
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเร่ืองร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพ้ืนที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที ่๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อำเภอลานสักและอำเภอห้วยคต จงัหวัดอุทัยธาน ี

 ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๑ ปัญหาด้านที่ดิน นายอนพุันธ์ สารสุวรรณ ์
กำนันตำบลระบำ 

อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๑-๘๘๗๖๘๓๑ 

 

เร่ือง ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เหตุเกิดเม่ือวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เกิดน้ำท่วมและ 
ทำให้ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลระบำ บริเวณใต้อ่างเก็บน้ำทับเสลา  
ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเป็นหลุมลึกประมาณ ๑ – ๒ เมตร ทำให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงสร้างความ
เดือดร้อนให้กับราษฎรไม่มีที่ดินทำกิน และยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
รับผิดชอบ 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายชาคริต  เทียนหยัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่อยู่ ๔๔ ม.๙ ต.ระบำ 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๘๕-๗๓๐๘๕๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ือง ปัญหา สทก. เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนและเป็นป่าไม้เส่ือมโทรม 
๑. ที่ดิน สทก. ทำอะไรได้บ้างนอกจากการเกษตร 
๒. ที่ดินบริเวณทุ่งแฝก ต.ระบำ คนที่ไม่ยอมออกจากพื้นที่สามารถเข้า
ทำกินได้ไหมระหว่างรอศาลตัดสิน 
๓. อยากให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิที่ทำกินให้ชัดเจน เพราะหมู่บ้าน
เสียประโยชน์เวลามีงบประมาณมาช่วยเหลือ 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายทินกร  พิชัยโยธา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ กรมป่าไม้ โทร. ๐๘๑-๖๕๑๐๖๒๘ 
ชี้แจงกรณี ผู้ที่ทำกินเดิมในพื้นที่ทั้งหมด ม.๑๐ ต.ระบำ อ.ลานสัก  
จ.อุทัยธานี ยังมีสิทธิ์ที่จะอยู่และทำกินต่อไปหรือไม่ 
ข้อเท็จจริง บริเวณทุ่งแฝก ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับเสลา - 
ห้วยคอกควาย จากการสำรวจการถือครองพื้นที่ที่บุกรุก พบว่ามีราษฎร
อยู่อาศัย จำนวน ๑๘ ราย ๒๑ แปลง เนื้อที่ ๒๕๕ ไร่ 
ปัจจุบัน  ตามมติ ครม.และข้อกฎหมาย ทางกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตกลง
กับราษฎรดังกล่าวตามนโยบาย คทช. โดยจัดสรรให้ราษฎรที่บุกรุกข้างต้น
ออกจากพื้นที่เดิม แล้วจัดสรรพื้นที่ใหม่ตามโครงการ คทช. ซ่ึงมีผู้สมัครใจ
ร่วมโครงการ (ออกจากพื้นที่) จำนวน ๙ ราย เนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ และยังไม่
ยินยอมออกจากพื้นที่ จำนวน ๙ ราย เนื้อที่ ๑๑๒-๓-๓๓ ไร่ กลุ่มดังกล่าว
ได้ร้องต่อศาลปกครองนครสวรรค์ และศาลปกครองนครสวรรค์ได้พิพากษา
ยกฟ้องกลุ่มราษฎร (๙ ราย) ซ่ึงมีการอุทธรณ์ต่อและขณะนี้ (๑๖ ธ.ค.๖๔) 
เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอผลการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายภูวนารถ  ชโลธร 
กำนันตำบลทุ่งนางาม 

ที่อยู่ ๕๕/๑  ม.๑   
ต.ทุง่นางาม อ.ลานสัก 

จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๐-๗๘๙๓๘๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ปัญหาที่ดินนิคมทับเสลา ไม่สามารถดำเนินการโครงการของ
ภาครัฐได้  
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ ในเขตตำบลทุ่งนางาม อยู่ ในความ
รับผิดชอบของเขตนิคมทับเสลา ซ่ึงไม่สามารถขออนุญาตเพื่อขอ
ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ เช่น โครงการโคกหนองนา
โมเดล โครงการเจาะบ่อบาดาล และโครงการอ่ืน ๆ ผมเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงไม่สามารถขออนุญาตดำเนินการได้ จึงทำ
ให้ประชาชนเสียสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ อยาก
ให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายมนัส ชำนาญเกษรณ ์
กำนันตำบลประดู่ยืน  

