
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

สรุปจ านวนเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรบัมา 

ในพืน้ที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสอื 

จ านวน/เรือ่ง 
ประเภท : วาจา 
จ านวน/เรือ่ง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

  ที่ดิน     น้ า        เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวัดตาก ๘ ๑๓   ๑  ๒๐   

๒. จังหวัดพิษณุโลก ๙ ๒๓ ๖ ๗ ๒ ๔ ๑ ๒ ๑๐ 
๓. จังหวัดเพชรบูรณ ์  ๓   ๑ ๑ ๑   

๔. จังหวัดสุโขทัย  ๓๓ ๔  ๓ ๑  ๑ ๒๔ 
๕. จังหวัดอุตรดติถ ์ ๓ ๑๔ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓  ๔ 
๖. จังหวัดก าแพงเพชร ๓๖ ๒๑ ๗ ๑๔ ๗ ๔  ๙ ๑๖ 
๗. จังหวัดนครสวรรค ์  ๑๙ ๖ ๒ ๑ ๓  ๑ ๖ 
๘. จังหวัดพิจติร ๓ ๑๘ ๑ ๗ ๖   ๒ ๕ 
๙. จังหวัดอุทยัธาน ี  ๑๕ ๔ ๔ ๑ ๒  ๑ ๓ 

จ านวนเร่ือง  
แยกตามประเภท 

๕๙ ๑๕๙ ๓๐ ๓๖ ๒๕ ๑๘ ๒๕ ๑๖ ๖๘ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ๒๑๘ เรื่อง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑. จังหวัดตาก (จ านวน ๘ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ นายบรรเจิด                   
ลาวัณย์รัตนากุล 
 

ตาก 
(๑๐/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน                
การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เช่นเดียวกับเมืองพัทยา 

 (ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

         ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๔ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๒ นายบรรเจิด                   
ลาวัณย์รัตนากุล 
 

ตาก 
(๑๐/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และโปรดพิจารณาเร่งรัด                 
การประสานแผนงานโครงการเพื่อรองรับ
การพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตากและเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษนครแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

         ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
 
  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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๓ นางสาว 
โสภาพรรณ                
กาสมสัน 
 

ตาก 
(๑๘/๙/๖๒) 

เร่ือง ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง                      
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ                
ด้านพืชและเงื่อนไขการประกันภัยพืช 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

      คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน  
และการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ สว(กมธ๑)  
๐๐๐๙/๐๒๒๘๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการได้มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับ 
การปรับปรุงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติด้านพืชและเงื่อนไขการประกันภัยดังกล่าว  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า อยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาแก้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ที่ผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  
ซ่ึงต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ   
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดทีี่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้แจ้งไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อขอให้เร่งรัดผลการพิจารณา
ดังกล่าวโดยเร็ว 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔ นายเทิดเกียรติ                 
ชินสรนันท ์
 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน              
การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เช่นเดียวกับเมืองพัทยา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

๕ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การน าพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาปรับใช้
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

          ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๓ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

๖ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดันให้
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดหลักเกณฑ์ 
หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย                    
การท าความตกลงร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔ ต าบล                         
แบบบูรณาการมีระเบียบกฎหมายรองรับ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

 

เร่ือง ขอแสดงความยินดีและสนับสนุน    
การท างานของรัฐบาลในการขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก                         
และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ในโอกาส
ต่อไป 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๖ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

 

๘ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตาม
นโยบายพรรคการเมือง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๑. จังหวัดตาก (จ านวน ๑๓ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาด้านนโยบายการพัฒนา
และการบริหารจัดการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

        
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  

๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

        
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  

๓  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแรงงานในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การแรงงาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการค้าชายแดน 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  

๕  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอให้มีการสร้างห้องปฏิบัติการ 
(Central Lab) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๖  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

  

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๗  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว                 
ในพื้นที่ชายแดน 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  

๘  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอขยายเวลาปิดด่านพรมแดน                 
ไทย-เมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒   



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาผังเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 
 

     ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
     กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๒๙๖๐  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสอบถามข้อมูลการด าเนินการ
เก่ียวกับปัญหาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ให้ยกเว้นใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด                          
หรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้
พื้นทีท่ี่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง 
๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อห้าม
การก่อสร้างอาคารตามประกาศดังกล่าว                    
ท าให้สถานประกอบการโรงงานต่าง ๆ ไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ บางพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้แค่                   
พื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ซ่ึงเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซ่ึงข้อคิดเห็นดังกล่าวนี้ ทางกรม
โยธาธิการและผังเมือง ได้ด าเนินการวางและจัดท าผัง



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

เมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยได้ปิด
ประกาศ ๑๕ วัน และประชุมรับฟังข้อคิดเห็น                 
ของประชาชน เม่ือเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จากการตรวจสอบร่างข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน ไม่ปรากฏเงื่อนไขของการ
จ ากัดพื้นที่ประกอบกิจการหรือก่อสร้างอาคารประเภท
โรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
แต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่าผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากจะประกาศใช้บังคับได้ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

๑๐  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ
จากแรงงานต่างด้าว 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  

๑๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลแม่สอด 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๑๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ตรากฎหมายประกันภัย
สินค้าทางการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๑๓    ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การลงทุนจากกลุ่มจีนในโก๊ะโก่  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จ านวน ๙ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด  เร่ืองร้องทุกข์  การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสุรินทร์โรจน์  
ศรีสังข์  

