
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเร่ืองร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพ้ืนที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดพิจิตร 

 ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๑ ปัญหาที่ดิน นายสุวิทย์  พึ่งกัน 
เลขานายก อบต.ท่าบัว 

ที่อยู่ อบต.ท่าบัว 
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร 
โทร. ๐๖๑-๓๓๔๒๖๕๖ 

และ 
นายบุญส่ง  ขาวเอ่ียม 
ชาวบ้านตำบลท่าบัว 
ที่อยู่ ๑๑ หมู่ ๑๑  
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร 
โทร. ๐๘๔-๘๑๖๕๖๕๑ 

 

เร่ือง (รายงานสรุปความคืบหน้า) ความเดือดร้อนของชาวบ้านจาก
ปัญหาทับซ้อนพ้ืนที่ป่าดงกุรัง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร  
     ป่าดงกุรังตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าบัว บ้านวัดหลวง ทุ่งเตย ทุ่งหนอง
แขม ทุ่งบึงสรรพงาย ทุ่งแหลมหมัง ทุ่งบึงตามผึ้ง เนื้อที่ประมาณ 
๒,๔๐๐ ไร่ ซ่ึงได้มีการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  เม่ือวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๔๘๓ โดยนายอำเภอโพทะเล (นายภูมิ เกษมสัง) เป็นผู้หวง
ห้ามเพื่อวัตถุประสงค์ใช้เลี้ยงสัตว์และพักสัตว์ในฤดูน้าเพราะเป็นที่ดอน 
      สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตอบข้อหารือว่า เม่ือพื้นที่ป่าดงกุรัง 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ไว้แล้ว  แม้มิได้มีการประกาศ
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรก
ร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๗๘ ก็ตาม 
พื้นที่ดังกล่าวเม่ือได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินถือได้ว่าเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ (ขณะนั้น) อันตกเป็นทรัพย์สินของ
กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์โดยผลของกฎหมาย และปัจจุบันตก
เป็นของกรมชลประทานตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงสั่งการให้สำนักงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ดำเนินการประกาศเพิกถอน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาที่ดิน  คืนพื้นที่ป่าดงกุรังให้กลับสู่สถานะเดิมก่อนกำหนดให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ ดิ นหากไม่ ได้ ใช้ เพื่ อการจัด รูปที่ ดิ น  ต ามมาตรา ๓ ๔ 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘  
     สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ขอเรียนว่า ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวในคราว
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  
เม่ือวันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิ จารณาแล้วเห็นว่า 
การประกาศเพิ กถอนคืนพื้ นที่ ป่ าดงกุรั งให้กลับสู่ สถานะเดิม  
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น
อำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรหรือไม่  เพื่อให้
ถูกต้องและชัดเจนในการพิจารณาให้ปรึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวกับ
อัยการจังหวัดให้ชัดเจนเสียก่อน  
     ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรึกษาในข้อกฎหมายกับอัยการ
จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาที่ดิน นายวิทยา ทรัพยค์งทน 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน

จัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้ำเพื่อ
เกษตรกรรมที่ ๖  

จ.พิจิตร)  
โทร ๐๘๑ – ๙๐๕๙๖๗๕ 

และ 
นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว 
(ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทาน จ.พิจิตร)  

โทร ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒ 
 

เร่ือง (รายงานสรุปความคืบหน้า) การขอคืนพ้ืนที่บึงสรรพงายเพ่ือ
ทำเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ 
     บึงสรรพงายตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) 
ฉบับที่ ๔๐๓๗/๒๕๑๕ ที่ดินเลขที่ ๔๑๓ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร ออกเม่ือวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๑๕ จำนวนเนื้อที่
ประมาณ ๑,๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๗๐.๑ ตารางวา   
     วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินท้องที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน มีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์บึงสรรพ
งายตกมาเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 
๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ และ
ได้ตกมาเป็นทรัพย์สินของกรมชลประทาน โดยผลของบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๗๔ แ ห่งพระราชบัญญั ติ จัดรูปที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม  
พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการขอยืมใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
บึงสรรพงายดังนี้ ๑. กรมการปกครอง ยืมใช้เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอ
โพทะเล จำนวนเนื้อที่ ๙๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑)  ๒. กรมปศุสัตว์  
ยืมใช้เพื่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ ปลูกขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์เนื้อที่ ๓๑๕ ไร่  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑) ต่อมากรมปศุสัตว์ได้คืนกลับมา ๓. กระทรวง
อุตสาหกรรม ยืมใช้ เพื่อก่อสร้างสถานีทดลองและขยายพันธุ์ อ้อยพิจิตร  
เนื้อที่ ๕๕๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๗) ๔. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยืมใช้พื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาให้กับชุมชน  
จำนวนเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕) 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายรังสรรค์  ตันเจริญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