ที่อยู่ ๑/๒ ม.๙  
ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก 

จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๖-๒๐๕๔๙๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ปัญหาที่ดิน นส.3 และ นส.3 ก. 
๑. พื้นที่ในเขตตำบลประดู่ยืน ที่มีเอกสารสิทธิ์ นส.3 และ นส.3 ก.
โฉนดทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งที่เอกสารสิทธิ์ดังกล่าว หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการให้ 
๒. เอกสารสิทธิ์ นส.3 และ นส.3 ก. โฉนดไม่สามารถนำไปจำนองกับ
สถาบันการเงินได้ เนื่องจากป่าไม้ไม่รับรอง 
๓. ทางภาระจำยอม ทางภาระจำเป็น อยากให้ปรับปรุงกฎหมายให้
ชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ 
๔. เสนอกฎหมายในการกันทางสาธารณะประโยชน์ทุกแปลงเพื่อออก
ทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายพงศ์ธร  จิวานุพนัธ์ 
นายกเทศมนตร ี
ตำบลลานสัก  

โทร. ๐๙๖-๒๓๕๖๔๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง เร่งรัดการดำเนินการแก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดิน เอกสาร
สิทธ์ิที่ดิน และการประกาศพ้ืนที่ป่าไม้ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เอกสารสิทธิ์ที่ ดินทำกินทับซ้อนพื้นที่ ป่าไม้ ทำให้เดือดร้อน
เนื่องจากเสียโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นางพรทิพย์  น้ำจันทร์  
เกษตรกร 

ที่อยู่ ๒๓๑ ม.๘  
ต.ระบำ อ.ลานสัก  

จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๕-๔๗๐๘๓๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ขอให้ตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย
และทำการเกษตรว่าได้มีการใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยจริงหรือไม่ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยไม่เข้าใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ อีกทั้งยังปล่อยให้ที่ดินรกร้าง ก่อให้เกิดความสกปรกและเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์มีพิษเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นางสาวกมลลักษณ์  คำทุย  
เกษตรกร 

โทร. ๐๖๑-๕๔๕๓๓๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง พ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากครอบครัวมีขนาดใหญ่ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินและอยู่อาศัยจำนวน 
๕ ไร่ แต่ไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่ และต้องการสิทธิ์ใน
การขอพื้นที่เพิ่มเติม ในพื้นที่ตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล  
ปลัด อบต.ห้วยคต   

โทร. ๐๘๔-๔๙๒๗๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง เอกสารสิทธิที่ดินทำกินที่ครอบครองไม่สามารถจำนองหรือ 
ทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินได้ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ครอบครองอยู่ไม่สามารถจำนอง
หรือค้ำประกันจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากพื้นที่ถูกประกาศเป็น
เขตป่าทั้งอำเภอห้วยคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นางนุการนต์ชนก   
ชูประดิษฐ์ปลัด  

เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานี  
สาขาหนองฉาง  

รักษาราชการแทน 
เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุทัยธาน ี

โทร. ๐๘๐-๘๔๕๕๓๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบการเพิกถอน
เอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ออกในเขตที่ดินของรัฐ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีเอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน จำนวน ๕,๑๒๒ แปลง ซ่ึงออกในที่ดินของรัฐประเภท 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวร และเขต สปก. ซ่ึงยังมิได้มีการพิสูจน์สิทธิ
ในที่ดินว่ามีการได้มาก่อนหรือหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ 
ปัญหา 
๑. ประชาชนไม่สามารถนำเป็นหลักประกันต่อธนาคารได้ 
๒. ถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมือง 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง (สนง.ที่ดิน) ปฏิบัติงานด้วยความวิตกกังวลว่า
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่เจ้าของที่ดินไปแล้วจะเกิด
ผลกระทบตามมา หรือหากไม่ทำให้ก็ไม่มีกฎหมายรองรับให้ปฎิเสธ 
๔. หากตั้ งเรื่องเพิ กถอนจะกระทบทั้ งประชาชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ดำเนินการ 
๕. เอกสารที่ออกไปแล้วไม่ได้เกิดจากการทุจริต แต่เกิดจากความ
บกพร่องของระบบบริหารงานภาครัฐ 
หมายเหตุ : เอกสารสิทธิในที่ดินของเอกชนประเภท นส ๓ และ นส ๓ ก. 
ทั้งประเทศมี ๔ ล้านแปลง ไม่สามารถออกโฉนดเป็นปัญหาเดียวกันกับ
อำเภอห้วยคต 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ต่อไป 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายถวิล  ชำนินา  
เกษตรกร 

