
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

สรุปจำนวนเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรับมา 

ในพื้นที ่๙ จงัหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วาจา 
จำนวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ 

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

๒. จังหวัดพิษณุโลก ๙ ๒๓ ๖ ๗ ๒ ๔ ๑ ๒ ๑๐ 
๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ ๑๘ ๘ ๔ ๒ ๓ ๒  ๔ 

๔. จังหวัดสุโขทัย  ๓๓ ๔  ๓ ๑  ๑ ๒๔ 
๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ ๑๔ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓  ๔ 
๖. จังหวัดกำแพงเพชร ๓๖ ๒๙ ๑๐ ๑๖ ๗ ๔  ๙ ๑๙ 
๗. จังหวัดนครสวรรค์ ๒ ๑๘ ๖ ๒ ๑ ๔  ๑ ๖ 
๘. จังหวัดพิจิตร ๓ ๒๘ ๑ ๑๔ ๗   ๒ ๗ 
๙. จังหวัดอุทัยธานี  ๑๕ ๔ ๔ ๑ ๒  ๑ ๓ 

จำนวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๖๖ ๑๙๑ ๔๑ ๔๙ ๒๗ ๒๑ ๒๖ ๑๖ ๗๗ 

รวมเรื่องทั้งหมด รวมทั้งสิน้ ๒๕๗ เรื่อง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑. จังหวัดตาก (จำนวน ๘ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายบรรเจิด                   
ลาวัณย์รัตนากุล 
 

ตาก 
(๑๐/๙/๖๒) 

เรื่อง 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) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และโปรดพิจารณาเร่งรัด                 
การประสานแผนงานโครงการเพื่อรองรับ
การพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนา
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 
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๓ นางสาว 
โสภาพรรณ                
กาสมสัน 
 

ตาก 
(๑๘/๙/๖๒) 

เรื่อง 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
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติด้านพืชและเงื่อนไขการประกันภัยดังกล่าว  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า อยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาแก้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ที่ผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  
ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ   
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้แจ้งไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อขอให้เร่งรัดผลการพิจารณา
ดังกล่าวโดยเร็ว 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔ นายเทิดเกียรติ                 
ชินสรนันท์ 
 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน              
การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เช่นเดียวกับเมืองพัทยา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

๕ นายเทิดเกียรติ 
ชินสรนันท์ 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การนำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาปรับใช้
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

๖ นายเทิดเกียรติ 
ชินสรนันท์ 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดันให้
กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์ 
หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย                    
การทำความตกลงร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔ ตำบล                         
แบบบูรณาการมีระเบียบกฎหมายรองรับ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ นายเทิดเกียรติ 
ชินสรนันท์ 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

 

เรื่อง ขอแสดงความยินดีและสนับสนุน    
การทำงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก                         
และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ในโอกาส
ต่อไป 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

 

๘ นายเทิดเกียรติ 
ชินสรนันท์ 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตาม
นโยบายพรรคการเมือง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๑. จังหวัดตาก (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาด้านนโยบายการพัฒนา
และการบริหารจัดการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

        
 

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

๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

        
 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาแรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

        ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การแรงงาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
       กมธ.การแรงงาน ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๓)  
๐๐๑๙/๔๖๑๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
แจ้งว่า คณะกรรมาธิการการแรงงาน มอบหมายให้ 
คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน พิจารณา
ศึกษา 
        
        
        บัดนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รายงาน 
ผลการพิจารณาเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   

๔  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการค้าชายแดน 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๕  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอให้มีการสร้างห้องปฏิบัติการ 
(Central Lab) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๖  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

  

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

๗  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว                 
ในพื้นที่ชายแดน 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

๘  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอขยายเวลาปิดด่านพรมแดน                 
ไทย-เมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

๙  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาผังเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 
 

     ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
     กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๒๙๖๐  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการ
เกี่ยวกับปัญหาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ให้ยกเว้นใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด                          
หรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงทำให้
พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง 
๓ อำเภอ ๑๔ ตำบล ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อห้าม
การก่อสร้างอาคารตามประกาศดังกล่าว                    
ทำให้สถานประกอบการโรงงานต่าง ๆ ไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ บางพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้แค่                   
พื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งข้อคิดเห็นดังกล่าวนี้                 
ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดย
ได้ปิดประกาศ ๑๕ วัน และประชุมรับฟังข้อคิดเห็น                 
ของประชาชน เมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จากการตรวจสอบร่างข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน ไม่ปรากฏเงื่อนไขของการ



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

จำกัดพื้นที่ประกอบกิจการหรือก่อสร้างอาคารประเภท
โรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
แต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่าผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากจะประกาศใช้บังคับได้ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

๑๐  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
จากแรงงานต่างด้าว 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๑๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลแม่สอด 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๑๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอให้ตรากฎหมายประกันภัย
สินค้าทางการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๑๓    ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เรื่อง การลงทุนจากกลุ่มจีนในโก๊ะโก่  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จำนวน ๙ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด  เรื่องร้องทุกข์  การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายสุรินทร์โรจน์  
ศรีสังข์  

พิษณุโลก 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง  
๑. ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน
งบประมาณในการจัดหาน้ำอุปโภค 
บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
๒. การสัญจรยังมีความยากลำบาก                   
และมีจุดเสี่ยงอันตรายหลายจุด
โดยเฉพาะในฤดูฝน 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

      ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
     ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๘  
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือ 
ที่ พล ๐๐๒๓.๔/๑๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งว่า ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้องค์การบริหาร                    
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณ และให้อำเภอนครไทย กำกับ ดูแล                  
และให้คำแนะนำ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ                
บริหารส่วนตำบลนครชุม ในการจัดทำแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อไป  
        



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒ นายชัยยนต์  
มาไชยนาม 

พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตาม
ผลการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง 
ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
ทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายและขวา 

(ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ) 

       ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจต่อไป 
        คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ สว(กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๔๗๔๘ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
      คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายและขวา 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการทำประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์  
จะดำเนินการไม่ได้ ตามความในมาตรา ๑๙  
และมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หากภาคประชาชนต้องการเข้าทำ
ประโยชน์ต้องเป็นการบำรุงรักษาโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุทยานแห่งชาติ ตามความในมาตรา ๒๒ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี
กำหนด ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวข้างต้นไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน 
เพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  

๓ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอขยาย 
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หนว่ยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

๔ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอขยาย 
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

๕ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอขยาย 
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

๖ นายดาวรุ่ง กรีพรต พิษณุโลก 
(๑๕/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอขยาย 
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

๗ นายเอกพงษ์ กุลเจริญ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดู่ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  

๘ นายสวิง มิชาวนา พิษณุโลก 
(๑๘/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๙ นายชัยยนต์  
มาไชยนาม 

พิษณุโลก 
(๑๘/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอสร้างอ่างเก็บน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑   พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๒  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร                 
ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๓  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้สนับสนุนการปล่อย
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

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

๕  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการใช้สารเคมี 
ในภาคการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๖ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๗ นายนันทอง ทองมา พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๘ นางภิฬารัตน์  
สีหะวงษ์ 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๙ นายสมโภชน์ 
นวลป้อง 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๐ นายพงษ์ศักดิ์  
ปานเกิด 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินไม่มี 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๑ นายวีระศักดิ์ 
สุวรรณโณ 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง อ่างเก็บน้ำโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริห้วยพริกขิง 
ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๒ นายจำเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอก่อสร้างฝายบ้านโคก
ผักหวานและฝายบ้านปากรอง  
ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก  

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๓ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ  
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๔ นายนันทอง ทองมา พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง โครงการชลประทานระบบท่อ 
ฝายห้วยขมึง 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๕ นายพีระเชษฐ์ 
ปริญญานาคหอม 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอขยายเส้นทางถนน
หมายเลข ๑๑๔๗ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๖ นายจำเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๗ นายพันธ์ สมีเพ็ชร พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๘ นางสิงห์ จันทะคุณ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑๙ นายจำเนียร ด่านทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๒๐ นายคำวี สมวงศ์ พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างตำบลป่าแดง
และตำบลบ้านดง 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๒๑ นางสาวพรพิมล 
ดาปัว 

พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๒๒ นายอำนวย ม่วงทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ำ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องไปยัง  กมธ.การเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

๒๓ นายอำนวย ม่วงทิม พิษณุโลก 
(๑๗/๗/๖๓) 

เรื่อง ขอใช้พืน้ที่เขตป่า สปก.  
เป็นบ่อทิ้งขยะ 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ (จำนวน ๕ เรื่อง)   

จังหวัด ชื่อ – สกุล  เรื่องร้องทุกข์ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายสุวิทย์ 
แสนยากุล 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕/๙/๖๓) 

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นปัญหาของตำบลเข็กน้อย 
๑. การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินในตำบลเข็กน้อย 

(ปัญหาที่ดิน) 
๒. ขอเส้นทางเข็กน้อยขึ้นดอยผาตัด (ผาซ่อนแก้ว 
    ระยะทางความยาว ๑๑ กิโลเมตร 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
๓. ขอเส้นทางจากบ้านเข็กน้อย-บ้านทับเบิก  
    (บ้านห้วยน้ำขาว-บ้านทับเบิก)  
    ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ระยะทางความยาว ๑๒ กิโลเมตร  

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
๔. ขออนุญาตให้ชาวตำบลเข็กน้อยสามารถปลูกกัญชง 
    เพื่อนำมาผลิตเป็นผ้าใยกัญชง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
    ชาวม้งที่ตลาดต้องการในปัจจุบัน 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 
 

 ส่งเรื่องไปยัง  
- กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ        
  สิ่งแวดล้อม 
- กมธ.การคมนาคม  
- กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นายชายวิสิทธิ์ 
เสือสืบพันธ์ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕/๙/๖๓) 

เรื่อง ขอให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกาคุ้มครอง
ประชาชนผู้บริสุทธิ์/พื้นที่อำเภอเขาค้อ 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๕ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๓ นายหน่อใจ  
แซ่หลอ  

เพชรบูรณ์ 
(๒๕/๙/๖๓) 

เรื่อง ขอกลับภูมิลำเนาเดิมตามนโยบาย ๖๖/๒๓  ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๔ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๔ นายยุซัว 
แซ่วื่อ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน 
และที่อยู่อาศัย กลุ่มนายยุซัว แซ่วื่อ อดีตผู้ร่วมพัฒนา
ชาติไทย 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๒ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๕ นายปรีชา 
เชิดกิจชัยกุล 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕/๙/๖๓) 

เรื่อง ความไม่เป็นธรรมในการแก้ไขปัญหา  
กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย นายก้าตั๋ว แซ่สง  
ตามนโยบายที่ ๖๖/๒๓ 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๓ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ (จำนวน ๑๘ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  เพชรบูรณ์ 
(๑๓/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 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  เพชรบูรณ์ 
(๑๓/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการทำแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP ของ
ประเทศไทย 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 
 

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

๓  เพชรบูรณ์ 
(๑๓/๙/๖๒) 

เรื่อง พัฒนาสนามบินและเมืองใหม่รอบสนามบิน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔ นายอำนาจ 
พูนยอด 

เพชรบูรณ์ 
๒๕-๒๖/๙/๖๓ 

เรื่อง ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๕ นายพิสิษฐ์พล 
โพธิ์ลิบ  

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ขอแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (อ.เขาค้อ) 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๖ นายปรีชา  
เดชบุญ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ) 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๗ นายโสภณ 
เปรมโสภณ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ) 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๘ นายรุจน์ 
เพชรประทุม 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นายคมกฤษ 
สุวรรณหงษ์ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๐ นายไสว 
คำพุฒ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 
 

๑๑ นายหลักทรัพย์ 
คำโสม 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๒ นายไกร 
แรงงาน 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ของบประมาณในการสร้างถนนให้แล้วเสร็จ 
(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๗ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๓ ร้อยตรี ศิริ  
กินยืน 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๗ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๔ นายไกร แรงงาน เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๕ นางเกศินี  
อุดพ้วย 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 
(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๖ พันตำรวจเอก 
จิรภัทร 
ปานลักษณ์ 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง เสนอให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็น 
แหล่งท่องเที่ยว  

