
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดพิษณโุลก และจงัหวดัอุตรดติถ์ 

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 และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองจังหวัด โดยจังหวัด
พิษณุโลกมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” และจังหวัดอุตรดิตถ์มีวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต” เพ่ือตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

√ 

  

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
             จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ าและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐,๘๑๕ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้  
ติดต่อกับจังหวดัพิจิตร ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวดัเพชรบรูณ์ และจังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกบั
จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือและ
ตอนกลางเป็นเขตที่สูงที่ราบสูงทางด้านตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือมีขอบเขตภูเขาสูง ทั้งนี้มีเขต
ที่ราบหุบเขา ซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มตามแนวน้ า
ยมและแม่น้ าน่านเป็นย่านการเกษตรที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของ
จังหวัดสุ โขทัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งร้อนและชื้นพัดจาก
มหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่าน ท าให้อากาสหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม 
  การประกอบอาชีพอาชีพที่ประชากรประกอบอาชีพมากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
๒๙.๐๘ รองลงไป เกษตรกรรม (ท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง ปศุสัตว์) ร้อยละ ๒๕.๓๘ รองลงไป  
คือ ก าลังศึกษา ร้อยละ ๑๘.๙๘ ไม่มีอาชีพร้อยละ ๙.๕๗ ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๗.๔๘  
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ร้อยละ ๕.๙๘ อาชีพอื่น ๆ  
ร้อยละ ๓.๕๒ ตามล าดับ 
  ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอคือ อ าเภอเมือง อ าเภอ 
วังทอง อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอบางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอนครไทย อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอ
ชาติตระการ และอ าเภอเนินมะปราง 
  จ านวนประชากร ในพ้ืนที่ ๙ อ าเภอ ๑๐๒ อปท. ๑,๑๔๑ หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่าครัวเรือน
ทั้ งหมด จ านวน ๑๘๔,๖๒๕ ครัว เรือน ประชาชนที่อาศัยอยู่  จริ ง  จ านวน ๕๐๘ ,๘๙๒ คน  
แยกเป็นชาย ๒๔๖,๑๒๕ คน หญิง ๒๖๒,๗๖๗ คน หญิงมากชาย ๑๖,๖๔๒ คน 
 
        
 
 
 



๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนา
ตะวันออก เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อบางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖“อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือเป็นเมืองต านานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่น
ก าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ๔๙๑ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๔๘๕  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตชายแดนยาว
ประมาณ ๑๔๕ กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสุโขทัย 

 ภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งได้เป็น  ๓  ลักษณะ คือ 
 ๑. ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าน่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่ในเขตอ าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล และอ าเภอทองแสนขัน (ประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ทั้งหมด) 
 ๒. ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน 
แม่น้ าปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ าไคร้ และล าธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลาและอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ทั้งหมด)   
 ๓. เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะ
เขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ ๖๐%  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
 การใช้พ้ืนที่ 

 พ้ืนที่ทั้งหมด ๗,๘๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๘๙๙,๑๒๐ ไร่ หรือ  ๔,๙๔๑,๑๑๕.๒๔ ไร่  
เป็นอันดับที่ ๑๑ ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ ๒๕ ของประเทศ  
 จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น ๙ อ าเภอ ๖๗ ต าบล ๖๑๓ 
หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอดังนี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ าปาด ฟากท่า บ้านโคก 
และอ าเภอทองแสนขัน 
 การประกอบอาชพี ผู้มีงานท าในจังหวัดอุตรดติถ ์๒๑๖,๐๓๐ คน หรือร้อยละ ๙๘.๕๗ ท างาน
ในภาคเกษตร ผู้มีงานท า ๑๐๓,๒๘๒ คน หรือร้อยละ ๔๗.๘๑ ท างานนอกภาคเกษตร ผู้มีงานท า 
๑๑๒,๗๔๘ คน ร้อยละ ๕๒.๑๙ โดยท างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์มากที่สุด ๒๘,๔๖๗ คน หรือร้อยละ ๒๕.๒๕ รองลงมา การผลิต ๑๗,๑๑๐ คน ร้อยละ 
๑๕.๑๘ และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ ๑๔,๑๑๕ คน ร้อยละ ๑๒.๕๒ และ ผู้มีงานท า 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ต่ ากว่าประถมศึกษา ๕๘,๒๑๑ คน หรือร้อยละ ๒๖.๙๕  
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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  ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อ าเภอชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียน
เชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๑๑ คน ขึ้นเวท ี
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. พลเอก โปฎก บุนนาค   กรรมการ  
 ๔. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ   กรรมการ  
 ๕. นายทรงเดช เสมอค า   กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ   
 ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว    กรรมการ 
 ๘. นายจัตุรงค์ เสริมสุข   กรรมการ 
 ๙. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์   กรรมการ 
 ๑๐. พลเอก ประสาท สุขเกษตร   สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์  สมาชิกวุฒิสภา    