ที่อยู่ ๑๘๒/๑ ม.๔  
ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 

จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๗-๑๙๖๖๘๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ขอความช่วยเหลือให้ที่ทำกินในอุทยานห้วยคต  
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีที่ทำกิน เจ้าหน้าที่ยึด
ตั้งแต่ ปี  ๒๕๕๗  ซ่ึ งเป็นที่ท ำกินเดิมที่ สำรวจแล้วเม่ือปี ๒๕๔๕  
แต่ภายหลังพื้นที่ดังกล่าวประกาศเป็นพื้นที่อุทยานห้วยคต จึงอยากขอ
ที่ดินทำกินคืนให้ชาวบ้านเพื่อทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวต่อไป ซ่ึงใน
ตำบลห้วยคตโดนทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ กว่าครัวเรือน  
ส่วนในตำบลทองหลางโดนทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๒ ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ำ 

ว่าที่ ร.ต. พิเชษฐ์ บุตรศิร ิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ 
ที่อยู่ ๔/๒ ม.๒  

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๘๙-๙๕๗๒๗๘๗ 
๐๙๒-๒๕๗๔๙๒๙ 

เร่ือง ขอก่อสร้างฝายทดน้ำ เพ่ือทำการเกษตร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ข้อเท็จจริงตำบลทองหลางมีต้นทุนเรื่องน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น 
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรได้ 
เพราะเวลาเขื่อนปล่อยน้ำลงไปไม่มีฝายกักเก็บน้ำหรือทำการชะลอน้ำ 
จึงอยากขอก่อสร้างฝายทดน้ำระบบส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่กับ
หน่วยงานชลประทาน 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายสงกรานต์  ชะลอศรีทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานอุทัยธานี โทร. ๐๙๘-๘๓๐๙๙๔๔ ชี้แจงว่า 
     ๑. การขอก่อสร้างฝาย จำนวน ๑๐ จุด ซ่ึงยังไม่มีแผนก่อสร้าง
ได้แก่บริเวณ 
 - ม.๒ บ้านริมคลอง ต.ห้วยคต 
 - ม.๔ บ้านโป่งคอ่ย ต.ห้วยคต 
 - ม.๕ บ้านหนองผักแพว ต.ห้วยคต 
 - ม.๖ บ้านป่าบัว ต.ห้วยคต 
     ๒. ขอก่อสร้างระบบสง่น้ำ ม.๑๑ และ ม.๘ ต.ทุ่งนางาม 
 หมายเหตุ  นายอำเภอห้วยคตรับเรื่องดำเนินการ โดยจะเสนอ
โครงการกับสำนักงานชลประทานที่  ๑๒ เพื่อสำรวจพื้นที่และ 
ทำประชาคม ทั้งนี้จะชี้แจงความคืบหน้าให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
ได้รับทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ำ 

นายสมกิตร์  ตาลวิลาศ
ว่าที่สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม 
ที่อยู่ ๔๓ ม.๗  

ต.ทุง่นางาม อ.ลานสัก 
จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๘๖-๓๙๗๐๐๖๕ 
 

เร่ือง ขอสร้างฝาย และลำเหมืองส่งน้ำ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ตำบลทุ่งนางามอยู่ต้นน้ำ แต่ในหมู่บ้านได้ใช้น้ำแค่บางส่วน จึงมี
ความต้องการขอฝายและลำเหมืองส่งน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำครบ
ทุกครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ำ 

นายอุดมศักดิ์ เหม่นหมี 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ 
ที่อยู่ ๑๘/๓ ม.๕  