พิษณุโลก 
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง  
๑. ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน
งบประมาณในการจัดหาน้ าอุปโภค 
บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
๒. การสัญจรยังมีความยากล าบาก                   
และมีจุดเสี่ยงอันตรายหลายจุด
โดยเฉพาะในฤดูฝน 

      ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑๒ 
พ.ย. ๖๒ 
     ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/
๔๒๖๘  
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

(ปัญหาด้านการคมนาคม)      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้
มีหนังสือ 
ที่ พล ๐๐๒๓.๔/๑๒๐๑๙  
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณโุลก 
พิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณและให้อ าเภอนครไทย 
ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน า การ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม ในการจัดท าแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติทีถู่กต้องต่อไป        

๒ นายชัยยนต์  
มาไชยนาม 

พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตาม
ผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขต
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุง่แสลงหลวงและ
เขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ า 
วังทองฝั่งซ้ายและขวา 

(ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ) 

 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว 

๔ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว 

๕ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว 

๖ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว 

๗ นายเอกพงษ์ กุลเจริญ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที ่
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๘ นายสวิง มิชาวนา พิษณุโลก 
(๑๘/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องแล้ว  

๙ นายชัยยนต์  
มาไชยนาม 

พิษณุโลก 
(๑๘/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอสร้างอ่างเก็บน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป  

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จ านวน ๒๓ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑   พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาน้ าแล้ง และน้ าท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร                 
ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนการปล่อย
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

และขนาดย่อม (SME) 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

๔  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๒ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๕  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๖ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๗ นายนันทอง ทองมา พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๘ นางภิฬารัตน์  
สีหะวงษ์ 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสาร
สิทธิ ์

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๙ นายสมโภชน์ 
นวลป้อง 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาแนวเขตทีด่ินไม่ชัดเจน 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๐ นายพงษ์ศักดิ์  
ปานเกิด 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๑๑ นายวีระศักดิ ์
สุวรรณโณ 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง อ่างเก็บน้ าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริห้วยพริกขิง 
ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 

(ปัญหาแหล่งน้ า)  

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๑๒ นายจ าเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอก่อสร้างฝายบ้านโคก
ผักหวานและฝายบ้านปากรอง  
ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณโุลก (ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๑๓ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า  
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ หนว่ยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว 

๑๔ นายนันทอง ทองมา พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง โครงการชลประทานระบบท่อ 
ฝายห้วยขมึง (ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ หนว่ยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว 

๑๕ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอขยายเส้นทางถนน
หมายเลข ๑๑๔๗ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

๑๖ นายจ าเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๑๗ นายพันธ์ สมีเพ็ชร พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๑๘ นางสิงห์ จันทะคุณ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๑๙ นายจ าเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอขยายเขตไฟฟ้า 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๒๐ นายค าวี สมวงศ์ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ข้อพิพาทระหว่างต าบลป่าแดง
และต าบลบ้านดง 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๒๑ นางสาวพรพิมล 
ดาปัว 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง การบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
แล้ว 

๒๒ นายอ านวย ม่วงทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ า (ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป  

๒๓ นายอ านวย ม่วงทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เร่ือง ขอใช้พื้นที่เขตป่า สปก.  
เป็นบ่อทิ้งขยะ 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
แล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 
 

๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ (จ านวน ๓ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาโครงการขยายทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
12 ให้มีขนาด 4 ช่องจราจร ระหว่าง อ.หล่มสัก 
- อ.คอนสาร กม. 366+089 ถึง กม. 448+190 
ระยะทาง 82.101 กิโลเมตร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการท าแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP ของ
ประเทศไทย 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง พัฒนาสนามบินและเมืองใหม่รอบสนามบิน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๔. จังหวัดสุโขทัย (จ านวน ๓๓ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและภัยแล้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 
 

เร่ือง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

  

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรทับ
ซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๔  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาด้านการคมนาคม 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม                
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๕  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์
การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๖ นายบุรี เก้ือหนุน 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ  
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๗ นายอนันต์  
เรืองเที่ยง 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ  
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๘ นายชนะ เพิ่มพูน สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๙ นายบุญลือ  
ครุฑทุ่ง 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปทีด่ิน 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๑๐ นายบุญลือ  
ครุฑทุ่ง 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
         กมธ.การปกครองท้องถิ่น                   
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐                   



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ แจ้งความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       ๑. การขอใหย้กเลิกมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ 
วรรคสอง และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
         คณะกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่าง                   
การพิจารณาศึกษา ติดตาม เร่งรัดและเสนอแนะ
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย                             
และในร่างฉบับปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การให้ยกเลิกต าแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้าน            
ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครอีกต่อไป  
       ๒. สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รวมทั้งการด าเนินงานของฝ่ายปกครองท้องที่ 
ได้แก ่         
            (๑) สวัสดิการรักษาพยาบาล 
            (๒) การแต่งเคร่ืองแบบก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านได้แม้พ้นจากต าแหน่งแล้ว 
เช่นเดียวกับข้าราชการบ านาญ 
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            (๓) การขอปรับเปล่ียนรูปแบบ
ประจ าตัวก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
            (๔) ให้จุดรับแจ้งเหตุของฝ่าย
ปกครองควรมีข้อความเป็นภาษาองักฤษ 
        คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองท้องที่และไม่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 
การปกครองท้องถิ่น ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงส่งคืนข้อคิดเห็นดังกล่าว 
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ส่งไปยัง
คณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่และอ านาจต่อไป 
         คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง             
และติดตามเรื่องร้องเรียน พิจารณาแล้ว                   
เห็นควรส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ                     
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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๑๑ นายบุญเสริม  
เชยวัดเกาะ  