  พร้อมด้วย นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายธีรชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพื่อรับฟังปญัหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า ได้กล่าวทักทายที่ประชุม
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ 
ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 

 √ 
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 √ 
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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 โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้  
๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๖) กลุ่มภาคเหนอื
ตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระต่างๆ ๕.ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ๖.อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การ
ปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ จะไม่ส าเร็จ    
ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่
ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด 
แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้
วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกัน 
ทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ ไม่ส าเร็จ ดังนั้น  
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับ
ฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความ
เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
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 ๑. นายอ านวย  ม่วงทิม (นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เนื่องจากข้าวโพดและยางพารามีราคาตกต่ ามาก
เหลือกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ซึ่งมีเกษตรกรท าการปลูกกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ถ้าอยากได้ราคาดีต้องน าไปขายให้กับบริษัทซีพีเท่านั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอยากให้สร้าง
โรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดมากขึ้น 
   เรื่อง ขอใช้พ้ืนที่เขตป่า สปก. เป็นบ่อทิ้งขยะ ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลหลายแหง่ใน
จังหวัดพิษณุโลกไม่มีที่ทิ้งขยะของชุมชน และไม่สามารถจัดซื้อที่ดินเป็นที่ทิ้งขยะของชุมชนได้ จึงขอใช้
พ้ืนที่ของรัฐจัดสร้างบ่อขยะ โดยการอนุญาตให้ยกเว้นข้อกฎหมายในที่ดิน สปก. หรือพ้ืนที่ป่าไม้ – 
อุทยาน เป็นต้น 
 ๒. นายจ าเนียร  ด่านทิม (ก านันต าบลชาติตระการ อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ขอก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานและฝายบ้านปากรอง  ต.ชาติตระการ  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จากการที่กรมชลประทานได้ส ารวจที่ดินและเวนคืนที่ดินจ านวนหนึ่ง  
เพ่ือก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานตามโครงการพระราชด าริ โดยความกว้างของฝายประมาณ ๑๐ เมตร  
แต่ก่อสร้างจริงความกว้างของฝายเพียง ๔.๕๐ เมตร ท าให้น้ าในฝายไหลออกทางฝั่งขวา อยากให้ทาง
ผู้รับผิดชอบมาขุดขยายคลองให้กว้างขึ้น เพื่อเติมน้ าในล าน้ าภาคน้อยใช้ในการเกษตรหน้าแล้งได้ดียิ่งขึ้น 
ส่วนฝายบ้านปากรอง อยู่ในเขต ต.ชาติตระการ กิโลเมตรที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชด าริฯ ก่อสร้าง
เสร็จมาแล้ว ๕ ปี แต่ไม่สามารถเปิดใช้น้ าในฝายได ้เพราะกรมชลประทานไม่อนุมัตใิห้เดินเครื่องสูบน้ าใน
ฝายดังกล่าว 
       เรื่อง ขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จากอ าเภอทอง
แสนขันถึงอ าเภอนครไทยระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานานถึง 
๑๐ ปี อยากให้กรมทางหลวงขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร 
และติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