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 

๑๗ นายชัชพงษ์ 
เสาธง 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
       ๑. ติดตามเร่งรัดการบูรณาการการทำงานของ
ทุกหน่วยงาน 
       ๒. เร่งรัดการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา 
การปฏิรูป เช่น พ.ร.บ.จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  
การอำนวยความสะดวกของทางราชการตาม 
ข้อร้องเรียนของผู้นำชุมชนที่นำเสนอในทุกเวที เป็นต้น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๒ 
ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ นายไพบูลย์  
อินทา 

เพชรบูรณ์ 
(๒๕-๒๖/๙/๖๓) 

เรื่อง การส่งเสริมด้านการตลาดของพืชผล 
ทางการเกษตร 

(ปัญหาด้านเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๔. จังหวัดสุโขทัย (จำนวน ๓๓ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 
 

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

๒  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 
 

เรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

  

 
 

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

๓  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาด้านการคมนาคม 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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

๕  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการ
สหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๖ นายบุรี เกื้อหนุน 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  
(ปัญหาที่ดิน) 

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

๗ นายอนันต์  
เรืองเที่ยง 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  
(ปัญหาที่ดิน) 

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

๘ นายชนะ เพิ่มพูน สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
(ปัญหาที่ดิน) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นายบุญลือ  
ครุฑทุ่ง 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๑๐ นายบุญลือ  
ครุฑทุ่ง 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

(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  
แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       ๑. การขอให้ยกเลิกมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง 
และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
         คณะกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา 
ติดตาม เร่งรัดและเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้
ใชป้ระมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  และในร่างฉบับปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการให้ยกเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน            
ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครอีกต่อไป  
       ๒. สิทธิประโยชน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง               
การดำเนินงานของฝ่ายปกครองท้องที่ ได้แก่ 
            (๑) สวัสดิการรักษาพยาบาล 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

            (๒) การแต่งเครื่องแบบกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้
แม้พ้นจากตำแหน่งแล้ว เช่นเดียวกับข้าราชการบำนาญ 
            (๓) การขอปรับเปลี่ยนรูปแบบประจำตัวกำนัน
และผู้ใหญ่บ้าน 
            (๔) ให้จุดรับแจ้งเหตุของฝ่ายปกครองควรมี
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 
         
        คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองท้องที่และไม่อยู่ในหน้าที่และ
อำนาจของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงส่งคืน
ข้อคิดเห็นดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ส่งไปยัง
คณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่และอำนาจต่อไป 
         คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง และติดตาม 
เรื่องร้องเรียน พิจารณาแล้ว เห็นควรส่งข้อคิดเห็นดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๑๑ นายบุญเสริม  
เชยวัดเกาะ  

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

(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  
แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ส่วนตำบล  
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) แล้ว  
และจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป  

๑๒ นายบุญเสริม  
เชยวัดเกาะ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(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 
       - วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  
          คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับ 
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และจะได้ 
นำข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

๑๓ นายอธิราช 
วรรณา 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ค่าตอบแทนของผู้ประสาน
ชุมชน 

(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 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชนแล้ว และจะได้นำข้อเสนอ
ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และ
อำนาจต่อไป 

๑๔ นายอธิราช 
วรรณา 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง การดำเนินงาน 
ด้านงบประมาณของ 
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 
และผลการพิจารณา ดังนี้ 
        
       - การดำเนินงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว และจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

๑๕ นายอธิราช 
วรรณา 
รอง
นายกเทศมนตรี 
เมืองสุโขทัยธานี 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ 
ของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ 
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 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

       - การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงาน
ต่างๆ ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 
       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับการถ่าย
โอนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ให้แก่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบแล้ว และจะได้นำข้อเสนอ
ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และ
อำนาจต่อไป 

๑๖ นายวิลาศ ส่งให้ 
สมาพันธ์ครู
จังหวัดสุโขทัย 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์
สมาคมครูแห่งประเทศไทย 
(ส.ค.ท.) เกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๑๗ นายวินัย  
วันจันทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

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

๑๘ นายปองเลิศ  
เฉลิมสิริโรจน์ 
 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหากฎหมายซ้ำซ้อน 
(ปัญหาด้านสังคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๙ นายสมชาย  
เดือนเพ็ญ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบจากการเสนอข้อมูล 
ที่ไม่ตรงกับความจริงของ
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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๐ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง 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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า  คณะกรรมาธิการได้เชิญ
ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ 
และได้รับทราบข้อมูลว่า  
กรณีขั้นตอนในการขอเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของคนในชุมชน
หรือปราชญ์ชาวบ้านต้องมีการประกาศเขตพื้นที่นั้นให้เป็น
เขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่นก่อน โดยเขตตำบลเมืองเก่า 
อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คนในท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอ
อนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ทันที ซึ่งได้ดำเนินการเสนอ
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ เมื่อประกาศแล้วสามารถแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบได้
ทันที เนื่องจากมีการประสานกันทางกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์
อยู่แล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

๒๑ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน 

(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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๒ นายปองเลิศ 
เฉลิมสิริโรจน์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดทำระบบ 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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยประสานองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  
เพื่อดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๓ นายณรงค์ชัย  
โตอินทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง 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  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๔ นายณรงค์ชัย 
โตอินทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง 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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๕ นายณรงค์ชัย 
โตอินทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่ม
จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

(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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญ
ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ 
และได้รับทราบข้อมูลว่า การขอให้เป็นเขตท่องเที่ยวชุมชน
หรือท้องถิ่น ชุมชนจะส่งคำร้องมาที่กรมการท่องเที่ยว  
โดยกรมการท่องเที่ยวจะมีการพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น
ตามที่กำหนดหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดจะดำเนินการประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือ



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ท้องถิ่น และจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้ที่มีความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็นการ
ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการประกาศให้เป็น              
เขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อเตรียม ความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 

๒๖ นายณรงค์ชัย 
โตอินทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูล
สารสนเทศให้กับนักท่องเที่ยว 

