
ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

สรุปจ ำนวนเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรบัมำ 

ในพืน้ที่ ๙ จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสอื 

จ ำนวน/เรือ่ง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรือ่ง 

ปัญหำเรื่องเกี่ยวกบั 

  ที่ดิน     น้ ำ        เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวัดตาก ๘ ๑๓   ๑  ๒๐   

๒. จังหวัดพิษณุโลก ๑ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  ๑ 
๓. จังหวัดเพชรบูรณ ์  ๔   ๑ ๒ ๑   

๔. จังหวัดสุโขทัย  ๕   ๓ ๑  ๑  
๕. จังหวัดอุตรดติถ ์ ๒ ๑๕ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔  ๓ 
๖. จังหวัดก าแพงเพชร ๕ ๒๑ ๗ ๒ ๓ ๔  ๒ ๘ 
๗. จังหวัดนครสวรรค ์  ๔  ๑     ๓ 
๘. จังหวัดพิจติร  ๓  ๑ ๑   ๑  
๙. จังหวัดอุทยัธาน ี  ๔ ๑ ๒  ๑    

จ ำนวนเร่ือง  
แยกตำมประเภท 

๑๖ ๗๔ ๑๑ ๙ ๑๓ ๑๒ ๒๖ ๔ ๑๕ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ๙๐ เรื่อง 

 
 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑. จังหวัดตำก (จ ำนวน ๘ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายบรรเจิด                   
ลาวัณย์รัตนากุล 
 

ตาก 
(๑๐/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน                
การยกฐานะเทศบาล นครแม่สอดเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เช่นเดียวกับเมืองพัทยา 

 (ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา               
ส่งเรื่องให้ กมธ.  
การปกครองท้องถิน่ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๙๔ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๒ นายบรรเจิด                   
ลาวัณย์รัตนากุล 
 

ตาก 
(๑๐/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก และโปรดพิจารณาเร่งรัด                 
การประสานแผนงานโครงการเพื่อรองรับ
การพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตากและเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษนครแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา               
ส่งเรื่องให้ กมธ.                      
การปกครองท้องถิน่ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การปกครองท้องถิ่น 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๐๐  
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๓ นางสาวโสภาพรรณ                
กาสมสัน 
 

ตาก 
(๑๘/๙/๖๒) 

เร่ือง ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ                
ด้านพืชและเงื่อนไขการประกันภัยพืช 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา              
ส่งเรื่องให้ กมธ. การเกษตรฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ กมธ.  
การเกษตรฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๙๓ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๙ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๔ นายเทิดเกียรติ                 
ชินสรนันท ์
 

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน              
การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เช่นเดียวกับเมืองพัทยา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ. การปกครอง
ท้องถิ่น และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

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



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

๕ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน               
การน าพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาปรับใช้กับ               
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา              
ส่งเรื่องให้ กมธ. การปกครอง
ท้องถิ่น และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

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

๖ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนและผลักดันให้
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดหลักเกณฑ์ 
หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย                    
การท าความตกลงร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔ ต าบล                         
แบบบูรณาการมีระเบียบกฎหมายรองรับ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ. การปกครอง
ท้องถิ่น และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

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

๗ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอแสดงความยินดีและสนับสนุน    
การท างานของรัฐบาลในการขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ “นครแม่สอด” ในโอกาสต่อไป 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา              
ส่งเรื่องให้ กมธ. การปกครอง
ท้องถิ่น และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

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

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ นายเทิดเกียรต ิ
ชินสรนันท ์

ตาก 
(๒๖/๗/๖๒) 

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตาม
นโยบายพรรคการเมือง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา            
ส่งเรื่องให้ กมธ. การปกครอง
ท้องถิ่น และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

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



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๑. จังหวัดตำก (จ ำนวน ๑๓ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาและ
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๔  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการค้าชายแดน 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

๕  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอให้มีการสร้างห้องปฏิบัติการ 
(Central Lab) 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๖  ตาก  
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๗  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ชายแดน 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๘  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอขยายเวลาปิดด่านพรมแดน                 
ไทย-เมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๙  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 

๑๐  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อจาก
แรงงานต่างด้าว 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๑  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลแม่สอด 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๒  ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ตรากฎหมายประกันสินค้า                
ทางการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การเกษตรและสหกรณ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๓    ตาก 
(๑๑/๙/๖๒) 

เร่ือง การลงทุนจากกลุ่มจีนในโก๊ะโก่  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดตาก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

  
 
 
 
 
 