          ๓. นายพีระเชษฐ์ ปริญญานาคหอม (ก านันต าบลบ้านดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ขอขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ เนื่องจากถนนหมายเลข ๑๑๔๗  
จากอ าเภอทองแสนขันถึงอ าเภอนครไทยระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาเปน็
เวลานานถึง ๑๐ ปี อยากให้กรมทางหลวงขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จาก ๒ ช่องจราจร  
เป็น ๔ ช่องจราจร และติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
   เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ต าบล
บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีประชากรราวๆ ๔๐๐ กว่าหลังคาเรือน ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่
เขตป่าสงวนมาเป็นระยะเวลานานประมาณ ๔๐ – ๕๐ ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนในการอยู่อาศัย 
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   เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า เนื่องจากเคยเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ล าน้ าคลึงในเขตป่าอนุรักษ์โซน C ป่าคลองตรอน บริเวณบ้านห้วยน้ าอุ่น หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านดง  
อ.ชาติตระการ ตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๖ กับทางกรมชลประทาน โดยงบประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาท แต่ไมไ่ด้
รับการอนุมัติ ท าให้ราษฎรทั้ง ๑๖ หมู่บ้านในต าบลบ้านดงได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า 
ท าการเกษตร พอถึงหน้าฝนน้ าก็ท่วมไร่นาพืชผลทางการเกษตรของราษฎรเป็นประจ าทุกปี 
 ๔. นายพันธ์  สมีเพ็ชร (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมแสง และหมู่ที่ ๕  
บ้านเนินทอง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปัจจุบันมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นมาก ท าให้ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ขอให้การไฟฟ้าขยายขอบเขตการใช้ไฟฟ้าจาก ๒ เฟส  
เป็น ๓ เฟส เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

       ๕. นายนันทอง  ทองมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.บ่อภาค อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๑ – ๕ ต าบลบ่อภาค  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ท ากินอยู่อาศัยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะติดปัญหาอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าทับซ้อน โดยในพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นเขตป่าสงวน ฝั่งขวาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตก  
ชาติตระการ ฝั่งซ้ายเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง – ภูทอง จึงท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ 
   เรื่อง โครงการชลประทานระบบท่อฝายห้วยขมึง เนื่องจากโครงการก่อสร้างชลประทาน
ระบบท่อฝายห้วยขมึงที่ครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตอน หมู่ที่ ๒ บ้านขวดน้ ามัน และ
หมู่ที่ ๓ บ้านลาดเรือ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จมานาน แต่ไม่สามารถส่งน้ าออกจากฝายเพ่ือใช้ท าการเกษตรได้ 
 ๖. นางภิฬารัตน์  สีหะวงษ์ (สมาชกิสภาจังหวัดพิษณโุลก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
   เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๑ – ๑๒ ต าบลป่าแดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ขอให้
หน่วยงานของรัฐส ารวจข้อมูลที่เท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วย 
 ๗. นายสมโภชน์  นวลป้อง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน  ในพ้ืนที่หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยน้ าดิบ ต.บ้านดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ท าให้เกิด
ปัญหาที่ไม่ชัดเจนในการติดต่อกับทางราชการ ในบางครั้งต้องด าเนินการเรื่องนั้นๆ ทั้ง ๒ จังหวัด ด้วยระยะ
การเดินทางที่ไกลจึงเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก อยากให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินช่วยแก้ไขและแบ่งแนวเขตที่ชัดเจนด้วย 