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร             
ส่วนต าบล 

(ปัญหาด้านสังคม) 

       ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
       กมธ.การปกครองท้องถิ่น                   
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐                   
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ แจ้งความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอ
เก่ียวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบล (ส.อบต.) แล้ว และจะได้น าข้อเสนอ
ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

๑๒ นายบุญเสริม  
เชยวัดเกาะ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
      กมธ.การปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐  
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจ้งความคืบหน้า 
และผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - วาระการด ารงต าแหนง่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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          คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอ
เก่ียวกับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้ว และจะได้น าข้อเสนอดังกล่าว               
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 

๑๓ นายอธิราช 
วรรณา 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
      กมธ.การปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐  
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจ้งความคืบหน้า 
และผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน 
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอ
เก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชนแล้ว 
และจะได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

๑๔ นายอธิราช 
วรรณา 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การด าเนินงานด้านงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
       กมธ.การปกครองท้องถิ่น                   
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐                   
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจ้งความคืบหน้า 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

และผลการพิจารณา ดังนี้       
       - การด าเนินงานดา้นงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอ
เก่ียวกับการด าเนินงานด้านงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และจะได้น า
ข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๑๕ นายอธิราช 
วรรณา 
รอง
นายกเทศมนตร ี
เมืองสุโขทัยธาน ี

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ให้แก่เทศบาลเมือง                   
สุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
      กมธ.การปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐  
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจ้งความคืบหน้า 
และผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
หน่วยงานตา่งๆ ให้แกเ่ทศบาลเมือง                 
สุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอ
เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
เป็นผู้รับผิดชอบแล้ว และจะได้น าข้อเสนอ



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๑๖ นายวิลาศ ส่งให้ 
สมาพันธ์ครู
จังหวัดสุโขทัย 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์สมาคมครู
แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เก่ียวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี                     
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การศึกษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๑๗ นายวินัย  
วันจันทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๑๘ นายปองเลิศ  
เฉลิมสิริโรจน ์
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหากฎหมายซ้ าซ้อน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม 
และการต ารวจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๑๙ นายสมชาย  
เดือนเพ็ญ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
จากการเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงของ
สื่อมวลชน 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยเป็นผู้ด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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๒๐ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓     
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า  คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทน
กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ และได้รับทราบข้อมูลว่า  
กรณีขั้นตอนในการขอเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น                    
ของคนในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านต้องมีการ
ประกาศเขตพื้นที่นั้นให้เป็นเขตท่องเที่ยวชุมชน
หรือท้องถิ่นก่อน โดยเขตต าบลเมืองเก่า 
อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
คนในท้องถิ่นสามารถยื่นค าขออนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ทนัที ซ่ึงได้ด าเนินการเสนอ
ไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เม่ือต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เม่ือประกาศแล้ว
สามารถแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบได้ทันที 
เนื่องจากมีการประสานกันทางกลุ่ม 
แอปพลิเคชันไลน์อยู่แล้ว  
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๑ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

     ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยเป็นผู้ด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๒ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
ระบบ CCTV 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

     ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยประสานองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
เพื่อด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๓ นายณรงค์ชยั  
โตอินทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องระบบการขนส่ง 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยเป็นผู้ด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๔ นายณรงค์ชยั 
โตอินทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การสนับสนุนระบบการดูแล 
ความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
     กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยเป็นผู้ด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๕ นายณรงค์ชยั 
โตอินทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวน
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
      กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทน
กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ และได้รับทราบข้อมูลว่า  
การขอให้เป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น 
ชุมชนจะส่งค าร้องมาที่กรมการท่องเที่ยว  
โดยกรมการท่องเที่ยวจะมีการพิจารณาว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตท่องเที่ยว
ชุมชนหรือท้องถิ่นตามที่ก าหนดหรือไม่  
หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดจะด าเนินการประกาศเป็นเขตท่องเที่ยว



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ชุมชนหรือท้องถิ่น และจะมีการจัดฝึกอบรม
ให้กับปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความสามารถ 
ในการสื่อความหมาย ซ่ึงจะเป็นการด าเนินการ
ตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการประกาศให้เป็น              
เขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว                        
ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 

๒๖ นายณรงค์ชยั 
โตอินทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูลสารสนเทศ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 
    กมธ.การท่องเที่ยว ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
เพื่อด าเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๗ นายสมชาย  
เดือนเพ็ญ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารจัดการมรดกโลก 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๘ นายณรงค์ชยั               
โตอินทร ์

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องการบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถาน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๒๙ นายคงวุฒิ  
คุณธนเศรษฐ์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน  
(ปัญหาด้านสังคม) 

  ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๓๐ นายคงวุฒ ิ
คุณธนเศรษฐ์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้งขึ้น
ทะเบียน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๓๑ ดร.นพ.ปองพล  
วรปาณิ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. การจัดตั้ง National Health Policy 
Board (NHPB) คณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health 
Authority 
๒. การขับเคลื่อน Area Health Board/ 
เขตสุขภาพ 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓. ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 
๔. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตราก าลัง
ภาระงาน FTE หมายถึง หน่วยนับภาระงาน
ของพนักงานมาก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการ
ใช้ ซ่ึงจะคิดค านวณจ านวนอัตราบุคลากร
โดยการเทียบกับชั่วโมงการท างานที่พนักงาน 
เต็มเวลาหนึ่งคนท าในช่วงเวลาหนึ่งๆ) ให้
เป็นปีปัจจุบัน (ฐานข้อมูลภาระงานที่ใช้                    
ปี ๒๕๕๖) 
๕. การเพิ่มอัตราบรรจุข้าราชการในกลุ่มสาย
สนับสนุน และกลุ่มสายวิชาชีพเฉพาะที่ขาด
แคลน  