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จ ำนวน ๑ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์  พิษณุโลก 
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง  
๑. ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน
งบประมาณในการจัดหาน้ าอุปโภค บริโภค 
และน้ า เพื่อการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
๒. การสัญจรยังมีความยากล าบาก                   
และมีจุดเสี่ยงอันตรายหลายจุดโดยเฉพาะ
ในฤดูฝน 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ               
จังหวัดพิษณุโลก                       
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณโุลก 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๗ 
ลว. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๘ 
ลว. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
(๑๒/๑๑/๖๒) 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๒. จังหวัดพิษณุโลก (จ ำนวน ๕ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑   พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาน้ าแล้ง และน้ าท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ส่งเรื่องให้จังหวัดพิษณุโลก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๒  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อน
กับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๓  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดพิษณุโลก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๔  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ไม่ได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดพิษณุโลก 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕  พิษณุโลก 
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ.การเกษตรและ
สหกรณ์ และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาโครงการขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ให้มีขนาด 4 ช่อง
จราจร ระหว่าง อ.หล่มสัก- อ.คอนสาร  
กม. 366+089 ถึง กม. 448+190 
ระยะทาง 82.101 กิโลเมตร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ.                            
การคมนาคม 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการท าแปลงเกษตรมาตรฐาน 
GAP ของประเทศไทย 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การเกษตรและสหกรณ ์
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง พัฒนาสนามบิน และเมืองใหม่ 
รอบสนามบิน 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การคมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔  เพชรบูรณ ์
(๑๓/๙/๖๒) 

เร่ือง โครงการรถไฟทางคู่ขอให้ผ่านพื้นที ่
จังหวัดเพชรบูรณ ์

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การคมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๔. จังหวัดสุโขทัย (จ ำนวน ๕ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและภัยแล้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ.                            
การเกษตรและสหกรณ ์
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การเกษตรและสหกรณ ์
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

๔  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาด้านการคมนาคม 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การคมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๕  สุโขทัย 
(๒๓/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์
การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การเกษตรและสหกรณ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

  
 
 

๕. จังหวัดอุตรดติถ ์(จ ำนวน ๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายสวิท อุ่นทอง  อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณาส่ง
เรื่องให้ กมธ. การเกษตรฯ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๖/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ กมธ.  
การเกษตรฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๙๕ 
ลว. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๕ 
ลว. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๒ นายประพตวัติ  
ปัญญายงค ์

อุตรดิตถ ์
(๒๔/๙/๖๒) 

เร่ือง การพิจารณาข้อกฎหมาย พื้นที่               
ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อท าเป็น              
ด่านการค้า 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

คณะกรรมการฯ ภาคเหนือ
(ตอนล่าง) เป็นผู้พิจารณา 

คณะกรรมการฯ 
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
เป็นผู้พิจารณา 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๕. จังหวัดอุตรดติถ ์(จ ำนวน ๑๕ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์                          
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่าง ๒ มรดกโลก อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-เมืองหลวงพระบาง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการตาม
ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน 
ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี (วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

๔  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวนาปี 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การเกษตรและสหกรณ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๕  อุตรดิตถ ์
(๒๒/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อก่อสร้างถังบรรจุ
ผลผลิตทางการเกษตร (ไซโล) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๖  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง การเพิ่มเงินตอบแทนก านัน                   
และผู้ใหญ่บ้าน 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ.  
การบริหารราชการแผ่นดิน                          
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๗  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการรับรองแบบก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การปกครองท้องถิ่น 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๘  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อน
กับที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

๙  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 
๑๑๗ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การคมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๐  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ                
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                    
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
เกษตรและสหกรณ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๑  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการก่อสร้างถนนโครงการตาม
ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนน 
ท่าอิฐล่าง-ถนนพาดวารี (วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์) 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๒  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านเกาะ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๓  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาความล่าช้าการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนทดน้ าผาจุก 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๔  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้พัฒนาบึงมายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๑๕  อุตรดิตถ ์
(๒/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคลากรทาง
การศึกษา 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๖. จังหวัดก ำแพงเพชร (จ ำนวน ๕ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด  เร่ืองร้องทุกข์  กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการถนนคลองลาน-อุ้มผาง  
(ปี ๒๕๖๓)   

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ.                            
การคมนาคม 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๑๓/๑๑/๖๒) 

 

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

เร่ือง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าปิง 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๑๓/๑๑/๖๒) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๙ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 

๓  นายประภัสร์ อ่อนฤทธิ์ ก าแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ขอให้แก้ปัญหาโดยการเพิกถอน  
หรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนด                  
เขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๑                         
และ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน ๔ ฉบับ 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ กมธ.                            
การทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๑๓/๑๑/๖๒) 

 
 
 
 
 
 

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

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน                   
ต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
(ปัญหาแหล่งน้ า,ปัญหาด้านการคมนาคม, 
ปัญหาที่ดิน, ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวดั
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๑๓/๑๑/๖๒) 

 

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

เร่ือง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัด
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(๑๓/๑๑/๖๒) 

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



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๖. จังหวัดก ำแพงเพชร (จ ำนวน ๒๑ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  
 
 
 
 
 
  

ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวดั
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวดั
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้อง 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

๓  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อน
กับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวดั 
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้อง 

 

๔  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวดั
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

 
 

๕  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การปกครองท้องถิน่ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

 

๖  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการเสนอของบประมาณของ
ส่วนราชการในพื้นที่อ าเภอคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

 

