
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที ่๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑. ด้านที่ดิน นายพีระเชษฐ์ ปรญิญานาคหอม 
ก านนัต าบลบ้านดง 

ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ ๑๔ ต.บ้านดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๖๒๔๕๓๓๓ 

เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
     เนื่องจากราษฎรหมู่ที่  ๓ และหมู่ที่  ๑๐ ต าบลบ้านดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีประชากรราวๆ ๔๐๐ กว่า
หลังคาเรือน ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนมาเป็นระยะ
เวลานานประมาณ ๔๐ – ๕๐ ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการอยู่อาศัย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายชัชพงศ ์ เอมะสวุรรณ 
(รองผูว้่าราชการ 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือและตดิตามกับ 

นายธรีชสิทธิ ์ วงศว์าน 
(ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก) 

เพื่อสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติม

ประกอบการพิจารณาต่อไป 

นายนนัทอง  ทองมา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑  

ที่อยู่ ๒ หมู ่๑ ต.บอ่ภาค  
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๙ – ๕๓๙๗๔๑๐ 

 
 

เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
    เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๑ – ๕ ต าบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก ท ากินอยู่อาศัยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ เพราะติดปัญหาอยู่ในพ้ืนที่ป่าทับซ้อน โดยในพ้ืนที่ของ
หมู่บ้านเป็นเขตป่าสงวน ฝั่งขวาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตก
ชาติตระการ ฝั่งซ้ายเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง – ภูทอง 
จึงท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

  นางภิฬารัตน์  สีหะวงษ ์
สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก 

ที่อยู่ ๓๙ หมู่ ๙ ต.ป่าแดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๘ – ๒๘๑๒๑๐๖ 

เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
     เนื่ อ ง จ า ก ร าษ ฎ รห มู่ ที่  ๑  – ๑ ๒  ต าบ ล ป่ า แ ด ง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
เพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ขอให้หน่วยงานของรัฐส ารวจ
ข้อมูลที่เท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายสมโภชน์  นวลป้อง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓  

ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก 

 

เรื่อง ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน 
     ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ าดิบ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุ โลก ตั้งอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่  ๒ จังหวัด ได้แก่  จังหวัด
อุตรดิตถ์และพิษณุโลก ท าให้เกิดปัญหาที่ไม่ชัดเจนในการติดต่อ
กับทางราชการ ในบางครั้งต้องด าเนินการเรื่องนั้นๆ ทั้ง ๒ จังหวัด 
ด้วยระยะการเดินทางที่ไกล จึงเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก อยากให้
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินช่วยแก้ไขและแบ่งแนวเขตที่ชัดเจนด้วย 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายสุทัศน์  วงษ์ทบัทิม 
(นายอ าเภอชาตติระการ) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าตามแผนที่ของ
กระทรวงมหาดไทย  

หมู่บ้านหว้ยน้ าดบิตั้งอยู่ใน
อ าเภอทองแสนขัน  

จ.อุตรดิตถ์  
ซึ่งทางนายอ าเภอได้รายงาน

กับทางจงัหวัดพิษณุโลก 
และทางจังหวดัจึงได้รายงาน
กับทางกระทรวงมหาดไทย

เพื่อแก้ไขแนวเขตพ้ืนที่
ดังกลา่วแล้ว จึงน าไปสู่การ
จัดตัง้คณะท างานของทั้ง  

๒ จังหวดัรว่มกนั  
เพื่อพิจารณาเรื่องนีต้่อไป 

 
 
 
 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายพงษศ์ักดิ์  ปานเกดิ 
ก านนัต าบลหนองกะท้าว 

ที่อยู่ ๗๒ หมู่ ๑๐  
ต.หนองกะทา้ว อ.นครไทย  

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๑ – ๔๗๔๐๓๐๙ 

เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
     เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่ที่  ๗ บ้านห้วยเซิง 
ต าบลหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินท ากิน เพราะพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาตทิุ่งแสลงหลวง 
ป่าสงวนเนินเพ่ิม และป่าเขาไกรยาง เพ่ือเป็นการป้องกันและ
พัฒนาของท้องถิ่น อยากให้หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายนิสติ  สวัสดิเทพ 
(นายอ าเภอนครไทย  