(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  
แจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอ 

๒๗ นายสมชาย  
เดือนเพ็ญ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการ
มรดกโลก 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๒๘ นายณรงค์ชัย               
โตอินทร์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการบูรณะ
ซ่อมแซมโบราณสถาน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๙ นายคงวุฒิ  
คุณธนเศรษฐ์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน  
(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๓๐ นายคงวุฒิ 
คุณธนเศรษฐ์ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้ง
ขึ้นทะเบียน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๓๑ ดร.นพ.ปองพล  
วรปาณิ 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อให้มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. การจัดตั้ง National Health 
Policy Board (NHPB) 
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ หรือ National Health 
Authority 
๒. การขับเคลื่อน Area Health 
Board/เขตสุขภาพ 
๓. ประเด็นกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
๔. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
อัตรากำลังภาระงาน FTE หมายถึง 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

หน่วยนับภาระงานของพนักงานมา
กำหนดอัตรากำลังที่ต้องการใช้  
ซึ่งจะคิดคำนวณจำนวนอัตรา
บุคลากรโดยการเทียบกับชั่วโมง
การทำงานที่พนักงาน เต็มเวลา
หนึ่งคนทำในช่วงเวลาหนึ่งๆ)  
ให้เป็นปีปัจจุบัน (ฐานข้อมูล 
ภาระงานที่ใช้ ปี ๒๕๕๖) 
๕. การเพิ่มอัตราบรรจุข้าราชการ
ในกลุ่มสายสนับสนุน และกลุ่มสาย
วิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลน  

(ปัญหาด้านสังคม) 
๓๒ พญ.ภาวิณี  

เอี่ยมจันทร์ 
สุโขทัย 

(๔/๑๒/๖๒) 
เรื่อง การบริหารบุคลากร 
ในระบบราชการ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๓๓ นพ.สมชาย  
แก้วเขียว 

สุโขทัย 
(๔/๑๒/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนของ
แพทย์เฉพาะทาง 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ (จำนวน ๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นายสวิท อุ่นทอง  อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง 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  
ปัญญายงค์ 

อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง การพิจารณาข้อกฎหมาย 
พื้นที่ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพื่อทำเป็นด่านการค้า 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

                      (เรื่องซ้ำ) 

๓ ๑. นายประพลวัต                  
ปัญญายงค์                     
ประธานหอการค้า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง การพิจารณาข้อกฎหมาย                 
พื้นที่ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์                       
เพื่อทำเป็นด่านการค้า 
 (ปัญหาที่ดิน และปัญหาด้านการ

คมนาคม) 

       ส่งเรื่องให้ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๑๖  
ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ 
      คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ติดตามเร่ืองดังกล่าว                          
มีความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒. ดร.นวรัตน์                       
ทรงเกียรติกุล 
ประธานสภา
อุตสาหกรรม                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

     ๑) ประเด็นเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ 
ในเขตป่าสงวนป่าน้ำปาดเพื่อการก่อสร้างตลาด 
และการค้าชายแดน และเป็นที่ตั้งส่วนราชการ 
เนื้อที่จำนวน ๙๙ ไร่ ๔๘ ตารางวา                 
      คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณา                          
ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓                       
อยู่ระหว่างการออกประกาศกรมป่าไม้เพื่อให้
จังหวัดเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว   
      ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์               
ในเขตป่าสงวนป่าน้ำปาดเพื่อการปรับปรุงถนน
สายบ้านมะม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ 
       กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาต  
เลม่ที่ ๐๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑๒                     
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                  
(Initial Environmental Evaluation : IEE) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร                                     
        กรณีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องกระบวนการ
ทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่าง
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จังหวัดอุตรดิตถ์และกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่อง
ดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย                             
ในการขอใช้พื้นที่แล้ว 
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ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ (จำนวน ๑๔ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง  
๒ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-
เมืองหลวงพระบาง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 
 

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

๒  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการ 
ตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน 
ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี (วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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

๓  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวนาปี 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
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๔  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อก่อสร้างถังบรรจุ
ผลผลิตทางการเกษตร (ไซโล) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๕  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง การเพิ่มเงนิตอบแทนกำนันและ
ผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๖  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการรับรองแบบก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

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

๗  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรทับซ้อนกับ
ที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๘  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 
๑๑๗ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอให้มีการแกไ้ขพระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๑๐  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการ 
ตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน 
ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี (วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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

๑๑  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอให้ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านเกาะ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๑๒  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาความล่าช้าการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๑๓  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอให้พัฒนาบึงมายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๔  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการบริหารงานบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(ปัญหาด้านสังคม) 

      ส่งเรื่องให้ กมธ.การศึกษาที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๗๔  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒ 
     กมธ.การศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/๒๑๐๓ 
แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือชี้แจง
มายังคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
     ๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรร 
อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำหรับโรงเรียนที่มี
จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ในแผนการควบ
รวมสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอ  
ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี  
และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร  
ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนการศึกษาเพื่อคน
พิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดำริหรือเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา 
หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  
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     ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดทำข้อมูล
รายละเอียดการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการฯ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
ในการนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจาก
การเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 
๒๐,๔๕๐ อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับไปกำหนด
ตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมทั้งนำอัตราที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับ
การบรรจนุักศึกษาทุนโครงการต่างๆ สำหรับการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนตำแหน่ง
ที่ว่างนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้งในส่วนราชการที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการบริหารจัดการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งบริบทของโรงเรียนแต่ละ
แห่งเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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     ๓. สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการฯ ตามที่ คปร. กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดสรรอัตราพนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) ทดแทนให้
สถานศึกษาในสังกัดที่มีความขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีตามกรอบที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับกรณีครู
อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการ
สรรหาอัตราทดแทนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อย
แล้ว 
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ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ  

๖. จังหวัดกำแพงเพชร (จำนวน ๓๖ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายเดช เขียวณรงค์ กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ 
ถนนคลองลาน-อุ้มผาง  
(ปี ๒๕๖๓)   

