
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อําเภอบางกระทุ่มและอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

 ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๑ ปัญหาด้านที่ดิน นายไสว ศรีเจริญ 
นายอําเภอเนินมะปราง
โทร. ๐๘๑-๘๖๗๓๔๒๔

 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทํากินชาวบ้าน (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) ในพื้นที่อําเภอ

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ปัญหาที่ดินทํากินชาวบ้าน (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ของอําเภอเนินมะปราง ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น
หลัก ที่ดินจึงมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ความต้องการ 
     ขอให้พิจารณาการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อําเภอ
เนินมะปราง 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นางสมจิตร  ลอเจริญ 
ที่อยู่ ๑๐๔/๑ ต.ชมพู 

อ.เนินมะปราง  
จ.พิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมประสงค์ อารมณ์

ชื่น ตําแหน่งอดีตผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง

หลวง ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และขอให้พิจารณาเพิกถอน

หนังสืออุทธรณ์ คืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าของที่ดินตามสิทธิ์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     นายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว มีพื้นที่ทํากินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน 
๑๓๓ ไร่ และได้มอบหมายให้นางสมจิตร ลอเจริญ เป็นผู้ดูแลพื้นที่
ดังกล่าว โดยได้ทําการปลูกยางพารา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน   
     ปี ๒๕๕๒ มีเจ้าหน้าที่จากสํานักบริหารอนุรักษ์ที่ ๑๑ จ.พิษณุโลก 
ได้เข้ามาทําการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่ทํากินว่าได้มีการใช้ประโยชน์
อย่างไรในพื้นที่ และมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในพื้นที่ทํากินหรือไม่ 
โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเป็นพยาน 
    ปี ๒๕๖๒ ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายว่าจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่ทํากินอีกครั้ง และหากผู้ที่มีชื่อตามสิทธิ์อยู่
ไกลก็ให้ผู้ที่ดูแลพื้นที่สามารถทําการแทนได้ ซึ่งครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดคอมพิวเตอร์แสดงแผนที่แล้วให้
เจ้าของที่หรือผู้ดูแลตรวจสอบว่าพื้นที่ของตนเองถูกต้องหรือไม่ 
โดยไม่ได้เซ็นเอกสารรับรองให้ในทันที แต่อ้างว่าจะเซ็นรับรองให้ใน
ภายหลัง และปรากฏในภายหลังว่านายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น และ
นายณัฐสรรค์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไม่ได้เซ็นรับรองเอกสารในส่วนพื้นที่
ทํากินของนายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว 

การยื่นหนังสือ
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ปี ๒๕๖๔ นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น ผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปพบกับนาย
ชัยวัฒน์ แว่นแก้ว และได้พูดคุยกับนายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว ว่าจะมี
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาสอบปากคํา ให้ตอบกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไปว่า
ได้ขายที่ให้กับนางสมจิตร ลอเจริญ ไปแล้ว แต่นายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว 
ก็ไม่ได้ตอบตามที่นายประสงค์ อารมณ์ชื่น สั่งไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๔ นายชัยวัฒน์ แว่นแก้ว ได้รับหนังสือขอยกเลิกพื้นที่ 
และขอให้ชี้แจงภายใน ๑๕ วัน จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๑ 
จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์  แว่นแก้ว ได้ทําหนังสือชี้แจงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือตอบกลับจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
๑๑ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าให้ทําการอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน 
ความต้องการ 
     ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น 
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ว่าละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และขอให้พิจารณาเพิกถอนหนังสือ
อุทธรณ์ คืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าของที่ดินตามสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

  