(ปัญหาด้านสังคม) 
 
 
 
 
 
 

๓๒ พญ.ภาวิณี  
เอ่ียมจันทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง การบริหารบุคลากรในระบบราชการ 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๓๓ นพ.สมชาย  
แก้วเขียว 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาค่าตอบแทนของแพทย ์
เฉพาะทาง 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

๕. จังหวัดอุตรดติถ ์(จ านวน ๓ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสวิท อุ่นทอง  อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาทบทวนโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวนาปี  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๕ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๒ นายประพตวัติ  
ปัญญายงค ์

อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง การพิจารณาข้อกฎหมาย 
พื้นที่ดา่นภดูู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพื่อท าเป็นด่านการค้า 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ 
      กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ               
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอผ่อนผัน    
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
ในกรณีจังหวัดอุตรดติถ์ขอใช้พื้นที่ในเขต                  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้าง                



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวดั
อุตรดิตถ์ จึงถือได้ว่าเป็นการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าท าประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ เป็นการเร่งรัดการตรวจสอบ               
การเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ แต่การที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืนต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงมีอ านาจประกาศก าหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้                  
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ                 
พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๓/๑ คณะกรรมาธิการ             
จึงเห็นว่า แม้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
ด าเนินการตามที่ภาคเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ดังกล่าว 
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติก าหนด คณะกรรมาธิการจึงส่ง
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เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว        
        เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓             
ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและการขอใช้พื้นที่
จากกรมป่าไม้ของจุดผ่านแดนถาวรภูดู่               
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี                    
นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ นายเชวง ไชยหลาก ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอรรถพล เจริญชันษา 
อธิบดีกรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ 
(ล าปาง) นายชิต อินทระนก ผู้อ านวยการส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก          
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นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อ านวยการศูนย์  
ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
เก่ียวกับความคืบหน้า/อุปสรรคในการพัฒนา                
จุดผ่านแดนถาวรภดูู่ พื้นทีต่ าบล                   
ม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ด าเนินการขอให้พื้นที่ ๙๙ ไร่ ซ่ึงอยู่ในพื้นที่          
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้าง
ตลาดการค้าชายแดน โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาต
ให้จังหวัดใช้พื้นทีด่ังกล่าวแล้ว และจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้ขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัยทาง
วิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๐๗ โครงการปรับปรุงถนนสาย            
บ้านม่วงเจ็ดต้น-ช่องภูดู่, การขออนุญาตใช้พื้นที่                
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๗ 
โครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนภูดู่ เนื้อที่ ๒๗๐ ไร่                    
และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โครงการปรับปรุงถนน    
สายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ช่องภูดู่  
 

๓ ๑. นายประพลวัต                  
ปัญญายงค์                     
ประธานหอการค้า 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

๒. ดร.นวรัตน์                       
ทรงเกียรติกุล 
ประธานสภา
อุตสาหกรรม                    
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 

อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง การพิจารณาข้อกฎหมาย                 
พื้นที่ด่านภดูู่ จังหวัดอุตรดิตถ์                       
เพื่อท าเป็นด่านการค้า 
 (ปัญหาที่ดิน และปัญหาด้านการ

คมนาคม) 

      ๑. ส่งเรื่องให้ กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ 
      คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว                          
มีความคืบหน้าการด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑) ประเด็นเก่ียวกับการขอใช้พื้นที ่
ในเขตป่าสงวนป่าน้ าปาดเพื่อการก่อสร้างตลาด 
และการค้าชายแดน และเป็นที่ตั้งส่วนราชการ 
เนื้อที่จ านวน ๙๙ ไร่ ๔๘ ตารางวา                 
      คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณา                          
ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓                       
อยู่ระหว่างการออกประกาศกรมป่าไม้เพื่อให้
จังหวัดเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว   
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      ๒) ประเด็นเก่ียวกับการเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนป่าน้ าปาดเพื่อการปรับปรุงถนนสาย
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ 
       กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาต  
เล่มที่ ๐๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑๒                     
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น                                  
(Initial Environmental Evaluation : IEE) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร                                     
        กรณีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องกระบวนการ
ทางกฎหมายของหน่วยงานที่เก่ียวข้องระหว่าง
จังหวัดอุตรดิตถแ์ละกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่อง
ดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย                             
ในการขอใช้พื้นที่แล้ว 
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๕. จังหวัดอุตรดติถ ์(จ านวน ๑๔ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง ๒ มรดกโลก  
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-เมืองหลวงพระบาง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๑ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม
อุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี 
(วิทยาลัยเทคนคิอุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๔  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับสหกรณ์การเกษตร
เพื่อก่อสร้างถังบรรจุผลผลิตทางการเกษตร (ไซโล) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๕  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง การเพิ่มเงินตอบแทนก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
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๖  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการรับรองแบบก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๗  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๘  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗                 
ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๙  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๑๐  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม
อุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี 
(วิทยาลัยเทคนคิอุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๑๑  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๒  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาความล่าช้าการด าเนินการโครงการก่อสร้าง 
เขื่อนทดน้ าผาจุก 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๑๓  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้พัฒนาบึงมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๑ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๑๔  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 
(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การศึกษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
     กมธ.การศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๓) 
๐๐๑๙/๒๑๐๓ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือชี้แจงมายัง
คณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
     ๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ซ่ึง
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ต าแหน่งครู ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ซ่ึงไม่อยู่ในแผนโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ใน
แผนการควบรวมสถานศึกษาโรงเรียนในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ ในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และ
สะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย 
ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ใน
เขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ 
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชด าริหรือเป็นโรงเรียนใน
โครงการร่วมพัฒนา หรือโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งโรงเรียนคณุภาพ  
     ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
เขตด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดการ
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการฯ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา ในการนี้ ก.ค.ศ. พจิารณาแล้ว