ได้ชี้แจงว่า พื้นที่บึงสรรพงาย
ในส่วนของสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้

นั้น ตอนนี้อยู่ในการดูแลของ
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิจิตร จึงสั่งการให้สำนักงาน

จัดรูปที่ดินจงัหวัดพิจติร
ดำเนินการขอคืนพื้นที่

ดังกล่าวจากสถานีทดลอง
และขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร

โดยเร็ว และรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ทราบ

ต่อไปด้วย 
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาที่ดิน       วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ยื่นคำ 
ขออนุญาตพัฒนาขุดลอกบึงสรรพงาย (ส่วนที่กรมปศุสัตว์คืนกลับมา)  
จำนวน ๓๑๕ ไร่ (ภายหลังรังวัดสอบเขต เนื้อที่ ๓๕๑ ไร่) เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำ  
     วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ มีมติอนุญาตให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าบัวดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงสรรพงายเป็นแหล่งเก็บน้ำ  
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง โดยให้ทิ้งดินใน
พื้นที่ดังต่อไปนี้ ๑. บริเวณบึงสรรพงาย ตรงแนวคันดินเชื่อมกับทางทำ
ตลาดริมน้ำ ๒. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร ๓. พื้นที่บึงสรรพงายที่ขอ
ยืมใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างสถานที่ราชการ 
     วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้
รายงานผลการดำเนินการโครงการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 
     ๑. มูลนิธิอุทกพัฒน์และกองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๘,๕๑๐,๖๐๐ บาท ดำเนินการขุดลอก จำนวน ๑๘ ไร่ โดยมี
ปริมาณดิน ๑๑๔,๘๕๐ ลบ.ม แหล่งทิ้งดินได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ 
บริเวณที่ขุดลอก จำนวน ๖๔,๘๕๐ ลบ.ม และทิ้งบริเวณที่ก่อสร้าง
สำนักงานส่วนราชการที่ขอใช้พื้นที่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม   
     ๒. กรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการขุดลอกประมาณ ๓๓๓ ไร่) ขณะนี้
กรมชลประทาน (โครงการชลประทานพิจิตร) ดำเนินการขุดลอกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เม่ือสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

  
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาที่ดิน       ส่วนกรณี กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายร้องเรียนขอคืนพ้ืนที่บึงสรรพงาย 
ส่วนของสถานีทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยพิจิตรยืมใช้ เพ่ือใช้เป็น
สาธารณะประโยชน์ กล่าวคือ ๑.เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ำสำรองของ
ชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๒.พัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุปลา 
๓.เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่ ชุ่มน้ำ ลงบัวหลวงและบัวสายพันธ์ต่างๆ 
บางส่วนเป็นที่น้ำข้ึนลง และมีหญ้าตามธรรมชาติใช้เป็นทุ่งเล้ียงสัตว์ 
นั้น คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่   
๓/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ
ศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้
ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มี
คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานฯ 
     เม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อ
ศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้
ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานคณะทำงาน นายอำเภอโพทะเล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิ ตร หั วหน้ าสถานี ทดลองและขยายพั นธุ์ อ้อยพิ จิ ตร 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ าบัวกำนัน /ผู้ ใหญ่ บ้ านในพื้ นที่  เป็นคณะทำงาน แล ะ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ 
เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 
 

  



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ปัญหาที่ดิน       ๑. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ ดินและจัดระบบน้ำเพื่ อ
เกษตรกรรมที่ ๖ ประสานนางบังอร อ่ำสุข ตัวแทนผู้ร้องเรียนเพื่อให้
ยื่นคำขออนุญาตใช้เพื่อขุดลอกบึงสรรพงายในส่วนที่สถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้บางส่วน     
     ๒. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ประสานไปที่โครงการ
ชลประทานพิจิตร ในการศึกษาผลกระทบปัญหาในการขออนุญาตขุด
ลอกบึงสรรพงาย       
     ๓. ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑-๒ แล้ว ให้ส่งเรื่องไปยัง
สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร เพื่อหารือเรื่องดั งกล่าวไปยัง
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 
     ปัจจุบัน นางบังอร อ่ำสุข ได้ส่งเอกสารยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่  
บึงสรรพงาย (ในส่วนที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้) 
แล้วและเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ได้รวบรวมเอกสารและทำหนังสือ
ประสานไปที่โครงการชลประทานพิจิตร เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาใน
การขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย ส่วนที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์
อ้อยยืมใช้เรียบร้อยแล้ว และเม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มี
หนังสือติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว 
 