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน ไม่ปรากฎชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือไปแล้วหลายคน ซึ่งมีการปลูกสิ่งก่อสร้าง ต่อมาได้มีการสั่ง
ห้ามดําเนินการก่อสร้าง แต่ไม่มีการยึดหรือสั่งให้ทําลายสิ่งก่อสร้าง
เหล่านั้น จึงมีการลักลอบก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โดยได้มีการตั้งเสา
ไฟฟ้าเพื่อนําไฟฟ้าเข้าไปใช้ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย  
     การขุดลอกคลองหรือบ่อน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร มีการดําเนินการ
โดยให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านลงชื่อขอขุดเพียงหมู่บ้านละ ๑ ครั้ง/ปี 
แต่หมู่ที่ ๗ บ้านรักไทย มีการขอขุดลอกมากถึง ๔ ครั้ง และผูกขาดโดย
การใช้รถแบ็คโฮเพียงเจ้าเดียว โดยไม่ยอมให้เจ้าอื่นเข้ามาขุด ทั้งนี้มี
นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยอุทยาน
แห่งชาติทุ่ งแสลงหลวงที่ ๑๒ เป็นผู้ เก็บเงินค่าขุดจากเจ้าของรถ 
ในราคาชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ชาวบ้านไม่สามารถนํารถแบ็คโฮเจ้าอื่น
เข้ามาขุดได้ เนื่องจากหัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ 
๑๒  แจ้งว่าหากดํ าเนินการจะถูกนายสมประสงค์  อารมณ์ ชื่ น 
ผู้ใหญ่บ้าน ร้องเรียนเรื่องดังกล่าว 
ความต้องการ 
     ขอให้ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของนายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น 
ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 

การยื่นหนังสือ
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน ไม่ปรากฎชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการขุดบ่อน้ําขนาดใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ 

บ้านรักไทย ตําบลชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากมีการขุดบ่อน้ําขนาดใหญ่ ซึ่งดําเนินการขุดโดยนายสม
ประสงค์ อารมณ์ชื่น อดีตผู้ใหญ่บ้าน และมีการวางท่อพีวีซีเชื่อมต่อไป
ยังสวนทุเรียนที่นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น ดูแลอยู่ซึ่งที่ดินที่นาย
สมประสงค์ อารมณ์ชื่น ดูแลอยู่เป็นของผู้มีอิทธิพล ได้ทําเป็นสวน
ทุเรียน และสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ความต้องการ 
     ขอให้ตรวจสอบประโยชน์จากการใช้บ่อน้ําขนาดใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ 
๗ บ้านรักไทย และตรวจสอบการครอบครองที่ดินสวนทุเรียน และ
บ้านพักตากอากาศที่นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น อดีตผู้ใหญ่บ้าน
มีหน้าที่ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยื่นหนังสือ
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายสมเกียรติ  
เกรียงไกรอนันต์  
นายกเทศมนตรี 
ตําบลไทรย้อย 

โทร. ๐๖๓-๗๓๗๒๑๓๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง กรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้ดําเนินการขุดเจาะจัดสร้างประปา

หมู่บ้าน ตําบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ด้านที่ดินในอํานาจของกรมป่าไม้ในพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่หมู่บ้าน
ในตําบลไทรย้อยอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ได้ขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาลตําบลไทรย้อยให้ได้รับโครงการจัดสร้างประปา
หมู่บ้าน ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ทางพื้นที่ติด
ปัญหาป่าไม้ไม่อนุญาตให้ขุดเจาะดําเนินการก่อสร้าง เพราะพื้นที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์  
ความต้องการ 
     ขอให้ดําเนินการเร่งรัดให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้ขุด
เจาะดําเนินการก่อสร้างโครงการจัดสร้างประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้านที่ดิน นายณัฐวุฒิ  ใจดี   
รองปลัดเทศบาล 
ตําบลไทรย้อย 

โทร. ๐๙๙-๙๑๖๕๓๖๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ขอออกเอกสารสิท ธิ์ที่ ดินทํ ากินใน พื้นที่ ตํ าบลไทรย้อย 

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากพื้นที่ตําบลไทรย้อยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ
บริการสาธารณะได้ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น การเก็บ
มูลค้างคาวเพื่อจําหน่าย การกําจัดขยะ การขุดลอกคลอง เป็นต้น โดย
ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันยื่นขออนุญาตไป
แล้วหลายโครงการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมป่าไม้ 
ความต้องการ 
     ๑. การขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินให้กับเกษตรกร เนื่องจาก
เกษตรกรมีปัญหาในการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการเกษตร 
     ๒. การขอประกอบกิจการพาณิชย์ที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่น ควรใช้ 
อปท. สามารถทําได้ตามระเบียบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๒ ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