  ต่อจากน้ัน เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดง หมู่ที่ ๔ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 
และดูประเด็นเรื่องไฟฟ้าในชุมชน โดยมีนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธีรชสิทธิ์  วงศ์วาน 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก นายวีระศักดิ์   กมลวรเดช 
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ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก และนายวิวัฒน์  ฤทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการลูกค้าและ
วิศวกรรม การไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพื่อรับฟังปญัหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายดาวรุ่ง  กรีพรต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง)  
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุม
ตามล าดับดังนี้ 
 ๑. นางสิงห์  จันทะคุณ (สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) 
  เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากหมู่บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญจากจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีประชากรเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการการใช้ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน อยากให้ทางจังหวัดพิษณุโลกจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น 
 ๒. นางสาวพรพิมล  ดาปวั (ผู้ประกอบกิจการคา้ขาย) 
  เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือ
ถึงผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ขอให้หยุดการฆ่าสัตว์ทุกวันพระหรือวันส าคัญในโอกาสต่างๆ แต่มี
ผู้ประกอบการบางแห่งฝ่าฝืนข้อบังคับหรือการประกาศจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. นายจ าเนียร  ด่านทิม (ก านันต าบลชาติตระการ อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า ขอขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย ไปยัง 
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ าเปิน ต.ชาติตระการ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน ๑๐ กว่าหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนหรือในเขตอุทยานแต่อย่างใด 
และทุกหลังคาเรือนมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง 
 ๔. นายค าวี  สมวงศ์ (ประชาชนในหมูท่ี่ ๔ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างต าบลป่าแดงและต าบลบ้านดง เนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่ใน
เขตต าบลป่าแดงมาเป็นระยะเวลานานเกือบ ๓๐ ปี ต่อมามีการส ารวจแนวเขตที่ดินพบว่าชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตต าบลป่าแดงประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านดง จึงท าให้ชาวบ้านเกิด 
ข้อพิพาทระหว่าง ๒ หมู่บ้าน และไม่ยอมย้ายที่อยู่ไปอยู่ในเขตต าบลบ้านดง ซึ่งทั้ง ๒ หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนเป็นพ้ืนที่ของ สปก. 
      ๕. นายดาวรุ่ง  กรีพรต (นายก อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดง ได้รับค าร้องขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจากประชาชนหมู่ที่ ๑๑  
บ้านห้วยท่าเนื้อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ บ้านไทรงาม ต.ป่าแดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากบ้านเรือนไฟฟ้าไม่เพียงพอเป็นเขตพ้ืนที่
ห่างไกลมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดงได้ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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สาขาอ าเภอนครไทยแล้ว แต่เนื่องจากมีงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเงินสมทบให้ กฟภ. 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ปัจจุบันชาวบ้านยังประสบปัญหาดังกล่าว 

 ต่อจากน้ัน เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้
ผ้าทอย้อมครามบ้านนาเมือง หมู่ที่ ๘ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพ่ือเยี่ยมเยียนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทน
ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และนายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปญัหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย 
ทั้งนี้ นางสิงห์  จันทะคุณ (สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยาย
สรุปการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านนาเมืองถึงผลส าเร็จ จนท าให้ปัจจุบันทางกลุ่ม
ทอผ้าย้อมครามสามารถมีเงินออมสูงสุดประมาณ ๑๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็น
แบบอย่างของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 

  วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุมศูนย์ประสาน
แผนพัฒนาประจ าอ า เภอนคร ไทย ที่ ว่ า การอ า เภอนคร ไทย ต .นคร ไทย  อ .นคร ไทย  
จ.พิษณุโลก เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๑๔ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นายพีระศักดิ์  พอจิต   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๔. นายชลิต  แก้งจินดา   รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 ๕. พลเอก โปฎก บุนนาค   กรรมการ  
 ๖. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์   กรรมการ  
 ๗. นายทรงเดช เสมอค า   กรรมการ 
 ๘. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ   
 ๙. นายเฉลียว  เกาะแก้ว    กรรมการ 
 ๑๐. นายจัตุรงค์ เสริมสุข   กรรมการ 
 ๑๑. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์   กรรมการ 
 ๑๒. พลเอก ประสาท สุขเกษตร   สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๓. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์  สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๔. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน   สมาชิกวุฒิสภา   



๑๐ 
 

        พร้อมด้วย นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ
นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
  พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า  ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ
กล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่ง
ออกเป็น ๗ คณะ 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 
 ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได ้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
 ๑. นายเอกพงษ์  กุลเจริญ (นายก อบต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)  
  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่  เนื่องจากขอรับการ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ บ้านตีนห้วยตั่ง ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก ตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เ พ่ือแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่  
๑,๓,๔,๘,๙,๑๗ และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภครองรับการเข้ามาอยู่อาศัยของราษฎร
หมู่บ้านน้ าแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จ านวน ๒๕๙ ครัวเรือน ตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ท ากินผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ โดยเสนอขอโครงการฯกับส านักงานชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ กลุ่มงานก่อสร้างได้รายงานต่อ ผอ.คส.ชป.๓ ว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ ได้เตรียม
ความพร้อมในด้านการพิจารณาโครงการ ส ารวจ ออกแบบเบื้องต้นไว้แล้วและแบบก่อสร้างผ่านการ
อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่ งชาติป่ า เนิน เ พ่ิมโซน C และระดับ เก็บกักน้ าครอบคลุม พ้ืนที่ป่ าอุทยานแห่ งชาติภูหิน 
ร่องกล้าบางส่วนรวมพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ ไร่ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  