 
 

  
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

๒ ด้านแหล่งนำ้ นายรักก้ี  สุขประเสริฐ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
ที่อยู่ ๘๘ หมู่ ๔  

ต.ย่านยาว อ.เมือง  
จ.พิจิตร 

โทร. ๐๘๓-๒๕๖๕๙๓๕ 
และ 

นายชาลี  พรมแตง 
ที่อยู่ ๖๔/๑ หมู่ ๑๐  
ต.ทะนง อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร 
โทร. ๐๘๐-๘๕๓๖๕๕๙ 

เร่ือง การขอโควตาน้ำจากระบบชลประทาน เพ่ือเติมลงในแม่น้ำ
พิจิตร 
     เนื่องจากแม่น้ำพิจิตรเป็นต้นกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำ
น่าน โดยแม่น้ำน่านเปลี่ยนทางไหลไปทางทิศตะวันออก กลายเป็น
แม่น้ำน่านในปัจจุบัน ทำให้แม่น้ำน่านเก่าจึงกลายเป็นแม่น้ำพิจิตรมี
จุดเริ่มต้นที่แม่น้ำน่านบริเวณบ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอ
เมืองพิจิตร ไหลผ่านใน ๑๓ ตำบล และเป็นเส้นทางที่สำคัญในการ
คมนาคมตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมริมแม่น้ำแห่งแรกที่ยัง
หลงเหลืออยู่คือเมืองเก่าพิจิตร ซ่ึงประมาณอายุอยู่ใน พ.ศ.๑๖๐๑ 
ชาวบ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว โดยพลังมวลชนได้
เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้าน
ประวัติศาสตร์และยังเป็นการช่วยให้ประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ
พิจิตรที่อยู่นอกเขตชลประทานสามารถมีน้ำใช้ในการบริโภคช่วงฤดูแล้ง
และใช้ในการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหา
โดยผันน้ำจากคลองชลประทาน ซี ๑ ช่วงบ้านดงชะพลู หมู่ที่ ๒ ตำบล
คลองคะเชนทร์ ลงมาเติมในแม่น้ำพิจิตรในช่วงฤดูแล้ง และการบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกล้ำแม่น้ำอย่างจริงจัง เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำ
พิจิตรอย่างยั่งยืน 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 



 

ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ด้านแหล่งนำ้ นายภาษิต  แสงจำนงค์ 
ที่อยู่ ๑๐๑ หมู่ ๑  
ต.ทะนง อ.โพทะเล  

จ.พิจิตร 
โทร. ๐๘๖-๒๐๙๘๑๗๗ 

เร่ือง ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก 
     เนื่องจากอำเภอโพทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้มีปัญหาน้ำท่วม 
น้ำแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยกรมชลประทานจะสร้างฝาย 
บางระกำ ฝายสามง่าม ฝายวังจิก และฝายบางราย ถ้าสร้างเสร็จจะทำ
ให้ปัญหาดีขึ้น จึงอยากให้ช่วยสร้างฝายที่ท่านั่งอีก ๑ แห่ง เพื่อสามารถ
มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพราะตอนนี้ประชาชนต้องใช้แต่น้ำบาดาล 
เพราะแม่น้ำยมไม่มีน้ำ ส่วนการเจาะบ่อบาดาลก็มีปัญหาเนื่องจากพื้นที่
อำเภอโพทะเลกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้การขุดเจาะบ่อบาดาลทำได้
ไม่ต่อเนื่อง อยากให้ทางจังหวัดช่วยเพิ่มกระแสไฟฟ้าและแก้ไขปัญหา
เรื่องไฟฟ้าตกในพื้นที่ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ด้านแหล่งนำ้ นายประวิทย์  เปรมศรี 
นายช่างชลประทานอาวุโส 