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

       กมธ.การคมนาคม ได้พิจารณาประเด็นร้องเรียน
ดังกล่าวโดยได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนและ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาให้กรมทางหลวง
จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
๑๑๑๗ เพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการต่อไป  
 

๒ นายธนกร จันทพุฒ กำแพงเพชร 
(๓๐/๑๐/๖๒) 

เรื่อง โครงการก่อสร้าง 
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
    ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง 
    ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
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๓  นายประภัสร์  
อ่อนฤทธิ์ 

กำแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 
 
 
 

 

เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาโดยการ 
เพิกถอน หรือแก้ไข 
พระราชกฤษฎีกากำหนด 
เขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๑                         
และ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร จำนวน ๔ ฉบับ 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

        กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้
กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                 
มีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและ
ศักยภาพที่ดินทุกประเภท ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเห็น
ควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดย
คณะกรรมาธิการจะได้ติดตามการดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในภาพรวมต่อไป 

๔ นายไฉน อำไพริน กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์           
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตำบลวังหามแห           
อำเภอขาณุวรลักษบุรี              
จังหวัดกำแพงเพชร 
(ปัญหาแหล่งน้ำ,ปัญหาด้านการ
คมนาคม, ปัญหาที่ดิน, ปัญหา
ด้านสังคมและอื่นๆ) 

      ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ 
      กมธ.การคมนาคม มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๑๘๓  
ลงวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณาว่า ปัญหา 
ความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด
กำแพงเพชร จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานดังกล่าว
แล้ว  
      ๒. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐๔ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒       
      กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๓๐  
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ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ แจ้งว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ทั้งทางการ
ปกครอง การบริหารในท้องถิ่นของตนเอง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งหน้าที่และ
อำนาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจต่อไป พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้ง              
ผู้ร้องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 

๕ นายณรงค์ คำอ่อน กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 
(ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ) 

 ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๖ นายเดช เขียวณรงค์ กำแพงเพชร 
(๙/๑๑/๖๒) 

เรื่อง ขอความเป็นธรรม 
กรณีการจัดสรรงบประมาณ
ใหก้ับ “โครงการถนนคลองลาน 
-อุ้มผาง” 

        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  
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(ปัญหาด้านการคมนาคม) 
 
 
  

แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอความเป็นธรรม
กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับ “โครงการถนนคลองลาน-
อุ้มผาง” ดังนี้  
       กมธ.การคมนาคม ได้พิจารณาประเด็นร้องเรียน
ดังกล่าวโดยได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนและ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณา 
ให้กรมทางหลวงจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๗ เพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป  

๗ นางภวาสุ แพงสี กำแพงเพชร 
(๒๘/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ นางสาวประสพพร 
กระมล 

กำแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้า 
ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าน้ำตก 
วังชมภู 
 

 
 

ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๙ นางสาวประสพพร 
กระมล 

กำแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ 
หาแนวทางการจัดทำโครงการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับ
สัตว์ป่าขนาดเล็กคลองวังชมภู 

 
 

       กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา                 
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๑๐๗                             
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  แจ้งว่า คณะกรรมาธิการ                     
ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า                 
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 พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อันเป็นพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า                       
และพันธุ์พืช ซึ่งตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ                  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๘ บัญญัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครอง 
บำรุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ                    
อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว               

๑๐ นางสาวจันทนา  
เกษนุช 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 

      กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๒๐  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้
พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ไปยังองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพชรชมพู และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจต่อไป  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๑ นางสาวจันทนา 
เกษนุช 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓)  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 

 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๒ นางสาวจันทนา 
เกษนุช 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๓ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๔ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๕ นางสาวสุกัญญา  
แสงสนธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๖ นายสถาพร ชูอินทร์ กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๗ นายสถาพร ชูอินทร์ กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๘ นายสถาพร ชูอินทร์ กำแพงเพชร 
(๒๗/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อน้ำ
บาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบ 
โซล่าเซลล์ 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๑๙ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๒๐ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 (เรื่องซ้ำ) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๑ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 
 

(เรื่องซ้ำ) 

๒๒ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพร้อมทั้งจัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้าน 

 (เรื่องซ้ำ) 

๒๓ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๗/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอใช้พืน้ที่ขยายเขตถนน
เข้าหมู่บ้านในเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า 
 

      กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๐๘                   
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าใช้ประโยชน์ในเขต
อุทยานแห่งชาติ ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่และ
อำนาจในการกำหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เสนอแนะ  
การกำหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือการ
เพิกถอนอุทยาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกระทรวง



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจต่อไป 

๒๔ นางสาวมัชฌิมา 
จันทราภรณ์ 

กำแพงเพชร 
(๗/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอใช้พืน้ที่ขยายเขตถนน
เข้าหมู่บ้านในเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๒๕ นางสาวประสพพร 
กระมล 

กำแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหา
แนวทางนำกระแสไฟฟ้า                                    
เข้าศูนย์การเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า
น้ำตกวังชมภู   
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๒๖ นางสาวประสพพร 
กระมล 

กำแพงเพชร 
(๒๕/๓/๖๓) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ 
หาแนวทางการจัดทำโครงการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับ
สัตว์ป่าขนาดเล็กคลองวังชมภู  
 

 (เรื่องซ้ำ) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๗ นายมนตรี 
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๑๕/๔/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหา               
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และการขาดแคลนแรงงาน 
ตัดอ้อย 
 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 

๒๘ นายมนตรี 
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๑๕/๔/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหา               
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และการขาดแคลนแรงงาน 
ตัดอ้อย 
 

 (เรื่องซ้ำ) 

๒๙ นายสมยศ จันทร์นิล กำแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๐ นายพร ศักดิ์เสือ กำแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน  
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน 

 (เรื่องซ้ำ) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๓๑ นายชัยทัด โพธิ์อ่วม กำแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
ยืมเงินทุนในการตั้งโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน 

 (เรื่องซ้ำ) 