น.ส.วิรัตน์  ใจซื่อ 
กํานันตําบลเนินกุ่ม 

ที่อยู่ ๕๑ ม.๖  
ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๔-๓๑๔๓๖๙๘ 

เรื่อง การขอขุดลอกคลอง และเปลี่ยนจากฝายน้ําล้นเป็นประตู

ระบายน้ําแบบเปิด – ปิด ในตําบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากแหล่งน้ําตื้นเขินมีวัชพืชกีดขวางทางน้ํา มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
ความต้องการ 
     ๑. ขุดลอกคลองเนินกุ่ม-วัดตายม บริเวณฝายน้ําล้นหมู่ที่ ๖ ตําบล
เนิน กุ่ม  ถึงวัดราษฎร์ศรัทธาราม (เนิน กุ่มเหนือ ) มีระยะทาง ๔ 
กิโลเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) 
    ๒. ฝายน้ําล้นมีความชํารุดในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตําบลเนินกุ่ม ต้องการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ําแบบเปิด - ปิด พร้อมฝายน้ําล้น หมู่ที่ ๖ ตําบล
เนินกุ่ม เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรในการกักเก็บน้ํ าในช่วงฤดูแล้ง 
(ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 
 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายนิรันดร์  มหาเรือนขวัญ 
กํานันตําบลท่าตาล 
ที่อยู่ ๑๐๑/๓ ม.๑  

ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 

โทร. ๐๘๐-๕๑๘๗๓๕๙
 

เรื่อง การขอก่อสร้างประตูระบายน้ํา และการขุดลอกคลองวังทอง 

ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
    เนื่องจากน้ําต้นทุนการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน
เกิดน้ําหลากท่วมขังเป็นระยะเวลานาน และลักษณะแม่น้ําแคววังทอง
ตื้นเขิน ตลิ่งพังและคันตลิ่งต่ําเป็นบางจุด 
ความต้องการ 
     อยากให้ก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมฝายน้ําล้นคลองวังทอง 
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าตาล (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 
 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายพงษ์ศรี  ปั้นเกิด 
กํานันตําบลวัดตายม 

ที่อยู่ ๕๕ ม.๑  
ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม 

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๖-๙๓๗๑๙๗๑ 

เรื่อง การขอก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบประตูเปิด - ปิดใหม่ ทดแทนที่ชํารุด 
ในตําบลวัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากฝายน้ําล้นตัวเก่ามีสภาพชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
ทําให้ในฤดูแล้งน้ําแห้งไม่มีเพียงพอต่อการทําเกษตร และในฤดูฝน
น้ําท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 
ความต้องการ 
     อยากให้ ก่อสร้างฝายตัวใหม่ทดแทนตัวเก่าที่ ชํารุดเสียหาย 
แบบประตู เปิด  - ปิด  คลองวัดตายม  – เนิน กุ่ม  บริเวณหมู่ที่  ๑ 
ตําบลวัดตายม (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในฤดูแล้ง และขุดลอกคลองวัดตายมพร้อมเสริมคันดินผนังกั้นน้ํา 
บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ ๓ ตําบลวัดตายม ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐ 
ตําบลเนินกุ่ม ระยะทาง ๓ กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายบุญโปรด  เนียมจันทร์  
กํานันตําบลโคกสลุด 

โทร. ๐๙๔-๖๑๕๙๙๙๔

เรื่อง การขอก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งพั งในตําบลโคกสลุด 

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากมีแนวโน้มการกัดเซาะแนวตลิ่งเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น ส่งผล
เสียหลายแก่ถนน และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านได้รับผลกระทบ
ประมาณ ๑๓๐ หลังคาเรือน ในพื้นที่ตําบลโคกสลุด หมู่ที่ ๔,๕,๘ และ ๙ 
ประชาชนเกิดความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจําวัน 
ความต้องการ 
     อยากให้ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในพื้นที่ตําบลโคกสลุด 
หมู่ที่ ๔,๕,๘ และ ๙ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายเจียง  สิบหมื่นเปี่ยม  
นายกเทศมนตรี 
ตําบลเนินกุ่ม 

ที่อยู่ ๙๙/๙ ม.๙  
ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๔-๙๗๒๗๐๘๕