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๙๑-๗๔๙๖๒๙๔ 

เร่ือง ขอขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหนองผักแพว 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากอ่างเก็บน้ำตื้นเขิน ต้องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง 
ได้แก่ 
     ๑. อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหนองผักแพว พื้นที่จำนวน ๓๐ ไร่ 
     ๒. อ่างเก็บน้ำห้วยนา บ้านหนองผักแพว พื้นที่จำนวน ๑๘ ไร่ 
หน่วยงานชี้แจง 
     นางชนาภัสส์  เตชะวิวัฒน์กุล  ตำแหน่ง ปลัด อบต .ทองหลาง  
โทร. ๐๙๗-๒๘๗๘๙๕๙ ชี้แจงว่า การขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผักแพว 
และอ่างเก็บน้ำห้วยนา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองผักแพว มีสภาพตื้น
เขิน ทำให้กักเก็บน้ำไม่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ทำให้น้ำไม่
เพียงพอในการเกษตรและการทำระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ำ 

นางชนาภัสส์   
เตชะวิวัฒน์กุล 

ปลัด อบต.ทองหลาง 
โทร. ๐๙๗-๒๘๗๘๙๕๙ 

เร่ือง การขอใช้พ้ืนที่บ ริเวณน้ำพุ ร้อนสมอทองจากกรมป่าไม้   
เพ่ือพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     การบริหารจัดการพื้นที่อ่างเก็บน้ำร้อนที่ เป็นบริเวณน้ำพุร้อน 
สมอทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถใช้งบประมาณใน
การพัฒนาพื้นที่ได้ จึงอยากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ ยวในอนาคต โดยทาง อบต.ทองหลาง เคยขอ
งบประมาณไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ แต่ยังไม่สำเร็จ ซ่ึงขณะนี้เรื่องคงค้างอยู่
ที่กรมป่าไม้ เพราะกรมป่าไม้ยังไม่อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๓ ปัญหาด้าน 
สังคม 

นางสาวสุภาพร กุลโคตร 
เกษตรกร 

ที่อยู่ ๓๖๐ ม.๘ ต.ระบำ 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๖๔-๖๐๓๒๗๑๗ 

เร่ือง ขอให้รวมภาระหนี้ทุกประเภทไว้ที่เดียวกัน และงดเว้นการจ่าย
ดอกเบี้ย โดยให้จ่ายเฉพาะเงินต้น 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จัดสรรของ คทช.มีที่มาจากทุกเขตพื้นที่ที่

ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และจากเขตวนอุทยานห้วยคต  

ซ่ึงเป็นกลุ่มคนอพยพย้ายถิ่นคืนพืน้ทีใ่ห้กับป่าไม้ให้กับสัตว์ และพื้นที่ที่เรา

ได้ทำการคืนให้กับป่าไม้นั้น บางคนใช้เงินเก็บสะสมซ้ือที่ดิน บางคนกู้ยืม

เงินมาซ้ือที่ดินเพื่อต้องการมีที่ทำกิน แต่เราก็ต้องยอมรับกับโชคชะตาเม่ือ

มีนโยบายจากทางภาครัฐต้องการคืนพื้นที่ในจุดที่เราทำกินอยู่นั้นคืน  

ด้วยเหตุผลที่ถูกยกอ้างต่าง ๆ นานา ในพื้นที่ทั้ง ๒ จุดนั้น มีทั้งคนยินยอม

และคัดค้านขึ้นโรงขึ้นศาลกันไม่จบสิ้น แต่เราคือกลุ่มคนที่ยอมโดยดเีพราะ

ความกลัวกฎหมาย และหวังว่าทางภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งเราเม่ือออกมา  

มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบ

อาชีพ ผลักดันช่วยเหลือให้ทำสิ่งต่าง ๆ มีทั้งสำเร็จและล้มเหลวตาม

ความสามารถของแต่ละคน ฝนน้อยก็ขาดทุน ฝนมากก็ขาดทุน ด้วยราคา

และสถานการณ์โรคระบาด แต่มีหนึ่งสิ่งที่ต้องการสอบถามเม่ือเราสละ

พื้นที่ออกมาเปลี่ยนจากที่เดิมมาอยู่ที่ใหม่ต้องจ่ายค่าเช่าในที่ดินของตัวเอง

ไปตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานใช่หรือไม่ หรือต้องถูกเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่า