๓๒ นายผดุง ฮวดกระโทก กำแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
โดยการยืมเงินทุนในการตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดกำลังผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๓ นายจุมพล ขันธิพล กำแพงเพชร 
(๒๗/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
โดยการยืมเงินทุนในการจัดตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดกำลังการผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 (เรื่องซ้ำ) 

๓๔ นายผดุง ฮวดกระโทก กำแพงเพชร 
(๒๘/๔/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนนุ 
โดยการยืมเงินทุนในการตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ขนาดกำลังผลิต ๑.๕ MW 
(๑,๕๐๐ kw) 

 (เรื่องซ้ำ) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ นายสุพจน์ เดชะผล กำแพงเพชร 
(๒๓/๔/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัด 
กำแพงเพชร 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพลังงาน 

๓๖ นายมนตรี  
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๕/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
โครงการแก้ปัญหาหมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) กำแพงเพชรโมเดล 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๖. จังหวัดกำแพงเพชร (จำนวน ๒๙ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
(ปัญหาที่ดิน)  

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

๒  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการให้บริการของ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๓  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร
ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๔  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๕  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๖  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการเสนอขอ
งบประมาณของส่วนราชการ 
ในพื้นที่อำเภอคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๗  กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการ
ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 
๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร-
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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

๘ นายคำรณ  
รักธรรม 
 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ๑. ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ (ข้าวโพด) 
เนื่องจากการลักลอบนำข้าวโพด
จากพม่าเข้ามาในประเทศไทย 
       ๒. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างสะพาน หมู่ ๕ 
ตำบลวังหามแห งบประมาณ  
๒ ล้านบาท 
        

 ๑. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
        ๓. ปัญหาค่าตอบแทนกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน (ปัญหาด้านการเกษตร, 
ปัญหาด้านการคมนาคม, ปัญหา
สังคมและอื่นๆ) 

๙ นายวิมล พิลึก กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่าง 
ตำบลบ่อถ้ำกับอำเภอลาดยาว 
ส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
การเก็บภาษี การออกโฉนดที่ดิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

 
 

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

๑๐ นายวิรัตน์ 
อ้นมื้น 

กำแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ควบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
ทำให้ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงิน 
ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ 

(ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ) 

  
 
 

๑๑ นายสยาม มาลัย กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๒ นายเฉลิมพล 
เย็นตั้ง 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๑๓ นายจรูญ  
เขียวสะอาด 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องถนน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

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

๑๔ นายเมฆ คำขาว กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
(ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ) 

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

๑๕ นายเฉลิมพงษ์ 
ถึงสุข 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๑๖ นายสมมาตร  
สุ่มทอง 

กำแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกรรมการเงินของเอกสารที่ดิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๗ นางสำเนียง  
ชื่นเรียง 

กำแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ทับซ้อน 
ป่าสงวนพื้นที่อุทยานคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๑๘ นายสุเทพ  
บุญเสริม 
 
 

 

กำแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๑๙ นายศรัยพงษ์  
วงษ์นาคพงษ์ 

กำแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เรื่อง โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ
คลองน้ำไหล ทำให้ชาวบ้านต้อง
ออกจากพื้นที่ ไม่มีที่อยู่อาศัย 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๒๐ นายชวลิต   
บัวผัน 

 กำแพงเพชร
 (๑/๑๑/๖๒) 

เรื่อง ข้อเรียกร้องการสร้างถนน
ทางหลวง หมายเลข ๑๑๑๗ 
เชื่อมต่อระหว่างอำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร 
-อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
อีก ๓๓ กิโลเมตร ให้ดำเนินการต่อ 
ให้แล้วเสร็จ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๑ นายสวิก  
ฟองธิวงศ์ 

 กำแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เรื่อง ๑. ปัญหาที่ดินทำกินของ
ชาวบ้านกะเหรี่ยง 
ปกาเกอะญอ 
       ๒. ปัญหาขาดแคลนน้ำ และ
ท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
คลองน้ำไหลชำรุด 
        
       ๓. ต้องการผลักดัน 
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว   
(ปัญหาที่ดิน, ปัญหาแหล่งน้ำ, 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๒๒ นายกฤชทิพ 
ชะนิดไทย 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๐๑/๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๓ นายบุญรอด 
ชงชั้น 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๔ นายวิโรจน์ 
แสงหิรัญรัตนา 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ ๐๐๐๑/๔๐๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๕ นายวิโรจน์ 
แสงหิรัญรัตนา 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ ๐๐๐๑/๔๐๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๖ นายเตียง 
ผ่านสะอาด 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง การขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-
บริโภค 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ ๐๐๐๑/๔๐๘๙ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๗ นายเกียรติชัย 
เดชเดี่ยว 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้กฎหมาย 
(ปัญหาสังคม) 

      ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม  
และการตำรวจ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๗๑ ลงวันที่  
๒๘ ก.ย. ๖๓ 
     ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ ๐๐๐๑/๔๐๙๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
     ๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม  
และการตำรวจ ได้มีหนังสือ ที่ สว(กมธ๒) ๐๐๑๐/๕๐๓๑  
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการพิจารณา
แล้วเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นการออก
เอกสารสิทธิ์เพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขต



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

อำเภอไทรงามโดยการยกเลิกเขตป่าสงวนเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒๘ นายเรือน 
จูด้วง 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง ภาษีบ่อน้ำมัน 
 (ปัญหาสังคม) 

      ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม  
และการตำรวจ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๗๑  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
     ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๑ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
      
 
 
     ๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม  
และการตำรวจ ได้มีหนังสือ ที่ สว(กมธ๒) ๐๐๑๐/๕๐๓๑ 
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็น 
การขอให้มีการแก้ไขการจัดเก็บภาษีน้ำมัน รวมทั้งภาษีพัฒนา
รอบโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน จึงได้ส่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการพลังงาน  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 

๒๙ นายวีรพล  
บุญเรือง 

กำแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๓) 

เรื่อง การตรวจสอบการทำงาน 
ของฝ่ายบริหาร 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

 

      ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต  
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
     ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
     ๓. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต  
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้มีหนังสือ  
ที่ สว(กมธ๒) ๐๐๑๐/๕๑๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้สอบถามไปยังผู้เสนอข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทราบว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้เสนอเท่านั้น มิได้มีประเด็นต่อ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างชัดแจ้ง คณะกรรมาธิการ 
จึงได้ชี้แจงถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ 
และผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการให้ผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นได้รับทราบ รวมตลอดจนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประเด็นอื่น ๆ 
ที่ผู้เสนอข้อคิดเห็นยังมีข้อห่วงใยจนเป็นที่พอใจ 
คณะกรรมาธิการจึงยุติการพิจารณา 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 
 
 

๗. จังหวัดนครสวรรค์ (จำนวน ๒ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นครสวรรค์ 
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่สายเหนือ  
(ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ) 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๐ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๘๗ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๒  นางธัสสร์อร  
สกลวิทยานนท์ 

นครสวรรค์ 
(๘/๙/๖๓) 

เรื่อง ความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนอันเนื่องจากการรถไฟ
เรียกเก็บค่าเช่าในอัตราสูง 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๒ 
ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๒ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๗. จังหวัดนครสวรรค์ (จำนวน ๑๘ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  นครสวรรค์ 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพ 
การกักเก็บน้ำของบึงบอระเพ็ด 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 
 

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

๒  นครสวรรค์ 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการให้บริการ
รักษาพยาบาลและบุคลากร 
ทางการแพทย์ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

 
 

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

๓  นครสวรรค์ 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการดำรงตำแหน่งของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  นครสวรรค์ 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการยุบรวมโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และการบริหารบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๕ นายประภาส  
กิตติวณิชานนท์ 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของ 
การรถไฟรัศมีเขา ๔๐ เมตร  

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๘๘ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๖ นายดำรง  
ประภาสะวัต 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของ 
การรถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๘๙ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๗ นายสงวน  
สิทธิเลิศประสิทธิ์ 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของ 
การรถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๘ นางสาววันวิสาข์ 
ลือพืช 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของ 
การรถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๗ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นางสาวชวิศารัตน์ 
แก้วปรีชา 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของ 
การรถไฟ 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๘ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๐ นายอำนาจ ปาโมกข์ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง การแก้ปัญหาการออก 
เอกสารสิทธิ์ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๔ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๑ นายสายันต์ จันทนบ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำ 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเร่ืองดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว 

๑๒ นางเพลินพิศ ศรีภพ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างทางรถไฟ 
ทางคู่ 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๙ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓
  

๑๓ นายประดิษฐ์  
สนธิโพธิ์ 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ) 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๘๗ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๔ นางเพลินพิศ ศรีภพ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหางบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ 
(ปัญหาสังคม) 

 ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๙ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓
  

๑๕ นายธีระยุทธ  
ศรีปันพริ่ง 

นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง การขึ้นเงินค่าตอบแทนของ  
อสม. 

(ปัญหาสังคม) 
 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๖ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๔๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๖  นายสำรอง เยี่ยงยงค์ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่ดิน สปก. 
(ปัญหาสังคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๗ นายจำเนียร ร่มสุข นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
(ปัญหาเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๘ นายสำรอง เยี่ยงยงค์ นครสวรรค์ 
(๑๔/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการตัดไม้เพื่อส่งให้
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓  
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๘. จังหวัดพิจิตร (จำนวน ๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ นายชาติ ฉ่ำพงษ์ พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๒ นางบังอร อ่ำสุข พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เรื่อง ของบประมาณฟื้นฟูและ
พัฒนาบึงสัพงายเป็นอ่างเก็บน้ำ 
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๓ นายกิตติศักดิ์ 
แป้นสะอาด 

พิจิตร 
(๒๓/๑/๖๓) 

เรื่อง ขอให้ประสานหน่วยงาน
ชลประทาน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

 

                     ๘. จังหวัดพิจิตร (จำนวน ๒๘ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาการดำเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 
 

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

๒  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการขุดลอกคลอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๓  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและน้ำท่วม 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔ นายณัฐณรงค์ 
เอี่ยมมี 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพื่อทำเป็น
แหล่งน้ำสาธารณะ 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๕ นายเสน่ห์               
เผือกพูล 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ขุดลอกของบประมาณหนองหวาย 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

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

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในบึงสรรพงาย 
และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อน
พื้นที่ป่าดงกุรัง 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๗ นายเสนอ  
กลิ่นทอง 
 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง การยกระดับฝายยางบ้านวังพญา  
ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
 

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

๘ นายกิตติศักดิ์ 
แป้นสะอาด 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นางสาวประทุม  
อยู่ยงค์ 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง การขาดแคลนน้ำทำการปลูกข้าว 
และพืชผลทางการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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

๑๐ นายประเสริฐ  
ศรีปัญญา 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ขอสร้างเขื่อนทดน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

      ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
     นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว (ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร) ได้แจ้งผลความ
คืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้  
     ตามหนังสือสำนักงานชลประทานที่ ๓  
ที่ E สชป๓/๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗  
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติ
ราชการจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งว่า ตามหนังสือ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัด
พิจิตร สำนักงานชลประทานที่ ๓ ขอชี้แจง ดังนี้ 
     ๑. ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ  
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/               
น้ำแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดพจิิตร จำนวน ๖ โครงการ 
งบประมาณรวม ๑๖๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท มีดังนี้ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