เรื่อง การขอซ่อมแซมตลิ่งพัง และการขอซ่อมแซมฝายน้ําล้น  

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ๑. เนื่องจากตลิ่งริมคลองเนินกุ่ม หมู่ที่ ๓ เกิดการชํารุดเสียหาย 
ทางเทศบาลจึงขอซ่อมแซมแต่ทางกรมโยธาฯ ไม่อนุญาติให้ซ่อมแซมแบบ
มั่นคง แต่ให้ทําแค่แบบชั่วคราว ทางเทศบาลจึงใช้ไม้ยูคาเป็นโครงเสา
ตอหม้อตอกและถมดิน แต่ตลิ่งก็ยังคงพังเช่นเดิม เทศบาลจึงทําหนังสือถึง
กรมโยธาฯ ให้มาดําเนินการออกแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานในการซ่อมแซม 
ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบรับและยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     ๒. การขอซ่อมแซมฝายน้ําล้นจํานวน ๒ แห่ง ในหมู่ที่ ๖ ตําบลเนินกุ่ม 
และหมู่ที่ ๑ ตําบลวัดตายม มีปัญหาในการขออนุญาตซ่อมแซมกับทาง
กรมเจ้าท่า ซึ่งยังไม่อนุญาติ จึงอยากขอให้ติดตามเร่งรัดเรื่องดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายภานุพงษ์  เรืองสุกไส นายช่างโยธาชํานาญงาน สํานักงานโยธา
และผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงว่า  
     ๑. ตลิ่งพังสาเหตุเกิดจากน้ําใต้ดินส่วนมากมีปริมาณน้อยลง 
     ๒. เขื่อนป้องกันตลิ่งพังในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนงานที่จะ
ดําเนินการก่อสร้างในหมู่ที่ ๔ ต .บ้านไร่, ชุมชนชางแพ , หมู่ที่ ๔ 
ต.มะตูม, หมู่ที่ ๔ ต.บางสะพาน, หมู่ที่ ๔ ต.ท่าทอง, หมู่ที่ ๕ ต.ท่าโพธิ์ 
     ๓. การขอออกแบบเขื่อนทดน้ําเป็นภารกิจนอกเหนือจากงานของ
สํานักงานโยธาธิการจังหวัด ส่วนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

และการยื่น
หนังสือร้องเรียน

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายไสว ศรีเจริญ 
นายอําเภอเนินมะปราง
โทร. ๐๘๑-๘๖๗๓๔๒๔

 

เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ํา ภัยน้ําป่าไหลหลากช่วงฤดูฝน 

(ไม่สามารถกักเก็บได้) อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ปัญหาขาดแคลนแหล่ งน้ํ า  ภั ยน้ํ า ป่ าไหลหลากช่ วงฤดู ฝน 
(ไม่สามารถกักเก็บได้) เนื่องจากความต้องการการใช้น้ําที่มีปริมาณเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี เพราะการยายตัวทางภาคเกษตร การใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
และกิจกรรมอื่นๆ ประกอบกับปัญหาความไม่สามารถเก็บกักน้ําและ 
การวมน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขาดการ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ความต้องการ 
     ขอให้พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

นายบุญชนะ คลองพูเขียว 
นายก อบต.ชมพู 

โทร. ๐๘๓-๑๓๐๑๐๑๑
 

เรื่อง การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ในพื้นที่บ้านน้ําดั้น หมู่ที่ ๓ 

ตําบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตําบลชมพูได้
อนุมัติดําเนินโครงการติดตั้งถังเก็บน้ํารูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ ๙๒๗,๕๐๐ บาท โดยจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ํารูปแชม
เปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็กพร้อมสารกรอง และวางท่อเมนประปาขนาด ๓  นิ้ ว 
ระยะทางยาว ๔๒๖ เมตร และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
ระบบประปา กลุ่มถ้ําพระ หมูที่ ๓ โดยจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท 
องค์การบริหารส่วนตําบลชมพูได้ส่งเรื่องเพื่อขออนุญาตขุดเจาะบ่อ
บาดาล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้รับการประสานจาก
อุทยานแห่งชาติทุ่งหลวงเพื่อนัดหมายกําหนด จึงได้หารือและสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งถังเก็บน้ําและวางท่อเมนประปาของ
กลุ่มผาขาม พร้อมกับขออนุญาตเพิ่มการขออนุญาตงานตั้งถังประปา 
วางท่อเมนของกลุ่มถ้ําพระด้วย ต่อมาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
อุทยานฯ  ว่างานติดตั้ งถั งแชมเปญและวางท่อ เมนประปาเป็น
สิ่งก่อสร้างถาวรอยู่ในอํานาจอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานฯ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการอนุญาต ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงได้แจ้งแนวทาง
ว่ากรมอุทยานฯ ไดแ้จ้งว่าแนวทางการดําเนินโครงการขององค์การบริหาร 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

