากให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้
สามารถออกเอกสารสิทธิ์กับประชาชนได้ 
  เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอทรายทองวัฒนาเป็นพ้ืนที่ท้ายน้ าของเขื่อน
ภูมิพล แต่เขื่อนไม่มีน้ าเหลือให้ที่จะปล่อยออกมาเพ่ือใช้ในการเกษตร เพราะเขื่อนภูมิพลผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นหลัก จึงอยากให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบโดยหาน้ าจากแหล่ง
อื่นๆ มาเติมเข้าในเขื่อนภูมิพล เช่น จากแม่น้ าโขง หรือจากฝั่งประเทศพม่า เป็นต้น  
  ๔. นายเตียง  ผ่านสะอาด 
   (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร) 
  เรื่อง การขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ าประปาของหมู่บ้านทุ่งทองมีมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ แต่ในปัจจุบันน้ าไมเ่พียงพอต่อการใช้อุปโภคและบรโิภค อยากให้มีการขุดเจาะน้ าบาดาล
เ พ่ือแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าว  โดยได้ติดต่อกรมทรัพยากรน้ าและกรมป่ า ไม้ เ ข้ ามาช่ วยเหลือ  
แต่ติดปัญหาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 
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  ๕. นายเกียรติชัย  เดชเดี่ยว 
   (ปลัด อบต.หนองทอง ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร) 
  เรื่อง การแก้กฎหมาย อยากให้มีการแก้กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ เพ่ือให้เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขตอ าเภอ 
ไทรงาม โดยการยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  ๖. นายเรือน  จูด้วง 
   (ก านันต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร) 
  เรื่อง ภาษีบ่อน้ ามัน อยากให้มีการแก้ไขภาษีการจัดเก็บเรื่องบ่อน้ ามันของอ าเภอ 
ลานกระบือ โดยควรมีการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีน้ ามันให้เหมือนกันทั่วประเทศ รวมทั้งภาษี
พัฒนารอบโรงไฟฟ้าลานกระบือด้วย 
  ๗. นายวีรพล  บุญเรือง 
   (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร) 
  เรื่อง การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร อยากให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหารไม่ว่าเรื่องใดๆ ที่ส่อให้เกิดการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่ยังไม่จ าเป็น
หรือกฎหมายใดๆที่ส่อให้เกิดการเดือดร้อนกับราษฎร โดยให้สมาชิกวุฒิสภากลั่นกรองการท างานของ
ฝ่ายบริหาร ท าประโยชน์แก่ประชาชนอย่างจริงจัง 
  

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้      ๖๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ๕๔๐       คน ที่เป็นร้อยละ    ๙๐  .       

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทั่วไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./คร ู                         
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ               ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  

                        อ่ืน ๆ (เกษตรกร และสื่อมวลชน) 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๑๑ 
 

 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 าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  

  - ไม่มี - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

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

 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับ 
หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทับคล้อ และอ าเภอ
บางมูลนาก ณ ที่ว่าการอ าเภอดงเจริญ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโรงเรียนวัดคลองตัน (หลวงพ่อ
สุรินทร์อุปภัมภ์) เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจบุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กของ
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสนวน โรงเรียนหนองสองห้อง 
โรงเรียนวังบงค์ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า โรงเรียนวังกะทะ และโรงเรียนวัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุป
ภัมภ์) โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรครูและนักเรียนในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย  



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอไทรงาม ต าบลไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๓ อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือ และเภอทรายทองวัฒนา  โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ 
 


