
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันศุกร์ที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจิตร 

 

 ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑. ด้านแหล่งน้ า นายสงคราม  เพ็ชรนา 
ก านนัต าบลบางไผ ่

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

เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า 
     เนื่องจากในพื้นที่ของอ าเภอบางไผ่ และอ าเภอบางมูลนาก
ไม่มีอ่างกักเก็บน้ า ท าใหถึงงดููนนน้ าจากจังหััูเพชรบูร์ไไหล
เขถาท่ัมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทางการเกษตรในอ าเภอทับคลถอ
และอ าเภอูงเจริญไปจนึงงอ าเภอบางไผ่และอ าเภอบางมูลนาก
ูถัยเป็นประจ าทุกปี การแกถไขปัญหาอยากใหถสรถางแกถมลิง
ตั้งแต่เขตอ าเภอเขาทรายและอ าเภอทับคลถอ ท าใหถคลองเก่าที่
น้ าไม่ไหลผ่านสามารึใชถงานต่อไูถโูยตถองขุูลอกคลอง  
กรมชลประทานตถองจัูสรรงบประมา์เขถามาููแลอย่างจริงจัง 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 

คัรสง่เรื่องไปยัง
ค์ะอนกุรรมการ 

ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ติูตามเรื่องรถองเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
ค์ะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแัูลถอม 

นายสมคิู   ังษไโท 
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๓ 

ที่อยู่ ๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หถัยร่ัม 
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร 

โทร. ๐๙๙ – ๒๑๖๘๓๒๕ 

เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร 
     เนื่องจากต าบลหถัยร่ัม หมู่ที่ ๒ และ ๓ ไม่มีคลองใหถน้ า
ไหลผ่าน และหมู่บถานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทถายน้ า ท าใหถขาูแคลน
แหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรตถองอาศัยน้ าจากธรรมชาติเพียง
อย่างเูียั อยากใหถทางภาครัฐช่ัยผลักูันน้ าจากแม่น้ าน่าน
ขง้นมาใหถ พ่ีนถองประชาชนในเขตอ าเภอูงเจริญไูถ ใชถน้ า 
เพื่อการเกษตร บรรเทาทุกขไใหถกับประชาชนูถัย 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายเกรียงไกร  ตัง้ัิึ ีชีัติ 
นายกเทศมนตร ี

เทศบาลต าบลัังบงคไ 
ที่อยู่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ 

ต.ส านกัขนุเ์ร อ.ูงเจริญ 
จ.พิจิตร 

โทร. ๐๘๑ – ๘๘๖๓๖๘๘ 

เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร 
     ปัญหาเรื่องน้ าในเขตของอ าเภอูงเจริญตถองการอยากไูถ
น้ าเพื่อท าการเกษตร โูยการแกถไขปัญหาในระยะยาัอยากใหถ
ูงงน้ าจากเขื่อนแคันถอยจังหััูพิษ์ุโลกมาทางสายอ าเภอัังทอง 
อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอัังทรายพูน อ าเภอทับคลถอ เพื่อจะท า
ใหถอ าเภอูงเจริญสามารึมีน้ าใชถท าการเกษตรในระยะยาัไูถ 
หรืออีกทางหนง่งคัรูงงน้ าจากแม่น้ าน่านของอ าเภอบางมูลนาก
ขง้นมาใหถกับอ าเภอูงเจริญ 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 

คัรสง่เรื่องไปยัง
ค์ะอนกุรรมการ 

ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ติูตามเรื่องรถองเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
ค์ะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแัูลถอม 

 

นายบุญจร  นามังศไลือ 
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๙ 

ที่อยู่ ๑ หมู่ที ่๙ ต.ัังงิ้ั  
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร 

โทร. ๐๙๑ – ๒๙๗๑๗๙๖ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
     เนื่องจากอ าเภอูงเจริญมี พ้ืนที่ติูกัน ๒ จังหััู คือ 
จังหััูเพชรบูร์ไและจังหััูนครสัรรคไ ซง่งมีปัญหาเรื่อง 
น้ าท่ัมและน้ าแลถงซ้ าซากมาเป็นระยะเัลานาน โูยปัญหา 
น้ าท่ัมน้ ามาจากอ าเภอชนแูน จังหััูเพชรบูร์ไ เขตติูต่อ
ต าบลัังงิ้ั ัิธีการแกถไขปัญหาขอเสนอใหถจัูสรรงบประมา์
สรถางอ่างเก็บน้ าใน พ้ืนที่ต าบลรากแค ต าบลบถานกลถัย  
ของอ าเภอชนแูนและอ าเภอัังโป่ง โูยตถองเันคืนทีู่ินจาก
ประชาชนเพราะไม่มีพ้ืนที่สาธาร์ะแลถั ส่ันพอึงงดููแลถงก็
สามารึปล่อยน้ าลงในอ่างเก็บน้ า เพ่ือใชถท าการเกษตรก็จะ
สามารึแกถไขปัญหาน้ าแลถงไูถ 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายู์ญั  ดทธิ์เรืองเูช 
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๗ 

ที่อยู่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๗ ต.ังังิ้ั  
อ.ูงเจริญ จ.พิจิตร 