จ.พิษณุโลก) 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าตามนโยบาย

ของรฐับาลทีไ่ด้จดัท า
โครงการจดัทีด่ินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

(คทช.) นั้น ขณะนี้ทาง
อ าเภอรว่มกบัส านกังาน 
จัดรูปทีด่นิ จ.พิษณุโลก 
ก าลังด าเนนิการส ารวจ  

ซึ่งพื้นทีต่รงนีต้ิดปัญหาดว้ย 
ข้อกฎหมาย จึงเปน็การยาก
ที่จะได้รบัเอกสารสทิธิด์ังกล่าว 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒. ด้านแหล่งน้ า นายเอกพงษ์  กุลเจรญิ 
นายก อบต.เนนิเพ่ิม 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสรา้งอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ 
     เนื่องจากขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยดู่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ บ้านตีนห้วยตั่ง ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่  ๑,๓,๔,๘,๙,๑๗ และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภครองรับการเข้ามาอยู่
อาศัยของราษฎรหมู่บ้านน้ าแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก จ านวน ๒๕๙ ครัวเรือน ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรในการจัดสรรทีอ่ยู่อาศัยและที่ท ากิน
ผู้ ร่ ว ม พั ฒ น า ช า ติ ไท ย  ใน พ้ื น ที่ ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  
โดยเสนอขอโครงการฯกับส านั กงานชลประทานที่  ๓  
จ.พิษณุโลก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานก่อสร้างได้
รายงานต่อ ผอ.คส.ชป.๓ ว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ 
ได้เตรียมความพร้อมในด้านการพิจารณาโครงการ ส ารวจ 
ออกแบบเบื้องต้นไว้แล้วและแบบก่อสร้างผ่านการอนุมัติแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
โครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพ่ิมโซน C และ
ระดับเก็บกักน้ าครอบคลุมพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูหิน 
ร่องกล้าบางส่วนรวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๘๐ ไร่ ดังนั้นจึงเห็นควร
ให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา
พร้อมยื่นหนังสือ

ร้องเรียน 
เลขรับ ๓๕๕ 

วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ 
เวลา ๑๕.๒๒ น. 

นายนิสติ  สวัสดิเทพ 
(นายอ าเภอนครไทย  

จ.พิษณุโลก) 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าจะด าเนินการ
จัดท าเรื่องนี้ใหม่ทัง้หมด  

โดยจะน าเรื่องไป
ปรึกษาหารอืกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดัพิษณุโลก 
เพื่อสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติม

ประกอบการพิจารณา
ร่วมกันต่อไป 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระศกัดิ ์ สวุรรณโณ 
ที่ปรึกษานายก อบต.นครชุม 
ที่อยู่ ๑๖๑ หมู ่๒ ต.นครชุม  

อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
โทร. ๐๖๔ – ๓๕๓๒๘๙๐ 

เรื่อง อ่างเก็บน้ าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริห้วย
พริกขิง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     เนื่องจากเคยยื่นหนังสือมาแล้ว ๓ ครั้ง เวลาผ่านไป
ประมาณ ๑๐ ปี ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะทุกหน่วยงานใช้
แผนที่คนละฉบับ ท าให้ในพ้ืนที่มีปัญหาในการวางแผนการ
ก่อสร้าง โดยยังไม่ได้รับการอนุมัติ อยากให้ทุกหน่วยงานใช้
แผนที่อันเดียวกัน (One-Map) 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายชัชพงศ ์ เอมะสวุรรณ 
(รองผูว้่าราชการ 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือและตดิตามเรื่อง 
กับกรมชลประทาน 
จังหวดัพิษณุโลก 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายจ าเนียร  ด่านทิม 

ก านันต าบลชาตติระการ 
ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๒ ต.ชาตติระการ 

อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๓๖๘๕๙๙๘ 

เรื่อง ขอก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานและฝายบ้านปากรอง 
ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
     จากการที่กรมชลประทานได้ส ารวจที่ดินและเวนคืนที่ดิน
จ านวนหนึ่ง เพ่ือก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานตามโครงการ
พระราชด าริ โดยความกว้างของฝายประมาณ ๑๐ เมตร  
แต่ก่อสร้างจริงความกว้างของฝายเพียง ๔.๕๐ เมตร ท าให้น้ า
ในฝายไหลออกทางฝั่งขวา อยากให้ทางผู้รับผิดชอบมาขุด
ขยายคลองให้กว้างขึ้น เพ่ือเติมน้ าในล าน้ าภาคน้อยใช้ใน
การเกษตรหน้าแล้งได้ดียิ่งขึ้น 
     ส่วนฝายบ้านปากรอง อยู่ในเขต ต.ชาติตระการ กิโลเมตร
ที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชด าริฯ ก่อสร้างเสร็จมาแล้ว ๕ ปี 
แต่ไม่สามารถเปิดใช้น้ าในฝายได้ เพราะกรมชลประทานไม่
อนุมัติให้เดินเครื่องสูบน้ าในฝายดังกล่าว  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายพีระเชษฐ์ ปรญิญานาคหอม 
ก านนัต าบลบ้านดง 

ที่อยู ่๙๙/๙ หมู่ ๑๔ ต.บ้านดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๖๒๔๕๓๓๓ 

เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 
     เนื่องจากเคยเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
ล าน้ าคลึงในเขตป่าอนุรักษ์โซน C ป่าคลองตรอน บริเวณบ้าน
ห้วยน้ าอุ่น หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านดง อ.ชาติตระการ ตั้งแต่เมื่อปี 
๒๕๕๖ กับทางกรมชลประทาน โดยงบประมาณ ๖๐๐ กว่า
ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการอนุมตัิ ท าให้ราษฎรทั้ง ๑๖ หมู่บ้านใน
ต าบลบ้านดงได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า 
ท าการเกษตร พอถึงหน้ าฝนน้ าก็ท่ วมไร่นาพืชผลทาง
การเกษตรของราษฎรเป็นประจ าทุกปี 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายชัชพงศ ์ เอมะสวุรรณ 
(รองผูว้่าราชการ 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือและตดิตามเรื่อง 
กับกรมชลประทาน 
จังหวดัพิษณุโลก 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนนัทอง  ทองมา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑  

ที่อยู่ ๒ หมู ่๑ ต.บอ่ภาค  
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๙ – ๕๓๙๗๔๑๐ 

 

เรื่อง โครงการชลประทานระบบท่อฝายห้วยขมึง 
     เนื่องจากโครงการก่อสร้างชลประทานระบบท่อฝายห้วย
ขมึงที่ครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตอน หมู่ที่ ๒ 
บ้านขวดน้ ามัน และหมู่ที่ ๓ บ้านลาดเรือ โดยก่อสร้างแล้ว
เสร็จมานาน แต่ไม่สามารถส่งน้ าออกจากฝายเพ่ือใช้ท า
การเกษตรได้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายชัยยนต์  มาไชยนาม 
นายก อบต.วังนกแอ่น 

โทร. ๐๘๑ - ๗๐๗๕๕๒๐ 

เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุข 

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

     เนื่องจากราษฎรบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๐ ต าบลวังนกแอ่น 

พร้อมด้ วยราษฎรบ้ านท่ าข้ าม  หมู่ ที่  ๕  บ้ าน โปร่ งพลู  

หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๘ และบ้านแสนสุขพัฒนา 

ต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์

จากสมาชิกวุฒิสภา ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

บ้านแสนสุขพัฒนา (ซุ้มนกแขวก) ต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง  

จ.พิษณุโลก ซึ่งได้เริ่มโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๕๑ จนบัดนี้ยังไม่คืบหน้าแต่ประการใด  

