
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดอตุรดติถ ์

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านแหล่งน้ า 
 

นายชัย  บุญฤทธ ิ
นายก อบต.นายาง 

ที่อยู่ ๓๒/๓ หมู่ ๔ ต.นายาง 
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๑ – ๕๓๔๔๕๗๙ 

เรื่อง การก่อสร้างโครงการผันน้ าจากเขื่อนทดน้ าผาจุก เพ่ือ
กักเก็บในอ่างเก็บน้ าช าบอน (ห้วยคลองเหมือง)  
     เนื่องจากสภาพทั่วไปของต าบลนายางเป็นที่ราบและเชิง
เขาและเป็นต าบลที่ไม่มีแม่น  าไหลผ่านและไม่มีน  าต้นทุน  
ซึ่งในขณะนี ใช้น  าจากอ่างเก็บน  าช าบอนเพียงแห่งเดียว โดย
ต้องอาศัยน  าฝนให้ตกตามฤดูกาลเท่านั น อ่างเก็บน  าช าบอน 
ตั งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลนายาง มีพื นที่ ๑,๐๘๑ ไร่ มีความจุน  าได้ 
๒.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
     แนวทางการแก้ไขคือ สูบน  าจากแก้มลิงที่มีอยู่ ๔๑ ไร่ 
ตั งอยู่ใกล้กับคลองผาจุกแล้วสูบขึ นไปกักเก็บไว้ที่อ่างเก็บน  า 
ช าบอน เพ่ือส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของ
ประชาชนต่อไป 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายปิยภัทร  สายเมฆ 
ผู้อ านวยการโครงการ 
ชลประทานอตุรดติถ์ 

ชี แจงว่าขอรับเรื่องไปหารือใน 
การจดัสรรงบประมาณและ 

หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบ 
การพิจารณาต่อไปกบั 
ทางจังหวดัอุตรดติถ์  

 

นายเดียว  เขียวดี 
ก านนัต าบลนาอิน 

ที่อยู่ ๓๗ หมู่ ๓ ต.นาอนิ 
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๑ – ๘๘๖๖๐๔๗ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกอ่างเก็บน้ าช านาค 
     เนื่องจากประชาชนในต าบลนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
ประสบปัญหาภัยแล้งซ  าซากเพราะเป็นพื นที่ห่างไกลจากแหล่ง
น  า แต่ในพื นที่มีการใช้น  าเพื่ออุปโภคบรโิภคและบางครั งกใ็ช้น  า
เพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูท านาปรังจากอ่างเก็บน  าช านาค ซึ่ง 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายปิยภัทร  สายเมฆ 
ผู้อ านวยการโครงการ 
ชลประทานอุตรดิตถ ์

ชี แจงว่าขอรับเรื่องไปหารือใน 
การจัดสรรงบประมาณและ 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า  ตั งอยู่ในพื นที่หมู่ ๒ ต าบลนาอิน ซึ่งมีพื นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ 
แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนา ปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าช า
นาคเหลือน้อยมาก ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน  
     จึงอยากให้มีการขุดลอกในพื นที่ อ่ างเก็บน  าช านาค
ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพ่ือช่วยเพ่ิมระดับน  าในอ่างให้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนต่อไป 

 หาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมประกอบ 
การพิจารณาต่อไปกับ 
ทางจังหวัดอุตรดิตถ ์

นายอัษฎางค ์ สหีาราช 
เกษตรกร (ท านา) 

ที่อยู่ ๖๐/๒ หมู่ ๒ ต.คอรมุ  
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๙ – ๗๐๕๑๖๗๗ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะโครงสร้างคณะกรรมการน้ า (อนุกรรมการ
น้ าจังหวัด) 
     ข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการน  าจังหวัดในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิควรมีผู้แทนจากองค์กรผู้ใช้น  า เช่น น  าภาคเกษตร 
น  าอุตสาหกรรม น  าพาณิชย์ เป็นต้น 
      

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

นางล าเจียก  จ ารญูศิริ 
ก านนั 

ที่อยู่ ๓๕/๑ หมู่ ๔ ต.นายาง 
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๑ – ๐๓๘๖๘๑๕ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาล 
     ๑) ขอสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร คลองส่งน  าผาจุกผ่านในโซนล่างของต าบลนายางที่
หมู่ ๖ บ้านนาคะนึง ส่วนโซนบนแทบจะไม่ได้รับผลประโยชน์
ได้น้อยมาก จึงขอสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรในโซนบน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

นายปิยภัทร  สายเมฆ 
ผู้อ านวยการโครงการ 
ชลประทานอตุรดติถ์ 

ชี แจงว่าขอรับเรื่องไปหารือใน 
การจดัสรรงบประมาณและ 

หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบ 



 

 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ดา้นแหล่งน้ า  ๒) ของบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 
เนื่องจากประชาชนหมู่ ๓,๔,๕,๗ ในต าบลนายางใช้น  าจากอ่าง
เก็บน  าช าบอน แต่ปัจจุบันน  าเริ่มแห้ง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ซึ่งไม่เกินเดือนเมษายนน  าคงไม่มีส่งไปในระบบประปาหมู่บ้าน 
จึงของบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือจะน าน  ามาเติมใน
ระบบประปาหมู่บา้น ในชว่งที่อ่างเกบ็น  าแห้งขอด 