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน ๒๐,๔๕๐ อัตรา ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังที่ได้รับไปก าหนด
ต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทั้งน าอัตรา
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการต่างๆ ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทน
ต าแหน่งที่ว่างนัน้ เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ในส่วนราชการที่จะ
พิจารณาโดยค านงึถึงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการบริหาร
จัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
รวมทั้งบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อให้การ
บริหารอัตราก าลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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     ๓. ส าหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 
๑๑๙ คนลงมา ที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่ปกติ และไม่อยู่
ในเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการฯ ตามที่ คปร. ก าหนดให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดสรร
อัตราพนักงานราชการและอัตราจ้าง (ต าแหน่ง
ครูผู้สอน) ทดแทนให้สถานศึกษาในสังกัดที่มี
ความขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีตามกรอบที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด ส าหรับกรณีครูอัตราจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการสรรหา
อัตราทดแทนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
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๖. จังหวัดก าแพงเพชร (จ านวน ๓๖ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายเดช เขียวณรงค ์ ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ 
ถนนคลองลาน-อุ้มผาง  
(ปี ๒๕๖๓)   

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

       คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณา
ประเด็นร้องเรียนดังกล่าวโดยไดร้ับทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนและผู้แทนหนว่ยงาน                 
ที่เก่ียวข้อง และได้พิจารณาให้กรมทางหลวงจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๑๑๑๗ เพิ่มเติม เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป  
 

๒ นายธนกร จันทพุฒ ก าแพงเพชร 
(๓๐/๑๐/๖๒) 

เร่ือง โครงการก่อสร้าง 
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าปิง 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
    ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
    ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๓  นายประภัสร์  
อ่อนฤทธิ์ 

ก าแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 
 
 
 

 

เร่ือง ขอให้แก้ปัญหาโดยการ 
เพิกถอน หรือแก้ไข 
พระราชกฤษฎีกาก าหนด 
เขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๑                         
และ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน ๔ ฉบับ 

        กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                 
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับ
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(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) สภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดย
คณะกรรมาธิการจะได้ติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในภาพรวม
ต่อไป 

๔ นายไฉน อ าไพริน ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์           
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต าบลวังหามแห           
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี              
จังหวัดก าแพงเพชร 
(ปัญหาแหล่งน้ า,ปัญหาด้านการ
คมนาคม, ปัญหาที่ดิน, ปัญหา
ด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

      ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ 
      กมธ.การคมนาคม มีหนังสือที่ สว 
๐๐๐๙.๐๙/๑๘๓ ลงวนัที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓  
แจ้งผลการพิจารณาว่า ปัญหาความเดือดร้อน 
ในเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด
ก าแพงเพชร จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
ดังกล่าวแล้ว  
      ๒. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๔ 
ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒  
      กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
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ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ 
แจ้งว่า พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่ทั้งทางการปกครอง การบริหาร 
ในท้องถิ่นของตนเอง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ                   
และส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ ซ่ึงหน้าที่และ
อ านาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ คณะกรรมาธิการจึงส่ง
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 

๕ นายณรงค์ ค าอ่อน ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

 ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๖ นายเดช เขียวณรงค ์ ก าแพงเพชร 
(๙/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ขอความเป็นธรรม 
กรณีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับ “โครงการถนนคลองลาน 
-อุ้มผาง” 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 
 
 
  

        ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ 
        กมธ.การคมนาคม ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๑๕๙๖  
ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา                      
เรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอความเป็นธรรม                      
กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับ “โครงการ                 
ถนนคลองลาน-อุ้มผาง” ดังนี้  
        กมธ.การคมนาคม ได้พิจารณาประเด็น
ร้องเรียนดังกล่าวโดยได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
จากผู้ร้องเรียนและผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และได้พิจารณาให้กรมทางหลวงจัดท าข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
๑๑๑๗ เพิ่มเติม เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการต่อไป  

๗ นางภวาสุ แพงสี ก าแพงเพชร 
(๒๘/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๘ นางสาวประสพพร 
กระมล 

ก าแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้าเข้า 
ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าน้ าตก 
วังชมภู 

 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๙ นางสาวประสพพร 
กระมล 

ก าแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ 
หาแนวทางการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ
สัตว์ป่าขนาดเล็กคลองวังชมภู 
 

 
 

       คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีหนังสือ                        
ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  แจ้งว่า คณะกรรมาธิการ                     
ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า                 
พื้นที่ดงักล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                    
อันเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๘ บัญญัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช มีหน้าที่และอ านาจในการคุ้มครอง 
บ ารุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่ง                      
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือ                          
แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว   



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๐ นางสาวจันทนา  
เกษนุช 

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๒๐  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดให้มีน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ข้างต้น ไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมพู 
และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  
 
 
 

๑๑ นางสาวจันทนา 
เกษนุช 

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓)  

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 

 (เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๒ นางสาวจันทนา 
เกษนุช 

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๓ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ ์