กรมชลประทาน 
จังหวัดพิจิตร 

โทร. ๐๘๑-๒๘๔๖๗๙๓ 

เร่ือง (รายงานสรุปความคืบหน้า) การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำบึงสีไฟ 
     บึงสีไฟเดิมมีเนื้อที่อยู่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่
คงเหลือ ๕,๓๙๐ ไร่ โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีอาณาเขตติดต่อ 
๔ ตำบล คือ ตำบลท่าหลวง ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 
๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ ๑๒.๐ ล้าน ลบ.ม.
ในฤดูแล้งกรมชลประทานทำการเติมน้ำปีละประมาณ ๖ - ๑๐  
ล้าน ลบ.ม. ตามรอบเวรการส่งน้ำและตามสภาพของน้ำที่มีอยู่ในบึง  
เพื่อสนับสนุนการประมง และพื้นที่เพาะปลูกบริเวณโดยรอบบึง โดย
ต้องรักษาระดับน้ำในบึงเพื่อรักษาระบบนิเวศภายในบึงให้มีปริมาตร
เก็บกักไม่น้อยกว่า ๓-๔ ล้าน ลบ.ม.  
     การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันมีช่องทางเติมน้ำ ๓ ช่อง ได้แก่  
๑) คลองผันน้ำเข้าบึงสีไฟ C.67 กม.2+360 มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด 
๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. คลองดาดระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาดี 
อัตราการสูบน้ำ ๐.๓๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านท่อเหล็ก
ขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ๓) โครงการท่อระบายน้ำบ้าน
วังทับยา คลอง C.1 - บึงสีไฟ ขนาดท่อระบาย ๑ - ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร คลองดาดระยะทาง ๕๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำ
ผ่านสูงสุด ๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือประมาณวันละ ๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. 
วงเงินงบประมาณ ๒๓.๘๕ ล้านบาท 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายรังสรรค์  ตันเจริญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

รายงานชี้แจงการดำเนินงาน 
ในการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และการบริหารจัดการ
บึงสีไฟ ซ่ึงมีความก้าวหน้าไป
เป็นอย่างมาก และต่อจากนี้
จะรายงานต่อสมาชิกวุฒิสภา

ให้ทราบต่อไป 



ลำดับ ประเภทประเด็น ผู้นำเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดำเนนิงาน 

 ด้านแหล่งนำ้ นายสุบิน  ศรีบุศกร 
รองนายก อบจ.พิจิตร 

เร่ือง (รายงานสรุปความคืบหน้า) แนวทางการพัฒนาบึงสีไฟของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 
     ในส่วนของพื้นที่บึงสีไฟที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดูแล
รับผิดชอบมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕,๓๕๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓.๘ ตารางวา การมอบ
พื้นที่ดินบึงสีไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อการดูแลและ
บำรุงรักษาพัฒนาต่อไป โดยในปี ๒๕๕๑ จังหวัดพิจิตรส่งมอบพื้นที่
บ้าน ๓ หลัง พร้อมอาคาร มีพื้นที่ ๘ ไร่ (ในอุทยานบัว) ปัจจุบันเป็น
โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดพิจิตรส่งมอบ
พื้นที่ให้เข้าใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ แปลง (แปลงที่ ๑๑,๑๓) เนื้อที่ 
๑๔๗ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๖ ตารางวา และในปี ๒๕๖๔ จังหวัดพิจิตร
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดูแลบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๗ 
แปลง (แปลงที่ ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔) เนื้อที่ ๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐๐ 
ตารางวา ส่วนในปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดสรร
งบประมาณจำนวน ๕๒ ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่พักผ่อนของจังหวัดพิจิตร ประชาชนจะได้สัมผัสกับความเขียว
ขจีของดอกไม้สวน ลานกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมกันทำกิจกรรม กีฬาเดิน - 
วิ่ง ป่ันจักรยาน การถ่ายรูป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด และทำให้คนรู้จักจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
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 ด้านแหล่งนำ้ ดร.สุรพล  เตียวตระกูล 
นายกเทศมนตรีเมืองพิจติร 

เร่ือง (รายงานสรุปความคืบหน้า) การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟของ
เทศบาลเมืองพิจิตร  
     จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอาหารที่หลากหลาย
สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาหารของประเทศ 
โดยจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการกับ WWF ซ่ึงเป็นองค์กรชั้นนำของ
โลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถเข้าถึงผู้คนมากกว่า ๒๐๐ ล้าน
คนจากทั่วโลก โดยมีกว่า ๑๕๐ เมืองที่มีคนมากกว่า ๑๐ ล้านคนเข้า
ร่วมกิจกรรม ทำให้เมืองที่เข้าร่วมได้รับคำแนะนำเก่ียวกับแนวทาง
ต่างๆ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองจากคนกว่าแสนคนที่เข้ามา
แสดงความคิดเห็นด้วยภารกิจสำคัญของ WWF ที่มุ่งส่งเสริมอนาคตที่
ผูค้นจะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ จึงสนับสนุนการสร้างสรรค์และ
การพัฒนาที่ทำให้เมืองเจริญขึ้น บนขีดจำกัดด้านนิเวศของโลก ใน
พื้นฐานที่ว่า “เมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน”  
     การเข้าร่วมโครงการนี้จะทำให้จังหวัดพิจิตรเป็นที่รู้จักของคนทั่ว
โลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
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๓ ด้านการ
เกษตรกรรม 