ถ้าไม่ทำกินแล้วให้ผู้อ่ืนเช่า อาจจะถูกยึดที่คืน บางคนเริ่มเข้ามาอยู่ต้อง 

กู้เงินมาเพื่อปรับพื้นที่ใหม่ หนี้เก่าก็ติดมาต้องกู้ใหม่เพื่อบุกเบิกอีก 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
สังคม 

นายโจ  ครองแห้ง  
ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
ม.๘ ต.ทองหลาง  

อ.ห้วยคต จ.อุทยัธาน ี
โทร. ๐๖๓-๘๖๕๔๑๑๙ 

เร่ือง ขอสนับสนุนส่ิงสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๑. การประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และวนอุทยาน ทับซ้อนกับพื้นที่
ทำกินของชาวบ้าน 
๒ . ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของป่าไม้ จึงทำให้
ติดต่อกันยาก 
๓. บ้านท่ากะได ม.๘ ต.ทองหลาง ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน ๓ ครัวเรือน 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากชาวบ้านจำนวน ๑๖๙ ครัวเรือน ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน 
แบ่งเป็น นส.๓ และ นส.๓ ก จากกรมที่ดิน ภายหลังมีการประกาศให้
อำเภอห้วยคตเป็นพื้นที่ป่าสงวนทั้งอำเภอ จึงทำให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะมีเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ รวมถึงการปักเสาไฟฟ้าและลากสายไฟเข้าไปใช้ยัง
ครัวเรือนต่าง ๆ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของป่าไม้ 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายสมศักดิ์  อินทร์อำนวย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ 
ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี กรมป่าไม้  โทร. ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓ ชี้แจงว่า 
ประเด็นการขออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยชี้แจงเก่ียวกับการ
จัดทำที่ดินทำกิน คทช .ในเขตอำเภอห้วยคต บ้านภูเหม็น หมู่ที่ ๘ 
ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการจัดทำ คทช.
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกับราษฎร ขั้นตอนอยู่ระหว่างการขออนุญาต 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
สังคม 

นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล  
ปลัด อบต.ห้วยคต   

โทร. ๐๘๔-๔๙๒๗๑๒๒ 

เร่ือง อปท.ควรลดข้ันตอนการขออนุมัติ อนุญาตจากส่วนกลาง 
เนื่องจากทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ประปา  
เจาะบ่อบาดาล เป็นต้น 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     การลดขั้นตอนอนุมัติ อนุญาตที่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตจาก
ส่วนกลาง เช่น ป่าไม้ สปก. เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากขั้นตอนที่ ซ้ำซ้อนทำให้เกิดความล่าช้าใน 
การจัดการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ทันต่อสภาพการณ์ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
สังคม 

นางนรากร  บูโกก 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ที่อยู่ ๒๔๗ ม.๓  

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๖๓-๙๙๒๑๑๘๒ 

เร่ือง การขอใช้ไฟฟ้า 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เรื่องปัญหาไฟฟ้าบ้านกุดจะเลิด และมอสามโค้งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
จำนวน ๒ กลุ่มบ้าน บ้านกุดจะเลิด จำนวน ๓๒ ครัวเรือน บ้านมอสาม
โค้ง จำนวน ๔๓ ครัวเรือน และหมู่ ๑ บ้านคลองแห้ง ต.ทองหลางเป็น
พื้ นที่ ติ ด ต่ อ ระหว่ าง ม .๓  ละว้ า ต .ท องหลางที่ ไ ม่ มี ไฟ ฟ้ าใช้   
จำนวน ๒ กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านไซเบอร์ จำนวน ๗๗ ครัวเรือน และ
บ้านคลองเคียน จำนวน ๔๐ ครัวเรือน 
     ซ่ึงเคยยื่นเรื่องดังกล่าวที่ อบต.ทองหลาง และที่การไฟฟ้าอำเภอ
ห้วยคต พร้อมทั้งแนบเอกสารบัตรและทะเบียนบ้านของราษฎรที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
หน่วยงานชี้แจง 
    นายพิศิษฎ์  สุขไทย  ตำแหน่ง พนักงานช่าง ระดับ ๗ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยคต โทร. ๐๘๐-๘๔๕๕๓๓๗ ชี้แจงว่า 
กรณีไฟฟ้าบ้านมอสามโค้ง ม.๓ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้การไฟฟ้าได้สำรวจ
เขียนแบบประมาณการค่าใช้จ่ายของหมู่บ้านกุดจะเลิศและหมู่บ้าน 
มอสามโค้งไว้แล้ว โดยส่งเรื่องขออนุญาตไปที่กรมป่าไม้ได้รับการยืนยัน
จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าได้ส่งเรื่องไปให้กรมป่าไม้
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากกรมป่าไม้เท่านั้น 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาด้าน 
สังคม 

