ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครสวรรค์
ลาดับ
๑.

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

ด้านที่ดิน
นายประภาส กิตติวณิชานนท์
(พื้นที่ทับซ้อนของ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
การรถไฟ)
ตาบลช่องแค อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๘๕ – ๐๕๒๑๘๐๒

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของการรถไฟรัศมีเขา ๔๐ เมตร
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหลักเขตอยู่ในพื้นที่เขตภูเขา คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ช่ อ งแค และมี ช าวบ้ า นอาศั ย อยู่ จ านวน ๖๒ ครั ว เรื อ น
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ซึ่งทางการรถไฟยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการรถไฟแห่ง
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ประเทศไทยและมีการจัดเก็บค่าเช่า พร้อมทั้งมีการทวงค่าเช่า
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
จนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม
นายดารง ประภาสะวัต เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ
แสดงความ
สมาชิกสภาเทศบาล
ค่าเช่าการทาประโยชน์ของราษฎรบริเวณพื้น ที่ ในหมวด คิดเห็นด้วยวาจา
ตาบลช่องแค อ.ตาคลี
ศิลาและบริเวณบ้านหน้าเขา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่คงค้าง
จ.นครสวรรค์
ค่าเช่าอยู่เป็นจานวนมาก และการรถไฟมีหนังสือมาทวงค่าเช่า
โทร. ๐๘๓ – ๙๖๒๘๐๔๖ ทาให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย
และการประกอบอาชีพบนพื้นที่ในปัจจุบัน

นายสงวน สิทธิเลิศประสิทธิ์
ประชาชนชุมชนวิถีพรหม
ตาบลช่องแค อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๙๒ – ๐๓๕๑๔๘๘

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ
แสดงความ
ค่ า เช่ า การท าประโยชน์ ร าษฎรบริ เ วณตลาดช่ อ งแค คิดเห็นด้วยวาจา
ซึ่งปัจจุบัน มีประชาชนที่คงค้างค่าเช่าอยู่เป็นจานวนมากและ
การรถไฟมี ห นั ง สื อ มาทวงค่ า เช่ า ทั้ ง ที่ ค งค้ า งอยู่ แ ละค่ า เช่ า
ปัจจุบันทาให้ราษฎรในเขตตลาดช่องแคไม่มีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพและการอยู่อาศัยบนพื้นที่ดังกล่าว

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นางสาววันวิสาข์ ลือพืช เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
อสม.
๑. ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าเช่าปีร้อยละ ๕% ต่อปี
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๑
๒. จากเดิมทาสัญญาเช่าไว้เป็นแบบที่อยู่อาศัย ปัจจุบันถูก
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ถ.เทศบาล ต.ช่องแค
บังคับให้ทาสัญญาแบบเชิงพาณิชย์
ติดตามเรื่องร้องเรียน
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๓. ถ้ามีการสารวจคิดค่าเช่าใหม่ให้สารวจว่าบ้านแต่ละหลัง
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
โทร. ๐๖๒ – ๘๒๖๔๒๔๒ ทาอะไรอยู่อาศัยหรือเชิงพาณิ ชย์ค้าขาย บางบ้านก็ปิด ถาวร
คณะกรรมาธิการ
บางบ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย แต่กลับถูกคิดค่าเช่าเท่าเทียม
การคมนาคม
กับบ้านที่ทาการค้าขายเชิงพาณิชย์
นางสาวชวิศารัตน์ แก้วปรีชา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙
ถ.เทศบาลพัฒนา ๑
ต.ช่องแค อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๘๓ – ๐๙๑๗๑๗๖

เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ
แสดงความ
เมื่ อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซื้ ออาคารพาณิ ชย์ จากบริษั ทสิ นชฎายาภา คิดเห็นด้วยวาจา
จากัด ซึ่ งเป็ นอาคารที่ อยู่ในพื้ นที่ ของการรถไฟเริ่มแรกจ่ ายค่ าเช่ า
๘๐๐ กว่าบาท จนถึ งเวลาหมดสั ญญา ๑๕ ปี ค่ าเช่ าขึ้ นราคาและ
เปลี่ ยนสั ญญาเป็ น ๑,๕๐๐ กว่ าบาท หลั งจากเปลี่ ยนสั ญญาใหม่
ค่ าเช่ าปรั บขึ้ นเป็ นเดื อนละ ๖,๖๐๐ บาท จนถึ งปั จจุ บั นนี้ เดื อน
สิงหาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่าเดือนละ ๗,๙๘๘ บาท เห็นว่าเป็นการทา
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะพื้นที่ที่อาศัยอยู่เป็นเพียงแค่ตาบล การค้า
ขายและเศรษฐกิจก็ไม่ดี แต่ค่าเช่าปรับขึ้นทุก ๓ ปี อีกทั้งค่าประกัน
สัญญาก็แพงมาก ควรจะให้การรถไฟพิจารณาการคิดค่าเช่าในอัตราที่
เหมาะสมกว่านี้ ทั้งนี้ทางการรถไฟได้เก็บภาษีโรงเรือนล่วงหน้าไปแล้ว
แต่มีการเปลี่ยนแปลง พรบ.ที่ดิน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
โรงเรือนและที่ดิน การรถไฟควรชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบด้วย

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

๒.

