ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจิตร
ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๑.

ด้านแหล่งน้า

นายสงคราม เพ็ชรนา
กานันตาบลบางไผ่
ที่อยู่ ๑๐๗/๑ หมู่ที่ ๙
ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๙ – ๔๒๖๙๐๐๕

เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
แสูงคัาม
คัรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากในพื้นที่ของอาเภอบางไผ่ และอาเภอบางมูลนาก คิูเห็นูถัยัาจา
ค์ะอนุกรรมการ
ไม่มีอ่างกักเก็บน้า ทาใหถึงงดููนนน้าจากจังหััูเพชรบูร์ไไหล
ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
เขถาท่ัมที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรในอาเภอทับคลถอ
ติูตามเรื่องรถองเรียน
และอาเภอูงเจริญไปจนึงงอาเภอบางไผ่และอาเภอบางมูลนาก
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ูถัยเป็ น ประจ าทุ ก ปี การแกถ ไขปั ญ หาอยากใหถ สรถางแกถม ลิ ง
ค์ะกรรมาธิการ
ตั้งแต่เขตอาเภอเขาทรายและอาเภอทับคลถอ ทาใหถคลองเก่าที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ าไม่ ไ หลผ่ า นสามารึใชถ ง านต่ อ ไูถ โูยตถ อ งขุ ู ลอกคลอง
และสิ่งแัูลถอม
กรมชลประทานตถองจัูสรรงบประมา์เขถามาููแลอย่างจริงจัง

นายสมคิู ังษไโท
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๓
ที่อยู่ ๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หถัยร่ัม
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๙ – ๒๑๖๘๓๒๕

เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้าทาการเกษตร
แสูงคัาม
เนื่องจากตาบลหถัยร่ัม หมู่ที่ ๒ และ ๓ ไม่มีคลองใหถน้า คิูเห็นูถัยัาจา
ไหลผ่าน และหมู่บถานตั้งอยู่ในพื้นที่ทถายน้า ทาใหถ ขาูแคลน
แหล่งน้าเพื่ อทาการเกษตรตถองอาศัยน้ าจากธรรมชาติเพีย ง
อย่างเูียั อยากใหถทางภาครัฐช่ัยผลักูันน้าจากแม่น้าน่าน
ขง้ น มาใหถ พี่ นถ อ งประชาชนในเขตอ าเภอูงเจริ ญ ไูถ ใ ชถ น้ า
เพื่อการเกษตร บรรเทาทุกขไใหถกับประชาชนูถัย

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ด้านแหล่งน้า

นายเกรียงไกร ตัง้ ัิึีชีัติ
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลัังบงคไ
ที่อยู่ ๔๘ หมู่ที่ ๕
ต.สานักขุนเ์ร อ.ูงเจริญ
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๑ – ๘๘๖๓๖๘๘

เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้าทาการเกษตร
แสูงคัาม
คัรส่งเรื่องไปยัง
ปัญหาเรื่องน้าในเขตของอาเภอูงเจริญตถองการอยากไูถ คิูเห็นูถัยัาจา
ค์ะอนุกรรมการ
น้าเพื่อทาการเกษตร โูยการแกถไขปัญหาในระยะยาัอยากใหถ
ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ูงงน้าจากเขื่อนแคันถอยจังหััูพิษ์ุโลกมาทางสายอาเภอัังทอง
ติูตามเรื่องรถองเรียน
อาเภอสากเหล็ก อาเภอัังทรายพูน อาเภอทับคลถอ เพื่อจะทา
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ใหถอาเภอูงเจริญสามารึมีน้าใชถทาการเกษตรในระยะยาัไูถ
ค์ะกรรมาธิการ
หรืออีกทางหนง่งคัรูงงน้าจากแม่น้าน่านของอาเภอบางมูลนาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ขง้นมาใหถกับอาเภอูงเจริญ
และสิ่งแัูลถอม

นายบุญจร นามังศไลือ
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๙
ที่อยู่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.ัังงิั้
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๑ – ๒๙๗๑๗๙๖

เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
แสูงคัาม
เนื่ อ งจากอ าเภอูงเจริ ญ มี พื้ น ที่ ติ ู กั น ๒ จั ง หัั ู คื อ คิูเห็นูถัยัาจา
จั ง หัั ู เพชรบู ร ์ไ แ ละจั งหัั ู นครสัรรคไ ซง่ ง มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
น้าท่ัมและน้าแลถงซ้าซากมาเป็นระยะเัลานาน โูยปัญ หา
น้าท่ัมน้ามาจากอาเภอชนแูน จังหััูเพชรบูร์ไ เขตติูต่อ
ตาบลัังงิ้ั ัิธีการแกถไขปัญหาขอเสนอใหถจัูสรรงบประมา์
สรถ า งอ่ า งเก็ บ น้ าในพื้ น ที่ ต าบลรากแค ต าบลบถ า นกลถ ั ย
ของอาเภอชนแูนและอาเภอัังโป่ง โูยตถองเันคืนทีู่ินจาก
ประชาชนเพราะไม่มีพื้นที่สาธาร์ะแลถั ส่ันพอึงงดููแลถงก็
สามารึปล่อยน้าลงในอ่างเก็บน้า เพื่ อใชถทาการเกษตรก็จะ
สามารึแกถไขปัญหาน้าแลถงไูถ

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านแหล่งน้า

นายู์ัญ ดทธิ์เรืองเูช
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๗
ที่อยู่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๗ ต.ัังงิั้
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๖ – ๒๐๑๙๖๙๖

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้า
แสูงคัาม
คัรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากแหล่งน้ามีแต่ไม่สามารึูงงน้ามาใชถไูถ จานัน ๒ แห่ง คิูเห็นูถัยัาจา
ค์ะอนุกรรมการ
คือ ๑) เหมืองเก่าของเอกชน จานัน ๑๗๐ ไร่ ๒) เหมืองเก่า
ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
เป็นพื้นที่ป่าไมถ จานัน ๑๕๐ ไร่ โูยในพื้นที่ของตาบลัังงิ้ัก็มี
ติูตามเรื่องรถองเรียน
อ่างเก็บน้าเพียงพอต่อการใชถน้า แต่ปัญหาคืออ่างเก็บน้าไม่มี
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คัามลงก ทาใหถปริมา์น้าในอ่างเก็บน้ามีนถอย จงงอยากใหถมีการ
ค์ะกรรมาธิการ
ขุููินในอ่างเก็บน้าเพื่อใหถมีคัามลงก มากกั่านี้ เพื่อสามารึ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บรรจุปริมา์น้าใหถเพียงพอต่อคัามตถองการของประชาชน
สิ่งแัูลถอม

นายพิชติ คงัิชา
เรื่อง ปัญหาแหล่งน้า
แสูงคัาม
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๘
๑. การเสนอโครงการทาที่เก็บน้าในพื้นที่เหมืองแร่ทองคา คิูเห็นูถัยัาจา
ที่อยู่ ๕๑๖/๑ หมู่ที่ ๘ อัคราฯ จะมีผลกระทบูถานสุขอนามัยของประชาชนที่ใชถน้ า
ต.ทับคลถอ อ.ทับคลถอ จ.พิจิตร หรือไม่ กังัลเกีย่ ักับสารเคมีที่มีคาสั่งการหยุูทาเมืองแร่
โทร. ๐๘๗ – ๘๔๙๔๑๓๒
๒. การทาแกถมลิงไม่มีพื้นที่ในการทิ้งูิน เนื่องจากผิูขถอ
กฎหมาย เนื่องจ่ากไม่สามารึนาูินออกจากพื้นที่ไูถ
๓. การทาโครงการแต่ละโครงการของหน่ ัยงานภาครัฐ
บางหน่ัยงานไม่ผ่านประชาคมตาบลหรือหมู่บถาน ทาใหถเกิู
ปัญหาในชุมชนตาบลตามมาทีหลัง
๔. เสนอใหถ ส รถ า งแหล่ ง น้ าในพื้ น ที่ ข องอ าเภอทั บ คลถ อ
เพื่อแกถไขปัญหาน้าท่ัมและน้าแลถง