๑๑ 
 

        ๒. นายวีระศักดิ์  สุวรรณโณ (ที่ปรึกษานายก อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง อ่างเก็บน้ าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริห้วยพริกขิง ต.นครชุม อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก เนื่องจากเคยยื่นหนังสือมาแล้ว ๓ ครั้ง เวลาผ่านไปประมาณ ๑๐ ปี ยังไม่มีความคืบหน้า
เพราะทุกหน่วยงานใช้แผนที่คนละฉบับ ท าให้ในพื้นที่มีปัญหาในการวางแผนการก่อสร้าง โดยยังไม่ได้รับ
การอนุมัติ อยากให้ทุกหน่วยงานใช้แผนที่อันเดียวกัน (One-Map) 
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์  ปานเกดิ (ก านันต าบลหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก) 
   เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่ที่ ๗  
บ้านห้วยเซิง ต าบลหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เพราะพ้ืนที่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ป่าสงวนเนินเพ่ิม และป่าเขาไกรยาง เพ่ือเป็นการป้องกันและพัฒนา
ของท้องถิ่น อยากให้หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 

  จากน้ันเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบ้านปากปอย  
หมู่ที่ ๑๖ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพ่ือเยี่ยมเยียนประชาชน และรับฟังปัญหาประเด็น 
เรื่องไฟฟ้า โดยมีนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายชัชพงศ์  
เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธีรชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก นายวีระศักดิ์  กมลวรเดช ผู้จัดการการไฟฟ้า
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนใน
พ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ บุญเหลือ  บารมี (นายอ าเภอวังทอง จ.พิษณุโลก) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยาย
สรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน
อยู่อาศัย จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอด้วยวาจาพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

 ๑. นายชัยยนต์  มาไชยนาม (นายก อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุข ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง เนื่องจากราษฎรบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๐ ต าบลวังนกแอ่น พร้อมด้วยราษฎรบ้านท่าข้าม 
หมู่ที่ ๕ บ้านโปร่งพลู หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๘ และบ้านแสนสุขพัฒนา ต าบลวังนกแอ่น  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภา ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
บ้านแสนสุขพัฒนา (ซุ้มนกแขวก) ต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้เริ่มโครงการก่อสร้างมา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ จนบัดนี้ยังไม่คืบหน้าแต่ประการใด ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนเคยท าหนังสือถึง
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ สว(สนช)(กมธ ๑) 
๐๐๐๙/๓๖๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตามผลการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา  ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา ด าเนินโครงการก่อสร้าง  



๑๒ 
 

สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลวังนกแอ่น  
เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ านวน ๒๖ โครงการ และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทอง 
ฝั่งซ้ายและขวา จ านวน ๑๕ โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น ขอให้มีการเร่งรัดติดตามผล
การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุง่แสลงหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาตลิุ่มน้ า
วังทองฝั่งซ้ายและขวา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังนกแอ่นทราบด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. นายสวิง  มิชาวนา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) 
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
พล.ถ.๘๓-๐๑๐ สายทางบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่ ๕ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ บ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง  
จ.พิษณุโลก จากความเดือดร้อนของประชาชนบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่ ๕ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
ใช้สัญจรไปมามากกว่า ๕๐ หลังคาเรือน พังเป็นหลุมเป็นบ่อลึกตลอดระยะทาง ๑ กิโลเมตร ในช่วงหน้า
ฝนจะมีน้ าท่วมขัง ท าให้ผู้ขับขี่ 

  ในการนี้สมาชิกวุฒิสภาอีกคณะได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา และคณะเดินทางถึงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ดูเรื่องการค้า
ชายแดน และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้ร่วมจ านวนทั้งสิ้น ๓๗ คน  
โดยมีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๑๑ คน 
ประกอบด้วย  
  ๑. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  สมาชิกวุฒิสภา 
  ๒. นายชลิต  แก้วจินดา    รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
  ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง  กรรมการ  
  ๔. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน  สมาชิกวุฒิสภา  
  ๕. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์  สมาชิกวุฒิสภา 

