
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันเสาร์ที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑. ด้านที่ดิน นายกฤชทิพ  ชะนดิไทย 
นายอ าเภอไทรงาม 

จ.ก าแพงเพชร 
โทร. ๐๘๑ – ๘๖๗๐๓๖๔ 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
     ปัญหาเรื่องพื้นที่ของอ าเภอไทรงาม ในการด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด  
อยากให้มีการแก้ไขยกเลิกพ้ืนที่ป่าไม้ และออกเอกสารสิทธิ์ 
นส.๓ หรือโฉนดให้ชัดเจน โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบ
อ านาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

นายบุญรอด  ชงชัน้ 
ก านันต าบลหนองทอง 

ที่อยู๋ ๓๔ หมู่ที่ ๑ 
ต.หนองทอง อ.ไทรงาม 

จ.ก าแพงเพชร 
โทร. ๐๘๙ – ๘๓๙๓๖๑๐ 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
     เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิ์ใบ นสร. อยากให้การเซ็น
เอกสารมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอได้หรือไหม  
ซึ่งเดิมต้องส่งไปที่ส่วนกลางก่อนซึ่งล่าช้ากว่าเรื่องจะกลับมาใช้
เวลานานมาก 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
 
 
 
 

นายวโิรจน ์ แสงหิรญัรตันา 
ปลัดเทศบาลต าบลทุง่ทราย 
โทร. ๐๘๖ – ๘๘๓๘๔๑๗ 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
     เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอทรายทองวัฒนา ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพราะติดขัดด้านข้อกฎหมาย จึงอยากให้มี
การแก้ไขข้อกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้สามารถออก
เอกสารสิทธิ์กับประชาชนได้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

 



 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒. ด้านแหล่งน้ า นายวโิรจน ์ แสงหิรญัรตันา 
ปลัดเทศบาลต าบลทุง่ทราย 
โทร. ๐๘๖ – ๘๘๓๘๔๑๗ 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า 
     เนื่องจากพื้นที่ของอ าเภอทรายทองวัฒนาเป็นพื้นที่ท้ายน้ า
ของเขื่อนภูมิพล แต่เขื่อนไม่มีน้ าเหลือให้ที่จะปล่อยออกมาเพื่อ
ใช้ในการเกษตร เพราะเขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก 
จึงอยากให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
โดยหาน้ าจากแหล่งอื่นๆ มาเติมเข้าในเขื่อนภูมิพล เช่น  
จากแม่น้ าโขง หรือจากฝั่งประเทศพม่า เป็นต้น  
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
นายเตียง  ผา่นสะอาด 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
ต าบลทุง่ทอง 

ที่อยู่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๖ ต.ทุ่งทอง 
อ.ทรายทองวฒันา  

จ.ก าแพงเพชร 
โทร. ๐๘๗ – ๒๑๒๒๕๙๖ 

เรื่อง การขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค – บริโภค 
     เนื่องจากน้ าประปาของหมู่บ้านทุ่งทองมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ 
แต่ในปัจจุบันน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภค อยาก
ให้มีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้
ติดต่อกรมทรัพยากรน้ าและกรมป่ าไม้ เข้ามาช่วยเหลือ  
แต่ติดปัญหาอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๓. ด้านกฎหมาย นายเกียรติชัย  เดชเดี่ยว 
ปลัด อบต.หนองทอง 

ที่อยู่ ๙ หมูที่ ๑ ต.หนองทอง 
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 
โทร. ๐๘๖ – ๔๔๙๕๕๘๙ 

เรื่อง การแก้กฎหมาย 
     อยากให้มีการแก้กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้
เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขตอ าเภอไทรงาม  
โดยการยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
คณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยตุิธรรม 
และการต ารวจ 

นายเรือน  จูดว้ง 
ก านนัต าบลลานกระบือ 

ที่อยู่ ๔๒ หมู่ที่ ๔  
ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบอื 

จ.ก าแพงเพชร 
โทร. ๐๖๔ – ๖๖๕๙๑๙๘ 

เรื่อง ภาษีบ่อน้ ามัน 
     อยากให้มีการแก้ไขภาษีการจัดเก็บเรื่องบ่อน้ ามันของ
อ าเภอลานกระบือ รวมทั้งภาษีพัฒนารอบโรงไฟฟ้าลานกระบือ
ด้วย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

๔. ด้านสังคม นายวรีพล  บญุเรอืง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
ที่อยู่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๖  

ต.หนองทอง อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๙๗ – ๑๕๖๖๒๔๕ 

เรื่อง การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
     อยากให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหารไม่ว่าเรื่องใดๆ ที่ส่อให้เกิดการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง
บางโครงการที่ยังไม่จ าเป็นหรือกฎหมายใดๆที่ส่อให้เกิดการ
เดือดร้อนกับราษฎร โดยให้สมาชิกวุฒิสภากลั่นกรองการ
ท างานของฝ่ายบริหาร ท าประโยชน์แก่ประชาชนอย่างจริงจัง 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 