 

นายสุรเชษฐ  สีเหนี่ยง 
ที่อยู่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๕  
ต.วังบัว อ.คลองขลุง 

จ.กำแพงเพชร 
โทร. ๐๘๘-๑๗๕๒๓๓๐ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ความเป็นธรรมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสถาบัน
ชาวไร่อ้อย 
     เนื่องจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด ในฐานะความ
เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 
จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศให้ถือใช้ระเบียบคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระ
ค่าบำรุงสถาบันชาวไร่ อ้อย (ฉบับที่  ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าด้วย
การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  ทำให้ชุมนุ มสหกรณ์ การเกษตรชาวไร่ อ้อย 
แห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการผ่อนผันให้มีสถานะเป็น “สถาบัน
ชาวไร่อ้อย” สิ้นสุดลงในฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ไม่สามารถดำเนินการ
เรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ ทำให้
สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถดำเนินการเรียก
เก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยได้ สหกรณ์และสมาชิกจะขาดรายได้หลัก 
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของสหกรณ์ จึงร้องขอความ
เป็นธรรมโดยให้หน่ วยงานที่ เก่ีย วข้องได้พิ จาร ณ าใช้ระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับเดิมไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่
ฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ได้ต่อไปอีกจนกว่าพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาล พ.ศ.๒๕๒๗ จะมีการพิจารณาประกาศถือใช้ 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา
พร้อมยื่นหนังสือ

ร้องเรียน 
 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ดา้นรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะอนุ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอ้อย
และน้ำตาล พ.ศ. ๒๕๒๗ 

สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
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๔ ด้านการ 
สาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จังหวัดพิจิตร 

ข้อเสนอแนะ/ฝากพิจารณา 
๑. เรื่องของเด็กประถมวัย การทำงานเชิงฟังชั่นและกลไกที่ต้องทำงาน
ของคณะอนุกรรมการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและ 
มี ๔ กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ซ่ึงทุกกระทรวงแยกกันทำงานมีงบประมาณแยกส่วน ทำให้
ไม่มีใครดูภาพรวมการทำงานของจังหวัด ส่วนเรื่องการคีย์ข้อมูลทาง
จังหวัดจะรู้ไหมว่าเด็กพัฒนาการล่าช้าอยู่ตรงไหนใช้อนุกรรมการ
จังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนได้หรือเปล่า มีคำถามในเชิงโครงสร้างเยอะ 
ถ้าเรื่องเด็กประถมวัยเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด มีการใช้งบอ่ืน
นอกจากงบของกรมมาใช้มีไหม ซ่ึงไม่มีงบอ่ืนหรือจะให้อบจ.มานั่งดู
ภาพรวมของจังหวัด ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประเมินเชิงคุณภาพของเด็ก
เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนโครงสร้างการทำงานระดับชาติมี ๒ หน่วย 
คือ กรมกิจการเด็กกับสภาการศึกษา ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกับศึกษาธิการจังหวัด ถึงแม้จะมีแผน
แม่บทตามยุทธ์ศาสตร์ชาติแต่งบที่ลงมาสู่จังหวัดเป็นไปตามลำดับขั้น 
จึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนล่าช้าไปด้วย อยากให้มีการทำงานเป็น
แบบบูรณาการมีแผนการทำงานที่ชัด เจนร่วมกันทั้ งประเทศให้
เหมือนกันในทุกจังหวัด  
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุข 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
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 ด้านการ 
สาธารณสุข 

 ๒. เรื่องงบประมาณโควิด-19 ของโรงพยาบาลท้องถิ่น จากสถานการณ์
ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นหรือจากการบริจาคเงินจากประชาชน ทำให้การบริหารจัดการ
แก้ไขมีปัญหา เพราะงบประมาณไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์ที่
จำเป็นต่อความต้องการของประชาชน และในแต่ละจังหวัดควรสร้าง
ศูนย์ one stop service แก้ไขปัญหาโรคระบาดในอนาคต และจะ
เสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป 

  