     ทั้ งนี้ ผู้ ร้องเรียน เคยท าหนั งสือถึ งคณะกรรมาธิการ 
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ที่ สว(สนช)(กมธ ๑) ๐๐๐๙/๓๖๗๘ ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 
 
 
 
 
 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๓๕๓ 
วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ 
เวลา ๑๕.๑๓ น. 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายชัยยนต์  มาไชยนาม 
นายก อบต.วังนกแอ่น 

โทร. ๐๘๑ - ๗๐๗๕๕๒๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดติดตามผลการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและ
เขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง  
จ.พิษณุโลกได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทอง
ฝั่งซ้ายและขวา ด าเนินโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่
ต าบลวั งนกแอ่น  เขตอุท ยานแห่ งชาติ ทุ่ งแ สลงหลวง  
จ านวน ๒๖ โครงการ และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทอง 
ฝั่งซ้ายและขวา จ านวน ๑๕ โครงการ (ตามเอกสารแนบ) 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น ขอให้มีการเร่งรัด
ติดตามผลการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทอง
ฝั่งซ้ายและขวา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผลเป็นประการ
ใด โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่นทราบด้วย 
เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๓๕๑ 
วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ 
เวลา ๑๕.๐๕ น. 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๓. ด้านการคมนาคม นายพีระเชษฐ์ ปรญิญานาคหอม 
ก านนัต าบลบ้านดง 

ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ ๑๔ ต.บ้านดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๖๒๔๕๓๓๓ 

เรื่อง ขอขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ 
     เนื่องจากถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จากอ าเภอทองแสนขันถึง
อ าเภอนครไทยระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานานถึง ๑๐ ปี อยากให้กรมทาง
หลวงขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จาก ๒ ช่องจราจร 
เป็น ๔ ช่องจราจร และติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม 

นายจ าเนียร  ด่านทิม 
ก านันต าบลชาตติระการ 

ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๒ ต.ชาตติระการ 
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๓๖๘๕๙๙๘ 

เรื่อง ขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าภาคน้อย จากหมู่
ที่ ๗ ไปยังหมู่ที่ ๒ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งเคยขอ
โครงการไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ปัจจุบันถนน
เป็นทางลูกรัง เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างต าบลชาติตระการไปยัง
ต าบลป่าแดง ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายดาวรุง่  กรีพรต  
(นายก อบต.ป่าแดง) 

โทร. ๐๘๙ – ๙๖๑๓๐๘๖ 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไว้

พิจารณา เพื่อจดัสรร
งบประมาณด าเนนิการต่อไป 

นายสวงิ  มิชาวนา 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่อยู่ ๑๒ หมู่ ๕ ต.แมร่ะกา  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

โทร. ๐๘๖ - ๙๓๓๙๓๔๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายททาง พล.ถ.๘๓-๐๑๐ สายทาง
บ้านถ้ าเต่าหมู่ที่  ๕ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่  ๒ บ้านแม่ระกา  
ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
     จากความเดือดร้อนของประชาชนบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่  ๕  
ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ใช้สัญจรไปมามากกว่า ๕๐ 
หลั งคาเรือน  พั งเป็ นหลุม เป็ นบ่ อลึ ก  ตลอดระยะทาง  
๑ กิโลเมตร ในช่วงหน้าฝนจะมีน้ าท่วมขัง ท าให้ผู้ขับขี่  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา
พร้อมยื่นหนังสือ

ร้องเรียน 
เลขรับ ๓๕๒ 

วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ 
เวลา ๑๕.๐๖ น. 

นายชัชพงศ ์ เอมะสวุรรณ 
(รองผูว้่าราชการ 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือและตดิตามในพ้ืนที ่

เพื่อสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติม

ประกอบการพิจารณาต่อไป 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านการคมนาคม  ยานพาหนะเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่จะใช้เส้นทางนี้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับ - ส่ง บุตร
หลานไปโรงเรียน 
     ดังนั้ นผู้น าท้องที่ผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้ประสานขอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง พล.ถ.
๘๓-๐๑๐ สายทางบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่ ๕ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ 
บ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 
๘,๔๘๐,๙๐๐ บาท แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ จึง
ขอความให้ช่วยติดตามโครงการดังกล่าว เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