 หน่วยงานชี้แจง 
     นายสมศักดิ์  อินทร์อำนวย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ 
ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี กรมป่าไม้ โทร. ๐๘๙-๘๕๖๗๐๖๓ ชี้แจงว่า 
     ๑. การขอใช้ไฟฟ้าที่ต้องปักเสาพาดสายผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
สามารถที่จะขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายได้  
     ๒. กรณีจัดพื้นที่ มีการอนุญาตใช้พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว  
การเข้ าไปปรับปรุงดำเนินการโดยไม่มีการขยายพื้ นที่ สามารถ
ดำเนินการได้       
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๔ ปัญหาด้าน 
การคมนาคม 

นายอนพุันธ์ สารสุวรรณ ์
กำนันตำบลระบำ 

อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๑-๘๘๗๖๘๓๑ 

 

 เร่ือง ปัญหาการกำหนดขอบเขตถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านที่ไม่
ชัดเจน 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ได้ถูกราษฎรบุกรุกทำการเกษตร ทำให้
ถนนได้รับความเสียหายจึงให้หน่ วยงาน สปก .จังหวัดอุทัยธานี
ตรวจสอบเส้นทางและดำเนินการแก้ไข และความปลอดภัยในการ
เดินทางบนทางหลวงสาย ๓๔๓๘ เบ้ืองต้นทราบว่าไม่สามารถขยาย 
ผิวทาง พื้นที่ผิวจราจรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ตำแหน่ง ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  
(โทร. ๐๖๒-๕๙๓๔๒๘๒) ชี้แจงว่าการกันไหล่ทางออกไปจากทาง
สาธารณะประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินไม่มีในระเบียบกฏหมาย สปก. 
ส่วนความกว้างของทางสาธารณประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก .  
ได้กำหนดขนาดความกว้างของทางสาธารณะ เช่น กว้าง  ๔ เมตร  
๖ เมตร ๘ เมตร 
     กรณีกำนันตำบลระบำ ขอทราบว่าทางสาธารณะแต่ละสายกว้าง
เท่าไรในพื้นที่ตำบลระบำ สปก.อุทัยธานีจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๕ ปัญหาด้าน 
เกษตรกรรม 

นางสมภาร  สุโพ   
เกษตรกร 

ที่อยู่ ช.๑ ม.๘ ต.ระบำ 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๖๑-๔๗๙๔๐๙๒ 

เร่ือง ขอใหช่้วยหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดหนองฉาง 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     พืชผลทางการเกษตร ไม่มีช่องทางในการจำหน่าย ทำให้เกษตรกร
มีแต่รายจ่าย และมีรายได้ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินต่าง ๆ 
มากมาย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๖ ปัญหาด้าน
กฎหมาย 

นายศราวุธ  มหาเสนา  
ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่อยู่ ๒๘๙ ม.๗  
ต.ลานสัก อ.ลานสัก  

จ.อุทัยธาน ี
โทร. ๐๘๕-๒๙๕๙๒๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง อยากให้ช่วยแก้กฎหมายเร่ือง สปก. การครอบครองสิทธ์ิ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำประโยชน์ในการทำการเกษตร คนที่ทำจริง
ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ (อยากให้ช่วยหาวิธีแก้ไข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ต่อไป 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๗ ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

นายสุวรรณ์  คุณป้อง  
กำนันตำบลป่าอ้อ 

ที่อยู่ ๒๙ ม.๙ ต.ป่าอ้อ 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี

โทร. ๐๙๕-๗๙๒๖๐๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง ขอความช่วยเหลือกรณี สัตว์ป่าบุกรุกทำลายพืชผลทาง 
การเกษตร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากเขตแนวป่า ตำบลป่าอ้อ มีสัตว์ป่า เช่น ช้าง ลิง บุกรุก
ทำลายพืชสวนทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลและป้องกันไม่ให้
สัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฯ ได้รับเรื่องไว้ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 