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านแหล่งน้า

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายเูชบูี สาลี
เรื่อง โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม)
แสูงคัาม
คัรส่งเรื่องไปยัง
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๓
เนื่ อ งจากในดูู นนในปี ที่ ผ่ านมานนตกนถ อย ท าใหถ น้ าใน คิูเห็นูถัยัาจา
ค์ะอนุกรรมการ
ทีอ่ ยู่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๓
อ่ า งเก็ บ น้ ามี ป ริ ม า์นถ อ ยไม่ เพี ย งพอต่ อ คัามตถ อ งการของ
ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ต.เขาทราย อ.ทับคลถอ จ.พิจิตร เกษตรและประชาชน จง งอยากใหถ จั ู ท าโครงการนนหลัง
ติูตามเรื่องรถองเรียน
โทร. ๐๙๔ – ๖๑๗๘๖๖๖ (นนเทียม) เพื่อแกถไขปัญหาภัยแลถง
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ค์ะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
นายมงคล พุกเปี่ยม เรื่อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่า
แสูงคัาม
สิ่งแัูลถอม
กานันตาบลสานักขุนเ์ร
ขอใหถสมาชิกัุฒิสภาประสานงานกับหน่ัยงานที่เกี่ยัขถอง คิูเห็นูถัยัาจา
ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓
ใหถููราคาผลผลิตที่จะออกมาในเูือน พ.ย. เนื่องจากเป็นขถาั
ต.สานักขุนเ์ร อ.ูงเจริญ นาปีผลผลิตจะออกพรถอมกัน ทาใหถราคาขถาัตกต่าจงงอยากใหถ
จ.พิจิตร
หน่ัยงานช่ัยเหลือเรื่องราคาขถาัขาัที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท
โทร. ๐๙๑ – ๘๓๙๗๘๐๔ ส่ันขถาัหอมมะลิ ๑๐๕ อยู่ที่ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ซง่งึถาราคา
ต่ากั่านี้อยากใหถรัฐบาลช่ัยเหลือ เพราะเกษตรกรไูถรับคัาม
เูือูรถอน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

๒.

ด้านสังคม

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายประจักษไ ทองแจ่ม เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. การศึกษา
แสูงคัาม
คัรส่งเรื่องไปยัง
รองผอ.สบป.พจ.๒
อยากใหถแกถไข พ.ร.บ. การศงกษาเพื่อครู โูยใหถ ครูมีส่ัน คิูเห็นูถัยัาจา
ค์ะอนุกรรมการ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศงกษา ร่ัมในการแกถไขอย่างแทถจริง
ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ประึมศงกษาพิจติ รเขต ๒
ติูตามเรื่องรถองเรียน
โทร. ๐๘๘ – ๒๗๓๘๗๗๙
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ค์ะกรรมาธิการการศงกษา
เู็กหญิง ์ัฐธิูา มีูี เรื่อง การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
แสูงคัาม
นักเรียนโรงเรียนััูใหม่ังั หัถา
หากโรงเรี ย นขนาูเล็ ก ยุ บ รัมกั บ โรงเรี ย นขนาูใหญ่ คิูเห็นูถัยัาจา
ต.หถัยฟุก อ.ูงเจริญ จ.พิจติ ร อยากทราบั่าจะเูินทางอย่างไร? เพราะค่าใชถจ่ายที่เพิ่มสูงขง้น
โทร. ๐๙๕ – ๔๑๗๓๑๐๘ และการจัูกิจกรรม Active Learning จะทาใหถตถองยุติการจัู
กิจกรรมหรือไม่ หากมีการยุบโรงเรียนขนาูเล็ก