        ๑.๑ งานซ่อมแซมทำนบดิน ปตร.คลองคัน 
(ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย)                   
ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในชื่อ  
“งานคันกั้นน้ำ ปตร.คลองคัน งบประมาณ 
๙,๔๙๘,๐๐๐ บาท” ภายใต้โครงการค่าป้องกันและ
ซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย ตามบันทึกที่ 
สชป๓/๔๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และบันทึกที่ สชป๓/๕๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๓  
        ๑.๒ แก้วลิงบึงสรรพงายพร้อมอาคาร
ประกอบ (บรรเทาภัยแล้ง) ตำบลท่าบัว  
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการปรากฏชื่อ                                
ในร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        ๑.๓ โครงการท่อระบายน้ำบ้านบุ่ง-ฆะมัง 
(ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย) ตำบลฆะมัง  
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร งบประมาร 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการปรากฏชื่อ 
ในร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
        ๑.๔ แก้มลิงบึงวงฆ้องพร้อมอาคารประกอบ 
ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เสนอขอตั้ง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ไม่ปรากฏชื่อในร่าง
พระราชบัญญัติ 
       ๑.๕ โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบรรเทาอุทกภัย 
จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
เห็นควรให้สำนักบริหารโครงการ พิจารณา
ดำเนินการ 
        ๑.๖ ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทมี
ความพร้อมในการดำเนินการ สามารถดำเนินการได้
ทันหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
     ๒. การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง
เขื่อนกั้นแม่น้ำน่าน จำนวน ๓ แห่ง                        
ด้วยงานดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างในลำน้ำ 
สายหลัก (แม่น้ำน่าน) มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการน้ำในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
และมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานศึกษาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อน ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้ประสานกับ
สำนักบริหารโครงการแล้ว ตามบันทึกที่  
สชป๓/๕๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓   



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๑ นายศักดา  
เลือดล้วน 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการดำเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

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

๑๒ นายพร ปั้นเพ็ง พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง การพิจารณากำหนดกฎหมาย 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ                 
การดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนนั้นๆ  

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

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

๑๓ นายชาติ ฉ่ำพงษ์ พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร
กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

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

๑๔ นายสุรศักดิ์ 
เฉลิมสถาน 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๕ นางสาวนงชนก 
เพ็ชรคล้าย 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบาย
ราคาข้าวของรัฐบาล 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

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

๑๖  นายวรวุฒิ 
เอี่ยมสะอาด 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ 
จากการเผา 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

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

๑๗ นพ.ธีระพงษ์ 
แก้วภมร 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง 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 ดังนี้ 
      กมธ.การสาธารณสุข รับทราบแล้ว  
และเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ
ติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีต่อ
ประชาชน ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑๘ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

พิจิตร 
(๒๓-๒๔/๑/๖๓) 

เรื่อง 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 มีนาคม 
๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 
      กมธ.การสาธารณสุข รับทราบแล้ว  
และเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ
ติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ                   
ที่มีต่อประชาชน ในคณะกรรมาธิการ                  
การสาธารณสุข วุฒิสภา นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๙ นายสงคราม  
เพ็ชรนา 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๐ นายสมคิด  
วงษ์โท 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตร 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๖  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๑ นายเกรียงไกร 
ตั้งวิถีชีวิต 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง การขาดแคลนแหล่นน้ำทำการเกษตร 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๗ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๒ นายบุญจร 
นามวงศ์ลือ 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๘  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๓ นายดณัญ 
ฤทธิ์เรืองเดช 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๙  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๔ นายพิชิต 
คงวิชา 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๐ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๒๕ นายเดชบดี 
สาล ี

พิจิตร  
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๑  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๖ นายมงคล 
พุกเปี่ยม 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๒  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๒๗ นายประจักษ์ 
ทองแจ่ม 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษา        ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การศึกษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
      ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
       คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๕๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑                 
ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้นำส่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังกล่าวไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกรอบหน้าที่และอำนาจ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
 
 

พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการของ
คณะกรรมาธิการให้ผู้เสนอเรื่องได้รับทราบ 
อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 

๒๘ เด็กหญิง 
ณัฐธิดา มีดี 

พิจิตร 
(๑๑/๙/๖๓)  

เรื่อง การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก         ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การศึกษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
       ๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๔  
ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
        คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๕๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑  
ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้นำส่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังกล่าว              
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม
กรอบหน้าที่และอำนาจ พร้อมทั้งแจ้งผล                 
การพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมาธิการ                      
ให้ผู้เสนอเรื่องได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยวาจา 

๙. จังหวัดอุทัยธานี (จำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

๑  อุทัยธานี 
(๓๐/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง  
และน้ำท่วม 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 
 

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

๒  อุทัยธานี 
(๓๐/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้ขยายทางหลวง
หมายเลข ๓๓ ช่วงสามแยก
พหลโยธิน-อำเภอบ้านไร่ 
ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร  
เป็น ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

 
 

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

๓  อุทัยธานี 
(๓๐/๘/๖๒) 

เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการ
ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์
มายังเขื่อนทับเสลา 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

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



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๔  อุทัยธานี 
(๓๐/๘/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มี
ที่ดินทำกิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

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

๕ นายมนูญ  
ดอกกุหลาบ 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดิน น.ส.๓ ก.  
ทับซ้อนพื้นทีป่่าไม้ 

(ปัญหาที่ดิน) 
 

 ผลการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

๖ นายจงกล พุฒศิริ อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอสิทธิทำกินที่ดิน  
ภบท.๕ และ สปก. 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓  
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๗ นายสุริวงค์  
แห้วเพ็ชร 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทำกินให้กับราษฎร 

(ปัญหาที่ดิน) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓  
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๕ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๘ นายจงกล พุฒศิริ อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
ก่อสร้างอุโมงค์น้ำห้วยขาแข้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓  
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๙ นายอิสรพงษ์  
ศรีแจ้ 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๐ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓  
 

๑๐ นายอิสรพงษ์  
ศรีแจ้ 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

(ปัญหาคมนาคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ. การคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๐ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๑ นายชัยรินทร์ 
อิศรางกูร 
ณ อยุธยา 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบความเข้มแข็งของ
ชุมชนบ้านชายเขา ต.ทุ่งนางาม 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

(ปัญหาสังคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๗ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓  

๑๒ นายประเวก  
อยู่รอง 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอขยายไฟฟ้า 
(ปัญหาสังคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๖ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

***หมายเหต ุ: ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน้ำ ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปญัหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ 

 

๑๓ นายธวัชน์ ภูริพล อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง  
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

(ปัญหาสังคม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๘ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๔ นายจงกล พุฒศิริ อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง การทำการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ 

(ปัญหาเกษตร) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 

๑๕ นายประเวก  
อยู่รอง 

อุทัยธานี 
(๑๕/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาช้างทำลายพืชผล
ทางการเกษตรของราษฎร 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

 ๑. ส่งเรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒. แจ้งผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๖ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 