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๔ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ ์

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๕ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ ์

ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๖ นายสถาพร ชูอินทร ์ ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๗ นายสถาพร ชูอินทร ์ ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๘ นายสถาพร ชูอินทร ์ ก าแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ า
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 (เรื่องซ้ า) 

๑๙ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๒๐ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 (เรื่องซ้ า) 

๒๑ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 
 

(เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๒ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 (เรื่องซ้ า) 

๒๓ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๗/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอใช้พื้นทีข่ยายเขตถนน
เข้าหมู่บ้านในเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๐๘                   
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
การเข้าใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ             
มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
การจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน  
สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เสนอแนะ  
การก าหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยาย
หรือการเพิกถอนอุทยาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๒๔ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ ์

ก าแพงเพชร 
(๗/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอใช้พื้นทีข่ยายเขตถนน
เข้าหมู่บ้านในเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(เรื่องซ้ า) 

๒๕ นางสาวประสพพร 
กระมล 

ก าแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จัดหา
แนวทางน ากระแสไฟฟ้า                                    
เข้าศูนย์การเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า
น้ าตกวังชมภู   
 

 (เรื่องซ้ า) 

๒๖ นางสาวประสพพร 
กระมล 

ก าแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ 
หาแนวทางการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ
สัตว์ป่าขนาดเล็กคลองวังชมภู  
 

 (เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๗ นายมนตร ี
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

ก าแพงเพชร 
(๑๕/๔/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขปัญหา               
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และการขาดแคลนแรงงาน 
ตัดอ้อย 
 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 

๒๘ นายมนตร ี
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

ก าแพงเพชร 
(๑๕/๔/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขปัญหา               
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และการขาดแคลนแรงงาน 
ตัดอ้อย 
 

 (เรื่องซ้ า) 

๒๙ นายสมยศ จันทรน์ิล ก าแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน 
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๐ นายพร ศักดิ์เสือ ก าแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน  
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน 

 (เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓๑ นายชัยทดั โพธิ์อ่วม ก าแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน 
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน 

 (เรื่องซ้ า) 

๓๒ นายผดุง ฮวดกระโทก ก าแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน 
โดยการยืมเงินทุนในการตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดก าลังผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๓ นายจุมพล ขันธิพล ก าแพงเพชร 
(๒๗/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน 
โดยการยืมเงินทุนในการจัดตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดก าลังการผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 (เรื่องซ้ า) 

๓๔ นายผดุง ฮวดกระโทก ก าแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนนุ 
โดยการยืมเงินทุนในการตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดก าลังผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 (เรื่องซ้ า) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๓๕ นายสุพจน์ เดชะผล ก าแพงเพชร 
(๒๓/๔/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๖ นายมนตรี  
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

ก าแพงเพชร 
(๑๒/๕/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน 
โครงการแก้ปัญหาหมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) ก าแพงเพชรโมเดล 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 

๖. จังหวัดก าแพงเพชร (จ านวน ๒๑ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑  
 
 
 
 
 
  

ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
คลองน้ าไหล 

(ปัญหาที่ดิน) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับ 
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๔  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๕  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล                  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๖  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการเสนอของบประมาณของส่วนราชการ               
ในพื้นที่อ าเภอคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๗  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างถนนทางหลวง
หมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร-อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๘ นายค ารณ 
รักธรรม 
 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ๑. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า (ข้าวโพด) 
เนื่องจากการลักลอบน าข้าวโพดจากพม่าเข้ามาใน
ประเทศไทย 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

       ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
สะพาน หมู่ ๕ ต าบลวังหามแห งบประมาณ ๒ ล้าน
บาท 
       ๓. ปัญหาค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
(ปัญหาด้านการเกษตร, ปัญหาด้านการคมนาคม, 
ปัญหาสังคมและอ่ืนๆ) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๙ นายวิมล 
พิลึก 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่าง 
ต าบลบ่อถ้ ากับอ าเภอลาดยาว ส่งผลต่อการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร การเก็บภาษี การออกโฉนดที่ดนิ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 
 

๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๐ นายวิรัตน์ 
อ้นม้ืน 

ก าแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับโรงเรียน    
ขนาดใหญ่ ท าให้ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินส่งลูกหลาน
เรียนหนังสือ 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

  
 
 

๑๑ นายสยาม 
มาลัย 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๒ นายเฉลิมพล 
เย็นตั้ง 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๓ นายจรูญ 
เขียวสะอาด 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องถนน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๕ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๔ นายเมฆ ค า
ขาว 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๕ นายเฉลิม
พงษ์ ถึงสุข 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๖ นายสมมาตร 
สุ่มทอง 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการออกเอสารสิทธิ์ที่ดิน และการใช้
ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงินของเอกสารที่ดิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๗ นางส าเนียง 
ชื่นเรียง 

ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินในเขตพื้นที่
ทับซ้อนป่าสงวนพื้นที่อุทยานคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๘ นายสุเทพ 
บุญเสริม 
 
 

 

ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๙ นายศรัยพงษ์  
วงษ์นาคพงษ ์

ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง โครงการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล ท าให้
ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ ไม่มีที่อยู่อาศัย 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๑ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๒๐ นายชวลิต  
บัวผัน 

 ก าแพงเพชร
 (๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ข้อเรียกร้องการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 
๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร-อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
อีก ๓๓ กิโลเมตร ให้ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 

 

 
 
 