  

๔. ด้านสังคม นายดาวรุง่  กรีพรต 
(นายก อบต.ป่าแดง) 

โทร. ๐๘๙ – ๙๖๑๓๐๘๖ 
 

เรื่อง ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง ได้รับค าร้องขอ
ขยายเขตระบบจ าหน่ ายไฟฟ้าจากประชาชนหมู่ที่  ๑๑  
บ้านห้วยท่าเนื้อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านศรี
สงคราม หมู่ที่  ๔ บ้านไทรงาม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก และหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากบ้านเรือนไฟฟ้าไม่
เพี ย งพอ เป็ น เขต พ้ื นที่ ห่ างไกลมี ผลกระทบต่ อการใช้
ชีวิตประจ าวัน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดงได้ขอขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๓๕๔ 
วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ 
เวลา ๑๕.๑๖ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
คณะกรรมาธิการ

การพลังงานพิจารณา 
ควรสง่เรื่องถงึผู้ว่าราชการ

จังหวดัพิษณุโลกให้รับทราบ 
และส่งเรื่องไปยงัการไฟฟ้า

จังหวดัพิษณโุลกตอ่ไป 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านสังคม  นครไทยแล้ ว  แต่ เนื่ อ งจากมี งบป ระมาณ ค่ อนข้ างสู ง  
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเงินสมทบให้ กฟภ. องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดง ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ปัจจุบันชาวบ้านยัง
ประสบปัญหาดังกล่าว 

  

นายพันธ ์ สมีเพ็ชร 
ผู้ใหญ่บา้น หมู ่๑๑ 

ที่อยู่ ๑๓/๑ หมู่ ๑๑ ต.บ้านดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๖ – ๗๒๑๓๖๑๑ 

เรื่อง ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     เนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมแสง และหมู่ที่ ๕ บ้านเนินทอง 
ต.บ้ านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุ โลก ปั จจุบันมีจ านวน
ประชากรเพ่ิมขึ้นมาก ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต ขอให้การไฟฟ้าขยายขอบเขตการใช้ไฟฟ้า
จาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก และให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายชัชพงศ ์ เอมะสวุรรณ 
(รองผูว้่าราชการ 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือและตดิตามกับ 

การไฟฟ้าจังหวดัพิษณุโลก 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสิงห์  จันทะคุณ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวดัพิษณุโลก 
ที่อยู่ ๔๐/๒ หมู่ ๘ ต.ป่าแดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๑ – ๙๗๑๖๘๐๖ 

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
     เนื่ อ งจากหมู่ บ้ านป่ าแดง ต.ป่ าแดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญจากจังหวัดพิษณุโลก  
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประกอบกับในปัจจุบันมีประชากรเข้า
มาอยู่ในพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการการใช้ไฟฟ้ามีไม่
เพียงพอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อยากให้ทางจังหวัด
พิษณุโลกจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายวรีะศกัดิ ์ กมลวรเดช 
(ผู้จัดการการไฟฟ้า 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าการขอขยาย
ไฟฟ้าส่องสว่างต้องขอ

งบประมาณสนับสนุนจาก 
อบต. เพ่ือพิจารณาจดัสรร

งบประมาณประจ าป ี
 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านสังคม นายจ าเนียร  ด่านทิม 
ก านันต าบลชาตติระการ 

ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๒ ต.ชาตติระการ 
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๕ – ๓๖๘๕๙๙๘ 

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า 
     ขอขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย ไปยัง 
หมู่ที่  ๒ บ้านน้ าเปิน ต.ชาติตระการ ระยะทางประมาณ  
๒ กิโลเมตร ชาวบ้านไม่มี ไฟฟ้าใช้ ได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน ๑๐ กว่าหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า
สงวนหือในเขตอุทยานแต่อย่างใด และทุกหลังคาเรือนมีโฉนด
ที่ดินอย่างถูกต้อง 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายวรีะศกัดิ ์ กมลวรเดช 
(ผู้จัดการการไฟฟ้า 
จังหวดัพิษณุโลก) 

เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป
ตรวจสอบในพื้นที่เพื่อหา

ข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณา 
การขยายเขตไฟฟ้า 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ต่อไป 

  นายค าวี  สมวงศ ์
โทร. ๐๖๑ – ๓๐๕๒๗๙๗ 

เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างต าบลป่าแดงและต าบลบ้านดง 
     เนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่ในเขตต าบลป่าแดงมาเป็นระยะ
เวลานานเกือบ ๓๐ ปี ต่อมามีการส ารวจแนวเขตที่ดินพบว่าชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลป่าแดงประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขต
ต าบลบ้านดง จึงท าให้ชาวบ้านเกิดข้อพิพาทระหว่าง ๒ หมู่บ้าน 
และไม่ยอมย้ายที่อยู่ไปอยู่ในเขตต าบลบ้านดง ซึ่งทั้ง ๒ หมู่บ้านนี้
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนเป็นพ้ืนที่ของ สปก. 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายสุทัศน์  วงษ์ทบัทิม 
(นายอ าเภอชาตติระการ) 

เบอร ์๐๘๑ – ๘๖๗๓๔๒๓ 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าเรื่องนี้อยู่ใน

ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง  

โดยจะเร่งรัดด าเนินการให้
ยุติโดยเรว็ที่สุด 

 
 
 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๕ ด้านกฎหมาย นางสาวพรพิมล  ดาปัว 
(ผู้ประกอบกิจการค้าขาย) 
โทร. ๐๖๒ – ๒๕๖๓๐๘๘ 

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
     จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือถึง 
ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ขอให้หยุดการฆ่าสัตว์ทุกวันพระ
หรือวันส าคัญในโอกาสต่างๆ แต่มีผู้ประกอบการบางแห่งฝ่าฝืน
ข้อบังคับหรือการประกาศจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

นายดาวรุง่  กรีพรต 
(นายก อบต.ป่าแดง) 

โทร. ๐๘๙ – ๙๖๑๓๐๘๖ 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าขอรับเรื่องไป

หารือและตดิตามกับ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการต่อไป 

๖. ด้านการ
เกษตรกรรม 

 

นายอ านวย  มว่งทิม 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดง 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดง 
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๙ – ๘๕๘๙๙๒๗ 

เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
     เนื่องจากข้าวโพดและยางพารามีราคาตกต่ ามากเหลือ
กิโลกรัมละ ๑๗ บาท ซึ่งมีเกษตรกรท าการปลูกกันอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ถ้าอยากได้ราคา
ดีต้องน าไปขายให้กับบริษัทซพีีเท่านัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
อยากให้สร้างโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจภายในจังหวัดมากขึ้น 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การเกษตรและสหกรณ์ตอ่ไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม นายอ านวย  มว่งทิม 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดง 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแดง 
อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๙ – ๘๕๘๙๙๒๗ 

เรื่อง ขอใช้พ้ืนที่เขตป่า สปก. เป็นบ่อทิ้งขยะ 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งในจั งหวัด
พิษณุโลกไม่มีที่ทิ้งขยะของชุมชน และไม่สามารถจัดซื้อที่ดิน
เป็นที่ทิ้งขยะของชุมชนได้ จึงขอใช้พ้ืนที่ของรัฐจัดสร้างบ่อขยะ 
โดยการอนุญาตให้ยกเว้นข้อกฎหมายในที่ดิน สปก. หรือพ้ืนที่
ป่าไม้ – อุทยาน เป็นต้น 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายธรีชสิทธิ ์ วงศว์าน 
(ผูอ้ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก) 
เป็นผู้ชีแ้จงว่าขณะนี้ใน

จังหวดัพิษณุโลกมีโรงก าจดั
ขยะ ๓๓ แหง่ และขอรบั

เรื่องไปหารือกับประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือหาข้อเท็จจรงิ

เพิ่มเติมประกอบ 
การพิจารณาต่อไป 