  พร้อมด้วย นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพิภัช  ประจัน
เขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย โดยมีหารือในประเด็นที่ส าคัญคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ว่า “จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนาและการค้า
ชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน คือ เพ่ิมศักยภาพ 
การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และพัฒนาโอกาสบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง  



๑๓ 
 

อินโดจีน เมาะล าไย LIMEC และความพร้อมของหน่วยงาน CIQ ให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่เดินเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  แม้ว่าการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรจะมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใด แต่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยความร่วมกันของทุกภาคส่วนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีให้หมดไป หรือคลี่คลายลงโดยเร็ว
รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยงกับด้านอื่นที่เป็นโอกาสอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดจะเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคเหนือและประเทศไทยต่อไป 
  การขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๑. การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย และ
การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
   ๑.๑ การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
   ๑.๒ การประชุมเพ่ือพัฒนาระบบขนส่งทางรางในจังหวัดอุตรดิตถ์และภูมิภาคต่างๆใน
เรื่อง ระบบขนส่งทางรางจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ๑.๓ งานวิจัยการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC 
   ๑.๔ โครงการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศณษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคง จาก
โครงการก่อสร้างรถไฟลาว – จีน (ช่วงบ่อเต็น – เวียงจันทร์) ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดเลย 
   ๑.๕ การวางแผนพัฒนาสนามบินอุตรดิตถ์ 
  ข้อสรุป จังหวัดอุตรดิตถ์มีศักยภาพมากมายที่รอการสนับสนุนส่งเสริม ผลักดันหรือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคหรือเงื่อนไขทางระเบียบกฎหมายบางประการ หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์เชื่อมั่นว่าจะท าให้การพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์เจริญรุดหน้าแบบก้าว
กระโดด และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของ
รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ต่อจากน้ัน เวลา ๑๑.๒๐ น. คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลของอ าเภอบ้านโคก และกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม อ าเภอบ้านโคก  
จังหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของอ าเภอ
บ้านโคก และเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม  

 เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสมาชิกวุฒิสภา พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนและบุคลากรครูของ
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือรับฟัง
ปัญหากรขาดแคลนบุคลากร โรงเรียนห่างไกลความเจริญ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปไม่มีงานท า ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต 



๑๔ 
 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครือ่งมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ์  อ่ืน ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้     ๕๙๗       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม      ๔๕๘       คน ที่เปน็ร้อยละ    ๗๖.๗๒  .       

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

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

                        อ่ืน ๆ (เกษตรกร และสื่อมวลชน) 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

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

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อ่ืน ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  

  การจัดก าหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชน 
เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสท าความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

************************ 
ฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอชาติ
ตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ของอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา  คณะพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง หมู่ที่ ๔ 
ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก ดูประเดน็เรื่องไฟฟ้าในชุมชน 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา คณะพบกลุ่มวิสาหกิจประจ าหมูบ่้าน ณ ศนูย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมคราม  
บ้านนาเมอืง หมู่ที ่๘ ต.ปา่แดง เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะเข้าห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอนครไทย  
ที่ว่าการอ าเภอนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา คณะเดินทางถึงบ้านปากน้ าปอย ม.๑๖ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง  

จ.พิษณุโลก คณะเข้าเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านปากน้ าปอย ม.๑๖ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
พิจารณาประเด็นเรื่องไฟฟ้า 
 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะย่อยเดินทางถึงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ดูเรื่องการค้าชายแดน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ 



๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะย่อยเดินทางไปทีว่่าการอ าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์คณะพบปะบคุลากร
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของอ าเภอบ้านโคกและกลุ่มอาชีพ ทอผ้าบ้านนาขุม อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  คณะย่อยเข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนและบุคลากรครู ของวิทยาลัยการอาชีพ            
รัตนประสิทธิ์วิทย์ ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 