๒๑ นายสวิก 
ฟองธิวงศ ์

 ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ๑. ปัญหาที่ดินท ากินของชาวบ้านกะเหรี่ยง 
ปกาเกอะญอ 
       ๒. ปัญหาขาดแคลนน้ า และท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บ
น้ าคลองน้ าไหลช ารุด 
       ๓. ต้องการผลักดันอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว   
(ปัญหาที่ดิน, ปัญหาแหล่งน้ า, ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๗. จังหวัดนครสวรรค์ (จ านวน ๑ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ ์ นครสวรรค ์
(๑๓/๘/๖๓) 

เร่ือง ผลกระทบจากการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่สายเหนือ  
(ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ) 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๗. จังหวัดนครสวรรค์ (จ านวน ๑๘ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ าของบึงบอระเพ็ด 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการให้บริการ
รักษาพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย ์

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การ
สาธารณสุข  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๗  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการด ารงต าแหน่งของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๓  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการยุบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก และการบริหารบุคลากรทาง
การศึกษา 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การศึกษา  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๔  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๕ นายประภาส  
กิตติวณิชานนท ์

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาพื้นทีท่ับซ้อนของการ
รถไฟรัศมีเขา ๔๐ เมตร  

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๖ นายด ารง  
ประภาสะวัต 

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการเช่าที่ดินของการ
รถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๗ นายสงวน  
สิทธิเลิศประสิทธิ ์

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการเช่าที่ดินของการ
รถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๘ นางสาววันวิสาข ์
ลือพืช 

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการเช่าที่ดินของการ
รถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๙ นางสาวชวิศารัตน ์
แก้วปรีชา 

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการเช่าที่ดินของการ
รถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๐ นายอ านาจ ปาโมกข์ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง การแก้ปัญหาการออกสารสิทธิ์ 
(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๑ นายสายันต์ จันทนบ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไป
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
แล้ว 

๑๒ นางเพลินพิศ ศรีภพ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการก่อสร้างทางรถไฟทาง
คู่ 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๑๓ นายประดิษฐ์  
สนธิโพธิ ์

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ) 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๑๔ นางเพลินพิศ ศรีภพ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหางบประมาณเบ้ียผู้สูงอายุ 
(ปัญหาสังคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพัฒนาสังคม 
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

๑๕ นายธีระยุทธ  
ศรีปันพริ่ง 

นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง การขึ้นเงินค่าตอบแทนของ  
อสม. 

(ปัญหาสังคม) 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๑๖  นายส ารอง เยี่ยงยงค ์ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขกฎหมายที่ดิน สปก. 
(ปัญหาสังคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การกฎหมาย การ
ยุติธรรม และการต ารวจ 

 

๑๗ นายจ าเนียร ร่มสุข นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
(ปัญหาเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

๑๘ นายส ารอง เยี่ยงยงค ์ นครสวรรค ์
(๑๔/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการตัดไม้เพื่อส่งให้
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

๘. จังหวัดพิจิตร (จ านวน ๓ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายชาติ ฉ่ าพงษ์ พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เร่ือง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบรหิารราชการแผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๖ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นางบังอร อ่ าสุข พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เร่ือง ของบประมาณฟื้นฟูและ
พัฒนาบึงสัพงายเป็นอ่างเก็บน้ า 
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๓ นายกิตติศักดิ ์
แป้นสะอาด 

พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เร่ือง ขอให้ประสานหน่วยงาน
ชลประทาน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 
 

๘. จังหวัดพิจิตร (จ านวน ๑๘ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการขุดลอกคลอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและน้ าทว่ม 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔ นายณัฐณรงค์ 
เอ่ียมมี 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพื่อท าเป็น
แหล่งน้ าสาธารณะ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๕ นายเสน่ห์               
เผือกพูล 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ขุดลอกของบประมาณหนองหวาย 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๖ นายสุวิทย์ พึ่งกัน พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง การบริหารจัดการน้ าในบึงสรรพงาย 
และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อน
พื้นที่ป่าดงกุรัง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๗ นายเสนอ  
กลิ่นทอง 
 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง การยกระดับฝายยางบ้านวังพญา  
ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๘ นายกิตติศักดิ ์
แป้นสะอาด 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นางสาวประทุม  
อยู่ยงค ์

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง การขาดแคลนน้ าท าการปลูกข้าว 
และพืชผลทางการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๑๐ นายประเสริฐ  
ศรีปัญญา 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ขอสร้างเขื่อนทดน้ าบริเวณแม่น้ าน่าน 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
     นายอ านาจ อินทร์วงศ์แก้ว 
(ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน 
จังหวัดพิจิตร) ได้แจ้งผลความคืบหน้า 
การด าเนินการ ดังนี้  
     ตามหนังสือส านักงานชลประทานที่ ๓ 
ที่ E สชป๓/๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๗                       
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการลง
พื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งว่า 
ตามหนังสือส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๖๑๔  
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง รายงาน
ผลการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร 
ส านักงานชลประทานที่ ๓ ขอชี้แจง ดังนี ้
     ๑. ความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไข



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ปัญหาน้ าท่วม/น้ าแล้งในเขตพื้นที่จงัหวัด
พิจิตร จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณรวม 
๑๖๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท มีดังนี ้
        ๑.๑ งานซ่อมแซมท านบดิน ปตร.
คลองคัน (ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย)                   
ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในชื่อ  
“งานคันก้ันน้ า ปตร.คลองคัน งบประมาณ 
๙,๔๙๘,๐๐๐ บาท” ภายใต้โครงการ               
ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจาก
อุทกภัย ตามบันทึกที่ สชป๓/๔๑๓/๒๕๖๓                                     
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และบันทึกที่ 
สชป๓/๕๙๕/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๓  
        ๑.๒ แก้วลิงบึงสรรพงายพร้อมอาคาร
ประกอบ (บรรเทาภัยแล้ง)  
ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นรายการปรากฏชื่อ                                
ในร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