แหล่งน้ํา 

 ส่วนตําบลชมพูอาจจะมิใช่กรณีเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา หรือบํารุงอุทยานแห่งชาติ หรือการสํารวจ การศึกษา การวิจัย
หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทัศนาจร หรือการพักแรมเป็นการชั่วคราว หรือเพื่ออํานวยความ
ปลอดภัย ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ .ศ .๒๕๖๒  เนื่ องจากโครงการดั งกล่ าวเป็นการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งตามมาตรา ๖๔ แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ กําหนดให้กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ สํารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทํากิน
ในเขตอุทยานแห่งชาติ แล้วนํามาจัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้สิทธิ
ในที่ดินนั้น ภายใต้กรอบเวลา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมอุทยาน
กําหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพื่อการจัดทําโครงการในลักษณะดังกล่าว 
ความต้องการ  
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลชมพูมีงบประมาณจํากัดการ
จัดทําโครงการประปาหมู่บ้าน จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ งานขุดเจาะบ่อ
บาดาลก่อน เมื่อขุดได้น้ําตามปริมาณแล้วจึงจะทําการติดตั้งถังแชม
เปญ  และติดตั้ งห ม้อแปลงไฟฟ้ า จึงขออนุญาตกรมอุทยานให้
ดําเนินการเรื่องดังกล่าวตามโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว 
 

  



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๓ ปัญหาด้าน 

สังคม 

นายปราโมทย์  เมืองเปรม
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคันโช้ง  

โทร. ๐๘๑-๗๑๖๕๐๒๔

เรื่อง การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งคัน

นา (ถ้ําพระ) ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เมื่อทางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอ
วัดโบสถ์ ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ 
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๐๗ (ป .ส.๑๗) 
เพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าท้องที่ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก เนื้อที่ ๗-๒-๕๘ ไร่ แต่ปรากฏว่าเรื่องยังเงียบไม่มีความ
คืบหน้าแต่ประการใด ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัด
พิษณุโลกได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้อีกครั้ง แต่อธิบดีกรมป่าไม้ก็ยัง
ไม่ มี คําสั่ งใดๆ  ทํ าให้ ราษฎรห มู่ที่  ๗  บ้ านแก่งคันนา (ถ้ํ าพระ ) 
ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกได้รับความเดือดร้อนไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 
ความต้องการ 
     ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานวุฒิสภา ได้โปรดพิจารณาเร่งรัดให้
อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เขตป่าสงวน
แห่งชาติ หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งคันนา (ถ้ําพระ) ตําบลคันโช้ง อําเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

การยื่นหนังสือ 
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

สังคม 

นายเรวัตร  สุขอักษร 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่อยู่ ๑๔๔/๑ หมู่ ๓ 
ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๙๔-๖๓๕๙๔๙๒

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านผารังหมี 

หมู่ที่ ๓ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

     ๑. โครงการประปาหมู่บ้านผารังหมี ด้วยหมู่บ้านผารังหมีมีระบบ
น้ําประปาที่ ใช้มาเป็นเวลานานหลายปี จึงมีความต้องการระบบ
น้ําประปาใหม่ แต่เดิมเคยได้มีการของบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับงบประมาณแล้ว แต่เนื่องด้วยพื้นที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์จึงถูกตัดงบประมาณ ทําให้ชุมชนเสียโอกาสในการพัฒนา
ระบบอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
     ๒ . โครงการบ่ อบ าดาลพ ร้อม โซล่ า เซลล์ เพื่ อ ก ารเกษตร 
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านผารังหมี 
ด้วยจํานวนสมาชิก ๗๖ คน จึงของบประมาณเพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมโซล่าเซลล์ จํานวน ๑๐ บ่อ 
     ๓. โครงการเทพื้น ค.ส.ล.ลานตากข้าวบ้านผารังหมีเพิ่มเติมจาก
โครงการเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับซื้อข้าวเนื่องจากเดิมรับซื้อผลผลิต
ได้ ๒,๘๐๐ ตันต่อไป และจะสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านให้มากขึ้น 
ความหนา ๒๐ เซนติเมตร จํานวนพื้นที่ ๓ ไร่ 
     ๔. โครงการสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขนาด ๑๒ x ๘ เมตร 
เพื่อเป็นจุดทํากิจกรรมของกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนและเครือข่าย 
     ๕. โครงการศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านผารังหมี เพื่อเป็นที่ให้
ความรู้และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวของบ้านผารังหมี ขนาด ๔ x ๘ 
เมตร อยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านผารังหมี 

การยื่นหนังสือ 
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๔ ปัญหาด้าน 

การคมนาคม

นายกล  บัววังโปร่ง 
นายก อบต.นครป่าหมาก
โทร. ๐๙๙-๑๙๗๙๒๕๖

 