ด้านแหล่งน้า

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายอานาจ ปาโมกข์
เรื่อง การแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ที่อยู่ ๔๖ หมู่ ๕ ต.สระแก้ว
เมื่ อ ประมาณปี ๒๕๔๒ มี โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ยากจนของรัฐบาล โดยนาที่ดินว่างเปล่าที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ๕
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
โทร. ๐๖๒ – ๙๒๔๘๓๑๕ ๗ และ ๘ ตาบลสระแก้ว ประมาณ ๑,๐๐๐ หลังคาเรือนไป
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ออกเอกสารสิทธิ์แต่ชาวบ้านคิดว่าเอาไปออกโฉนด จึงเซ็นมอบ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ให้ดาเนินการพอดาเนินการเสร็จใบที่ออกมาเป็นโฉนดที่ราช
คณะกรรมาธิการ
พัสดุ ห้ามซื้อขาย ห้ามถ่ายโอน ไม่สามารถนาไปทาธุรกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทางการเงินใดๆได้ ดังนั้นจึงอยากให้แก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุให้
สิ่งแวดล้อม
เป็นโฉนดของประชาชนอย่างถูกต้อง ในพื้นที่ทุ่งหนองโขมง
ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เนื่ อ งจากประชาชนอยู่ อ าศั ย กั น มา
ประมาณ ๑๐๐ ปี จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน
นายสายันต์ จันทนบ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรง
ที่อยู่ ๖๙ หมู่ ๗ ต.เขาชนกัน
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๘๑ – ๕๑๙๓๐๕๐

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้า
แสดงความ
เนื่ อ งจากประชาชนประสบปั ญ หาขาดแคลนน้ าในการ คิดเห็นด้วยวาจา
อุปโภคและบริโภค ไม่มีระบบส่งน้าที่มีประสิทธิภาพ และขาด
แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าถาวรที่ ส าคั ญ ๆในพื้ น ที่ จึ ง ต้ อ งการให้ รั ฐ
สนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้า ๒ แห่ง คือ ประตูระบาย
น้าเขาชนกันและประตูระบายน้าวังชุมพร เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

นายวีระ ด่านสกุลเจริญ
(นายช่างชลประทานอาวุโส)
ชี้แจงว่าในปี ๒๕๖๑ ได้มี
การศึกษาประตูระบายน้า
เขาชนกัน ต่อมาในปี ๒๕๖๒
สานักสารวจฯ ได้ทาการ
สารวจและออกแบบแล้ว
เสร็จเรียบร้อยในปีเดียวกัน
ในปี ๒๕๖๓ สานักออกแบบฯ
ดาเนินการออกแบบใน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน
รายละเอียดการก่อสร้าง
ประตูระบายน้า จนกระทั่ง
สามารถจัดเข้าแผนก่อสร้าง
ประตูระบายน้าเขาชนกัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓.

ด้านการคมนาคม

นางเพลินพิศ ศรีภพ
เรื่อง ปัญหาจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
นายกเทศมนตรี อ.ตาคลี
เนื่องจากการรถไฟก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ที่ไม่มีแ บบการ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
จ.นครสวรรค์
ก่อสร้างที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ท้องถิ่นทราบ ระหว่างการก่อสร้าง
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
โทร. ๐๘๑ – ๘๘๗๐๓๔๓ จึ ง มี ปั ญ หากระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (ฝุ่ น ละออง) และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ระบายน้าในเขตเทศบาลเมืองตาคลี
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ เรื่ อ ง ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งรถไฟรางคู่ ส ายเหนื อ ยื่นหนังสือ
การคมนาคม
นายกองค์การบริหาร (ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ)
ร้องเรียน
ส่วนตาบลตาคลี
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลตาคลีได้รับ แจ้งจาก เลขรับ ๔๒๕
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประชาชนว่าการสร้างรถไฟรางคู่ ส่งผลกระทบให้เกิดน้าท่วม วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓
ขังบริเวณหมู่บ้านตาคลีวิลล่า ๒ หมู่ที่ ๖ ตาบลตาคลี อ.ตาคลี เวลา ๑๐.๔๕ น.
จ.นครสวรรค์ จานวน ๒๐๐ หลังคาเรือน จากการสารวจพื้นที่
แนวทางการแก้ ปั ญ หาน้ าท่ วมดังกล่าว ต้ องด าเนิ น การด้ ว ย
วิธีการวางท่อระบายน้า ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก องค์การบริหารส่วนตาบลตาคลีมีงบประมาณไม่เพียงพอ
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๔.