        ๑.๓ โครงการท่อระบายน้ าบ้านบุ่ง-
ฆะมัง (ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย) ต าบล
ฆะมัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร งบประมาร 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการปรากฏชื่อ                                          
ในร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
        ๑.๔ แก้มลิงบึงวงฆ้องพร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล                     
จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แต่ไม่ปรากฏชื่อในร่างพระราชบัญญัติ 
       ๑.๕ โครงการศึกษาความเหมาะสม
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และบรรเทา
อุทกภัย จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรให้ส านัก
บริหารโครงการ พิจารณาด าเนินการ 
        ๑.๖ ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ า
อัจฉริยะจังหวัดพิจิตร งบประมาณ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทมีความพร้อมในการ
ด าเนินการ สามารถด าเนินการได้ทันหาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

     ๒. การขอรับการสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนก้ันแม่น้ าน่าน จ านวน ๓ แห่ง                        
ด้วยงานดงักล่าวเป็นโครงการก่อสร้างในล า
น้ าสายหลัก (แม่น้ าน่าน) มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการน้ าในภาพรวมของลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และมีความจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก่อน ทั้งนี้ ส านักงานชลประทาน
ที่ ๓ ได้ประสานกับส านักบริหารโครงการ
แล้ว ตามบันทึกที่ สชป๓/๕๒๕/๒๕๖๓                   
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓   

๑๑ นายศักดา  
เลือดล้วน 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๑๒ นายพร ป้ันเพ็ง พิจิติร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง การพิจารณาก าหนดกฎหมาย 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ                 
การด าเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนนั้นๆ  

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๖ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๑๓ นายชาติ ฉ่ าพงษ์ พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๖ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๑๔ นายสุรศักดิ ์
เฉลิมสถาน 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๘ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๑๕ นางสาวนงชนก 
เพ็ชรคล้าย 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบาย
ราคาข้าวของรัฐบาล 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๘ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 

๑๖  นายวรวุฒ ิ
เอ่ียมสะอาด 

พิจติร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ 
จากการเผา 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๗ นพ.ธรีะพงษ ์
แก้วภมร 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง บุคลากรยังไม่มีแนวทาง                   
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 
 
 
 
 

 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 
กมที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๗ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 
      กมธ.การสาธารณสุข ได้มีหนังสือ 
ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๔๔๔  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งผลการพิจารณา ดังนี ้
      กมธ.การสาธารณสุข รับทราบแล้ว 
และเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษา
และติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ                   
ที่มีต่อประชาชน ในคณะกรรมาธิการ                  
การสาธารณสุข วุฒิสภา น าข้อคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา                     
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

๑๘ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาด้านสาธารณสุข 
(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๗ 
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ 
      กมธ.การสาธารณสุข ได้มีหนังสือ 
ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๔๔๔  
ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ 
แจ้งผลการพิจารณา ดังนี ้



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กมธ.การสาธารณสุข รับทราบแล้ว 
และเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษา
และติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ                   
ที่มีต่อประชาชน ในคณะกรรมาธิการ                  
การสาธารณสุข วุฒิสภา น าข้อคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา                         
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๙. จังหวัดอุทัยธาน ี(จ านวน ๑๕ เร่ือง)   

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาภัยแล้ง  
และน้ าท่วม 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๒  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ขยายทางหลวง
หมายเลข ๓๓ ช่วงสามแยก
พหลโยธิน-อ าเภอบ้านไร่ 
ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร  
เป็น ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๓  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการ
ผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์
มายังเขื่อนทับเสลา 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเก่ียวกับการไม่มี
ที่ดินท ากิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 

๕ นายมนูญ  
ดอกกุหลาบ 

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาที่ดิน น.ส.๓ ก.  
ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ 

(ปัญหาที่ดิน) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไป
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว 

๖ นายจงกล พุฒศิร ิ อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอสิทธทิ ากินที่ดิน  
ภบท.๕ และ สปก. 

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๗ นายสุริวงค์  
แห้วเพ็ชร 

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขปัญหาที่ดินท า
กินให้กับราษฎร 

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

๘ นายจงกล พุฒศิร ิ อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
ก่อสร้างอุโมงค์น้ าห้วยขาแข้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นายอิสรพงษ์  
ศรีแจ ้

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๐ นายอิสรพงษ์  
ศรีแจ ้

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

(ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  

๑๑ นายชัยรินทร ์
อิศรางกูร 

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบความเข้มแข็งของ
ชุมชนบ้านชายเขา ต.ทุ่งนางาม 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี

(ปัญหาสังคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว   

๑๒ นายประเวก  
อยู่รอง 

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอขยายไฟฟ้า 
(ปัญหาสังคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

***หมายเหต ุ: ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน้ า ๓. ปญัหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปญัหาด้าน
เศรษฐกจิ ๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม และ ๗. ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ 

 

๑๓ นายธวัชน์ ภูริพล อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง  
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธาน ี

(ปัญหาสังคม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว  

๑๔ นายจงกล พุฒศิร ิ อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง การท าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

(ปัญหาเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

๑๕ นายประเวก  
อยู่รอง 

อุทัยธาน ี
(๑๕/๘/๖๓) 

เร่ือง ปัญหาช้างท าลายพืชผล
ทางการเกษตรของราษฎร 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 