โทร. ๐๘๖ – ๒๐๑๙๖๙๖ 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า 
     เนื่องจากแหล่งน้ ามีแต่ไม่สามารึูงงน้ ามาใชถไูถ จ านัน ๒ แห่ง 
คือ ๑) เหมืองเก่าของเอกชน จ านัน ๑๗๐ ไร่ ๒) เหมืองเก่า
เป็นพ้ืนที่ป่าไมถ จ านัน ๑๕๐ ไร่ โูยในพ้ืนที่ของต าบลัังงิ้ัก็มี
อ่างเก็บน้ าเพียงพอต่อการใชถน้ า แต่ปัญหาคืออ่างเก็บน้ าไม่มี
คัามลงก ท าใหถปริมา์น้ าในอ่างเก็บน้ ามีนถอย จงงอยากใหถมีการ
ขุููินในอ่างเก็บน้ าเพ่ือใหถมีคัามลงกมากกั่านี้ เพ่ือสามารึ
บรรจุปริมา์น้ าใหถเพียงพอต่อคัามตถองการของประชาชน 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 

คัรสง่เรื่องไปยัง
ค์ะอนกุรรมการ 

ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ติูตามเรื่องรถองเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
ค์ะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแัูลถอม 

 
นายพิชติ  คงัชิา 

ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๘ 
ที่อยู่ ๕๑๖/๑ หมู่ที ่๘ 

ต.ทับคลถอ อ.ทับคลถอ จ.พิจิตร 
โทร. ๐๘๗ – ๘๔๙๔๑๓๒ 

 

เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า 
๑. การเสนอโครงการท าที่เก็บน้ าในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า 

อัคราฯ จะมีผลกระทบูถานสุขอนามัยของประชาชนที่ใชถน้ า
หรือไม่ กังัลเกี่ยักับสารเคมีที่มีค าสั่งการหยุูท าเมืองแร่ 

๒. การท าแกถมลิงไม่มีพื้นที่ในการทิ้งูิน เนื่องจากผิูขถอ 
กฎหมาย เนื่องจ่ากไม่สามารึน าูินออกจากพื้นที่ไูถ 
     ๓. การท าโครงการแต่ละโครงการของหน่ัยงานภาครัฐ
บางหน่ัยงานไม่ผ่านประชาคมต าบลหรือหมู่บถาน ท าใหถเกิู
ปัญหาในชุมชนต าบลตามมาทีหลัง 
     ๔. เสนอใหถสรถางแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของอ าเภอทับคลถอ  
เพื่อแกถไขปัญหาน้ าท่ัมและน้ าแลถง 
 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายเูชบูี  สาล ี
ผูถใหญ่บถานหมู่ที่ ๓ 
ท่ีอยู่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๓ 

ต.เขาทราย อ.ทับคลถอ จ.พิจิตร 
โทร. ๐๙๔ – ๖๑๗๘๖๖๖ 

 

เรื่อง โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) 
     เนื่องจากในดููนนในปีที่ผ่านมานนตกนถอย ท าใหถน้ าใน 
อ่างเก็บน้ ามีปริมา์นถอยไม่เพียงพอต่อคัามตถองการของ
เกษตรและประชาชน จงงอยากใหถจัูท าโครงการนนหลัง 
(นนเทียม) เพื่อแกถไขปัญหาภัยแลถง    

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 

คัรสง่เรื่องไปยัง
ค์ะอนกุรรมการ 

ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ติูตามเรื่องรถองเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
ค์ะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแัูลถอม 

 

นายมงคล  พุกเปี่ยม 
ก านนัต าบลส านักขนุเ์ร 

ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ 
ต.ส านกัขนุเ์ร อ.ูงเจริญ 

จ.พิจิตร 
โทร. ๐๙๑ – ๘๓๙๗๘๐๔ 

 

เรื่อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
     ขอใหถสมาชิกัุฒิสภาประสานงานกับหน่ัยงานที่เกี่ยัขถอง
ใหถููราคาผลผลิตที่จะออกมาในเูือน พ.ย. เนื่องจากเป็นขถาั
นาปีผลผลิตจะออกพรถอมกัน ท าใหถราคาขถาัตกต่ าจงงอยากใหถ
หน่ัยงานช่ัยเหลือเรื่องราคาขถาัขาัที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท 
ส่ันขถาัหอมมะลิ ๑๐๕ อยู่ที่ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ซง่งึถาราคา
ต่ ากั่านี้อยากใหถรัฐบาลช่ัยเหลือ เพราะเกษตรกรไูถรับคัาม
เูือูรถอน 
 
 
 
 
 
 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒. ด้านสังคม นายประจักษไ  ทองแจ่ม 
รองผอ.สบป.พจ.๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศงกษา
ประึมศงกษาพิจติรเขต ๒ 

โทร. ๐๘๘ – ๒๗๓๘๗๗๙ 

เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. การศึกษา 
     อยากใหถแกถไข พ.ร.บ. การศงกษาเพ่ือครู โูยใหถครูมีส่ัน
ร่ัมในการแกถไขอย่างแทถจริง 
 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 

คัรสง่เรื่องไปยัง
ค์ะอนกุรรมการ 

ูถานรับรัม แยกเรื่องและ
ติูตามเรื่องรถองเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ค์ะกรรมาธิการการศงกษา 

 
 
 
 
 

เู็กหญิง ์ัฐธิูา  มีู ี
นักเรียนโรงเรียนััู ใหม่ังัหัถา 
ต.หถั ยฟุก อ.ู งเจริญ จ.พิจติร 
โทร. ๐๙๕ – ๔๑๗๓๑๐๘ 

เรื่อง การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
     หากโรงเรียนขนาูเล็กยุบรัมกับโรงเรียนขนาูใหญ่ 
อยากทราบั่าจะเูินทางอย่างไร? เพราะค่าใชถจ่ายที่เพิ่มสูงขง้น 
และการจัูกิจกรรม Active Learning จะท าใหถตถองยุติการจัู
กิจกรรมหรือไม่ หากมีการยุบโรงเรียนขนาูเล็ก 

แสูงคัาม
คิูเห็นูถัยัาจา 

 