ด้านสังคม

นางเพลินพิศ ศรีภพ
นายกเทศมนตรี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๘๑ – ๘๘๗๐๓๔๓

ด้านสังคม

นายธีระยุทธ ศรีปนั พริ่ง เรื่อง การขึ้นเงินค่าตอบแทนของ อสม.
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
รองนายก อบต.แม่วงก์
อยากให้ รัฐ บาลขึ้ น เงิน ค่ าตอบแทนของ อสม. จากเดิ ม คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ที่อยู่ ๗๕๖ หมู่ ๖ ต.แม่วงก์ ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท เพราะตามสภาพเศรษฐกิจใน
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐๙๓ – ๑๗๓๙๙๕๒
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข

เรื่อง ปัญหางบประมาณเบีย้ ผู้สูงอายุ
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่ อ งจากในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเทศบาลต าบล คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ตาคลี ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุไม่ครบจานวน งบประมาณขาดไป
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
จานวน ๔ ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลต้องใช้เงินงบประมาณของ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เทศบาลชดเชยให้ กั บ ผู้ สู งอายุ กั น เอง ส่ ว นในปี งบประมาณ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
๒๕๖๓ งบอุ ด หนุ น ทั่ ว ไปได้ รับ น้ อ ยกว่า จากที่ ค าดการณ์ ไ ว้
คณะกรรมาธิการ
ประมาณ ๑๖ ล้านบาท ทาให้ทราบการบริหารงานท้องถิ่นไม่
การพัฒนาสังคม และกิจการ
สามารถดาเนินการตามแผนพัฒนาได้ครบถ้วน
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๕

ด้านกฎหมาย

นายสารอง เยี่ยงยงค์
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘๐ – ๕๕๔๔๐๐๘
และ
นายสาเนียง แย้มรืน
โทร. ๐๘๗ – ๘๔๖๑๕๒๙

เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่ดิน สปก.
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
อยากเสนอให้แก้ไขกฎหมายเรื่องที่ดิน สปก.ให้ สามารถ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
นาไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เทียบเท่ากับที่ดิน นส.3 และสามารถให้เช่าเพื่อทาการเกษตร
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ได้ แ ละน าไปขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรได้ เนื่ อ งจากไม่ มี เ งิ น
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
หมุนเวียนมาลงทุนในการทาการเกษตร เพื่อเลี้ยงชีพ และใช้
คณะกรรมาธิการ
จ่ายในครอบครัว
การกฎหมาย การยุติธรรม
และการตารวจ

๖.

ด้านการ
เกษตรกรรม

นายจาเนียร ร่มสุข
ประธานอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านแม่วงก์
ที่อยู่ ๔๓ หมู่ ๑ ต.แม่วงก์
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
โทร. ๐๘๒ – ๘๗๙๖๒๗๒

เรื่อง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ในเขตอาเภอแม่วงก์ ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าวโพด ปลูกส้มโอ การทาพืชไร่
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เป็ น ต้น แต่ ในห้ วงเวลาที่ ผ่านมาราคาพื ช ผลทางการเกษตร
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โดยเฉพาะข้าวโพดมีราคาตกต่า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เดือดร้อนและปัจจุบันค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
คณะกรรมาธิการ
ข้ อ เสนอ ขอให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งหา
การเกษตรและสหกรณ์ตอ่ ไป
มาตรการช่วยเหลือให้ราคาข้าวโพดและสินค้าทางการเกษตร
ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

๗.

ด้านสิ่งแวดล้อม

นายสารอง เยี่ยงยงค์
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘๐ – ๕๕๔๔๐๐๘
และ
นายณรงค์ แรงกสิกร
ปราชญ์ชาวบ้าน
โทร. ๐๘๘ – ๑๕๖๘๕๓๕

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาการตัดไม้เพื่อส่งให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากมีการลักลอบตัดต้นไม้จากภายนอกที่ไม่ใช่แปลง คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ปลู ก ต้ น ไม้ ข องตนเองไปขายให้ กั บ โรงงานไฟฟ้ า ชี ว มวล
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เป็ น จ านวนมาก และเกิ น ความจ าเป็ น ในการใช้ ข องอ าเภอ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
แม่ ว งก์ อยากให้ ท างรั ฐ บาลจั ด โควตาในการตั ด ไม้ ต ามคิ ว
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ถ้าไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