๗  ก าแพงเพชร 
(๑๒/๙/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างถนน
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อ
ระหว่างอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร-อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การคมนาคม 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

 

๘ นายค ารณ รักธรรม 
 

ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ๑. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
(ข้าวโพด) เนื่องจากการลักลอบน าข้าวโพด
จากพม่าเข้ามาในประเทศไทย 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

       ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างสะพาน หมู่ ๕ ต าบลวังหามแห 
งบประมาณ ๒ ล้านบาท 
       ๓. ปัญหาค่าตอบแทนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
(ปัญหาด้านการเกษตร, ปัญหาด้านการ
คมนาคม, ปัญหาสังคมและอ่ืนๆ) 

ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๑ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๙ นายวิมล พิลึก ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่าง 
ต าบลบ่อถ้ ากับอ าเภอลาดยาว ส่งผลต่อ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเก็บภาษี 
การออกโฉนดที่ดนิ 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัด
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๒  
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๐ นายวิรัตน์ อ้นม้ืน ก าแพงเพชร  
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ท าให้ชาวบ้านที่ยากจน
ไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้
กระทรวงศึกษาธิการ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

 
 
 

๑๑ นายสยาม มาลัย ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๓ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๒ นายเฉลิมพล เย็นตั้ง ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
-บริโภค 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัด
ก าแพงเพชร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๔ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๓ นายจรูญ เขียวสะอาด ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องถนน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๕ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๔ นายเมฆ ค าขาว ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืนๆ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๖ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๕ นายเฉลิมพงษ์ ถึงสุข ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘  
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๗ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๖ นายสมมาตร สุ่มทอง ก าแพงเพชร 
(๓๑/๑๐/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการออกเอสารสิทธิ์ที่ดิน และ
การใช้ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงินของ
เอกสารที่ดิน 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๗ นางส าเนียง ชื่นเรียง ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์               
ที่ดินท ากินในเขตพื้นที่ทับซ้อนป่าสงวน
พื้นที่อุทยานคลองลาน 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๙ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๘ นายสุเทพ บุญเสริม 
 
 

 

ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๐ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๙ นายศรัยพงษ์  
วงษ์นาคพงษ ์

ก าแพงเพชร 
(๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง โครงการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 
ท าให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่  
ไม่มีที่อยู่อาศัย 

(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๒๐ นายชวลิต บัวผัน  ก าแพงเพชร
 (๑/๑๑/๖๒) 

เร่ือง ข้อเรียกร้องการสร้างถนนทางหลวง
หมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่าง                  
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
-อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
อีก ๓๓ กิโลเมตร ให้ด าเนินการต่อ 
ให้แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ.การคมนาคม 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

๒๑ นายสวิก ฟองธิวงศ ์ (๑/๑๑/๖๒) เร่ือง ๑. ปัญหาที่ดินท ากินของชาวบ้าน 
           กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ 
       ๒. ปัญหาขาดแคลนน้ า และท่อส่งน้ า 
           จากอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลช ารุด 
       ๓. ต้องการผลักดันอ่างเก็บน้ า 
           คลองน้ าไหลให้เป็น 
           แหล่งท่องเที่ยว   
(ปัญหาที่ดิน, ปัญหาแหล่งน้ า, ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัด
ก าแพงเพชร 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๐๒ 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 
 
 

 ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๗. จังหวัดนครสวรรค์ (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า
ของบึงบอระเพ็ด 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดนครสวรรค์ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการให้บริการรักษาพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย ์

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดนครสวรรค์ 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการด ารงต าแหน่งของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร                    
ส่วนต าบลที่มีการยกฐานะเป็น                  
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
การปกครองท้องถิ่น 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๔  นครสวรรค ์
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
และการบริหารบุคลากรทางการศึกษา 

(ปัญหาด้านสังคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ.การศึกษา 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 

๘. จังหวัดพิจิตร (จ ำนวน ๓ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจิตร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการขุดลอกคลอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจิตร 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  พิจิตร 
(๒๙/๘/๖๒) 

เร่ือง การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและน้ าทว่ม 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้ กมธ. 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 

 
 
 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยวำจำ 

๙. จังหวัดอุทัยธำน ี(จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาภัยแล้ง และน  าท่วม 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุทัยธานี 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๒  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้ขยายทางหลวงหมายเลข ๓๓ 
ช่วงสามแยกพหลโยธนิ-อ าเภอบ้านไร่ 
ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร เป็น ๔ ช่องจราจร 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา             
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุทัยธานี 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
 

 

๓  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ขอให้สนับสนุนโครงการผันน้ าจาก
เขื่อนศรีนครินทร์มายังเขื่อนทับเสลา 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุทัยธานี 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 



ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๒ 

 

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

 

๔  อุทัยธาน ี
(๓๐/๘/๖๒) 

เร่ือง ปัญหาเก่ียวกับการไม่มีที่ดินท ากิน 
(ปัญหาที่ดิน) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ส่งเรื่องให้จังหวัดอุทัยธานี 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

 