 เรื่อง ของบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

ตําบลนครป่าหมาก (การก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากถนนเส้นทางที่ใช้สัญจรเชื่อมระหว่างตําบลในพื้นที่ตําบล
นครป่าหมาก ตําบลท่าตาล และตําบลบางกระทุ่ม มีสภาพชํารุด
เสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านคมนาคม เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครป่าหมาก เนื่องด้วยงบประมาณ
จํากัด มีน้อย ไม่พอเพียง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ด้านคมนาคม ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและพัฒนา
รายได้เศรษฐกิจคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน   
ความต้องการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๗ 
ตําบลนครป่าหมาก เชื่อมหมู่ที่๘ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ 
บ้านบึงลํา ต.นครป่าหมาก เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านเกาะคู ต.บางกระทุ่ม 
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
     ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓-๒ 
ต.นครนครป่าหมาก เชื่อมตําบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
     ๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านดงพะยอม ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก เชื่อมต่อ
ตําบลท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

และการยื่น
หนังสือร้องเรียน

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 
 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

การคมนาคม

นายณรงค์  ชู้ยิ้ม 
ชาวบ้าน 

โทร. ๐๘๓-๑๖๔๖๘๓๗
 

เรื่อง ขอก่อสร้างถนนลาดยางในพื้นที่บ้ านน้ํ าดั้น  ตําบลชมพู 

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากถนนเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าหมู่บ้านน้ําดั้นเป็นทางลูกรัง 
เพราะหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
จึงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร  
ความต้องการ 
     อยากให้ หน่ วยงานที่ รับผิดชอบเข้ามาก่อสร้างถนนลาดยาง 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 
 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๕ ปัญหาด้าน 

เกษตรกรรม 

นายสวย  เจริญสุขรุ่งเรือง
เกษตรกร 

ที่อยู่ ๗๒/๔ ม.๖  
ต.วัดพริก อ.บางกระทุ่ม 

จ.พิษณุโลก 
โทร. ๐๘๗-๒๐๖๑๖๔๖

เรื่อง ปัญหาการทําเกษตรแปลงใหญ่ (อําเภอบางกระทุ่ม) 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ๑. งบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมการทํา
เกษตรแปลงใหญ่ 
     ๒. การขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําการเกษตร 
     ๓. อยากให้มีการช่วยขุดบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการทําการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

เกษตรกรรม 

นายกล  บัววังโปร่ง 
นายก อบต.นครป่าหมาก
โทร. ๐๙๙-๑๙๗๙๒๕๖

เรื่อง ปัญหาสินค้า OTOP  

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ๑. อยากให้มีตลาดรองรับสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
     ๒. อยากให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย รูปลักษณ์
สินค้าสวยงาม  
     ๓. การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับท้องตลาด 
     ๔. การขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้า และเครื่องจักรกลที่มี
ราคาสูง ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 
     ๕ . การขาดแคลนวัตถุดิบกล้วยดิบในพื้นที่ เพื่อใช้ในการผลิต
กล้วยตาก โดยต้องหาวัตถุดิบออกพื้นที่เขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

เกษตรกรรม 

นายไสว ศรีเจริญ 
นายอําเภอเนินมะปราง
โทร. ๐๘๑-๘๖๗๓๔๒๔

และ 
นายสมเกียรติ  

เกรียงไกรอนันต์  
นายกเทศมนตรีตําบล

ไทรย้อย 
โทร. ๐๖๓-๗๓๗๒๑๓๔

 

เรื่อง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (มะม่วง) 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (มะม่วง) เนื่องจากขาดรูปแบบ
การเชื่อมต่อของผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค และอุปสงค์อุปทานไม่สัมพันธ์กัน 
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการกระจายผลผลิต
ในช่วยเก็บเกี่ยว และการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
ความต้องการ 
     ขอให้จัดหาช่องทางการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนและช่วยเหลือปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ได้รับเรื่องไว้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

เกษตรกรรม 

นายสมพงษ์  อ้นชาวนา
ประธานศูนย์การเรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียง    
บ้านบางกระน้อย 

โทร. ๐๘๘-๑๔๕๑๖๗๗

เรื่อง ของบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ 

ตําบลนครป่าหมาก (โครงการก่อสร้างโดมตากพืชผลทางการเกษตร) 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนครป่าหมาก มีงบประมาณ
จํากัด ไม่เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมีลานตากพืชผลทางการเกษตรขนาด
ใหญ่ และพัฒนารายได้เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในการเกษตร ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก แต่โครงการที่อยากจะทําเกินศักยภาพของศูนย์
การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อยและเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครป่าหมาก 
ความต้องการ 
     ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโดมตากพืชผลทางการเกษตร 
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย หมู่ที่ ๒ ตําบลนคร
ป่าหมาก อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 

การยื่นหนังสือ 
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 

เกษตรกรรม 

นายจันที  ชมภูมี 
ประธานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.)  
อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ปัญหาความร้อนด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

ในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ 
     ๑ . ปัญหาราคามะม่วงตําต่ํ า จึงขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
“ประกันราคา” ผลผลิตมะม่วงและชดเชยราคาผลผลิตมะม่วงในราคา 
๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ โดยไม่เกิน ๒๐ ไร่ ต่อ ๑ ครัวเรือน 
     ๒. ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ ทําให้
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการ
ส่งออก เนื่องจากการสร้างโรงรวบรวมผลผลิตหรือการทํา GMP ต้อง
ดําเนินการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ในพื้นที่อําเภอเนินมะปรางส่วน
ใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และการขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําการเกษตร 
     ๓. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตมะม่วงโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะม่วงให้มีหลากหลาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยพัฒนา 
และการสร้างมูลค่าเพิ่มของมะม่วง 
     ๔. ปัญหาในเรื่องเปิดเหมืองทอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
และสุขภาพของคนในชุมชน และมีผลกระทบโดยตรงในการทํา
มาตรฐานมะม่วงทั้ง GAP (GAP คือการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม) และ GI (GI คือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง) ในพื้นที่
อําเภอเนินมะปราง 
      
 

การยื่นหนังสือ 
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๖ ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

นายสมควร  ช้างโต 
ที่อยู่ ๖๓ หมู่ ๔ 

ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร
จ.กําแพงเพชร 

โทร. ๐๙๙-๒๔๒๒๔๐๙
๐๙๙-๓๔๓๑๗๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ร้องทุกข์ คัดค้านการก่อสร้างฟาร์มหมู  ในพื้นที่ห มู่ที่  ๔ 

บ้านคลองแต้ว ตําบลเพชรชมพู อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     คัดค้านการก่อสร้างฟาร์มหมู ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านน้ําดิบ 
ตําบลลานดอกไม้ ซึ่งผ่านการประชาคมจากพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านน้ําดิบ 
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างฟาร์มหมูมีอาณาเขตติดต่อ
กับหมู่ที่ ๔ บ้านคลองแต้ว ตําบลเพชรชมภู โดยพื้นที่ก่อสร้างห่างจาก
ชุมชนเพียง ๔๐๐ เมตร และห่างจากสระน้ําสาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านที่นํามาทําน้ําประปาใช้สําหรับอุปโภคบริโภคเพียง ๖๐๐ เมตร 
นอกจากนี้ฟาร์มหมู่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่  จัดสร้าง ๑๑ โรงเลี้ยง 
จํานวนเลี้ยงประมาณ ๘,๕๐๐ ตัว ทําให้มีกลิ่นรบกวนไปบริเวณกว้าง
และส่งผลให้มีน้ําเสียไหลลงสู่แหล่งน้ําที่ใช้ทําน้ําประปาในหมู่บ้าน 
ความต้องการ 
     ขอให้ยกเลิกการสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแต้ว 
ตําบลเพชรชมพู อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

การยื่นหนังสือ
ร้องเรียน 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ต่อไป 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

นายสมเกียรติ  
เกรียงไกรอนันต์  

นายกเทศมนตรีตําบล
ไทรย้อย 

โทร. ๐๖๓-๗๓๗๒๑๓๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ตําบลไทรย้อย  อ .เนินมะปราง 

จ.พิษณุโลก 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ ความต้องการขอรับการ
สนับสนุนพลังงานสะอาด การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม แนวการ
จัดการขยะจากต้นทาง เพื่อเป็นการบริหารขยะที่ไม่ต้องใช้การขนย้าย 
ความต้องการ 
     ขอรับการสนับสนุนพลังงานสะอาด การจัดการขยะโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม แนวการจัดการขยะจากต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ที่รับผิดชอบทราบหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
และควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงในพื้นที่ 

หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 

ทราบต่อไป 