 การพิจารณาต่อไปกบั 
ทางจังหวดัอุตรดติถ์ 

นายอุดม  จันทรก์้อน 
เกษตรกร 

ที่อยู่ ๙ หมู ่๗ ต.นายาง 
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๙ – ๘๘๘๙๔๙๔  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร
และน้ าอุปโภคบริโภคในต าบลนาอินและนายาง 
     เนื่องจากในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในต าบลนา
อินและนายาง ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน  าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค ซึ่งโครงการชลประทานเขื่อนทดน  าผาจุก
สามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื นที่ด้านล่างของทั ง ๒ ต าบลนี 
เท่านั น ส่วนด้านบนไม่สามารถได้รับน  าเพราะเป็นพื นที่สูงและ
ห่างไกลจากคลองชลประทานจากเขื่อนทดน  าผาจุก  
     จึงอยากให้มีการขุดเจาะบอ่บาดาลในพื นที่ของต าบลนาอิน
และนายาง เพ่ือมีน  าใช้ในการอุปโภคบริโภคบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

นายปิยภัทร  สายเมฆ 
ผู้อ านวยการโครงการ 
ชลประทานอตุรดติถ์ 

ชี แจงว่าขอรับเรื่องไปหารือใน 
การจดัสรรงบประมาณและ 

หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบ 
การพิจารณาต่อไปกบั 
ทางจังหวดัอุตรดติถ์ 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า  นายบรรพต  สุนิล 
นายก อบต.บ่อทอง 

ที่อยู่ ๘๑ หมู่ ๔ ต.บ่อทอง 
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์
โทร. ๐๘๑ – ๗๘๖ ๔๕๑๑ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าค้างตาไข หรืออ่างเก็บน้ าห้วยน้ าลอก 
     เนื่องจากต าบลบ่อทอง ประกอบด้วย ๑๕ หมู่บ้าน  
แต่ประชาชนในหมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗ และ ๑๓ ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน  าใช้เพ่ือการเกษตรในพื นที่ในฤดูแล้งมาเป็นระยะ
เวลานานกว่า ๒๐ ปี (ตั งแต่ปี ๒๕๔๔) เนื่องจากต าบลบ่อทอง
เป็นพื นที่ค่อนข้างสูง โดยที่ผ่านมาได้เสนอการก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน  าค้างตาไข หรืออ่างเก็บน  าห้วยน  าลอก บ้าน
ปางหมิ่น หมู่ที่ ๕ ต าบลบ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ แต่
ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะติดพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติโป่งแค ใน
ท้องที่ต าบลบ้านดง อ.ชาติตระการ และต าบลคันโช้ง  
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗) เนื อที่ประมาณ ๓๐,๑๒๕ ไร ่
     ซึ่งโครงการอ่างเก็บน  าค้างตาไข หรือห้วยน  าลอกอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง 
ที่ ๓ จ.นครสวรรค์ ทั งนี ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เสนอโครงการ
ไปยังกรมชลประทานแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากขณะนี 
อยู่ในขั นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื องต้น 
(IEE) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
นเรศวน ตั งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนกระทั่งปัจจุบัน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา
และยื่นหนงัสือ

ร้องเรียน 
เลขรับที่ ๘๑  

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ 
 
 

นายสุรพล  รัตนวิมลชัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษา
ท่ี ๓ กรมชลประทาน จ.อุตรดิตถ์ 
ชี แจงว่าการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเบื องต้น (IEE) ของ
โครงการอ่างเก็บน  าค้ างตาไข 
หรือห้วยน  าลอกมีความคืบหน้า
ล่าสุดเมื่อปี ๒๕๖๓ อธิบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ลงพื นที่ติดตามเร่งรัด
และก าชับการก่อสร้างด้วย ถึง
อย่างไรก็ตามทางกรมชลประทาน 
จ .อุ ต ร ดิ ต ถ์  จ ะ ติ ด ต าม ก าร
ก่อสร้างอ่างเก็บน  าอย่างต่อเนื่อง 
หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจง้
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยังไม่แล้วเสร็จและไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ท าให้ทาง
ส านักก่อสร้างที่ ๓ ไม่สามารถที่จะขออนุญาตกรมป่าไม้ได้ จึง
อยากขอความอนุเคราะห์ใหเ้ร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการฯ 
ดังกล่าวให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว 
 

  

 นายบรรพต  สุนิล 
นายก อบต.บ่อทอง 

ที่อยู่ ๘๑ หมู่ ๔ ต.บ่อทอง 
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์

โทร. ๐๘๑ – ๗๘๖ ๔๕๑๑ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเจ็ดศอก 
     เนื่องจากประชาชนในหมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๗, ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
และ ๑๕ ต าบลบ่อทอง ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่
เกิดขึ นประจ าทุกปี จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้เร่งรัด
ติดตามการด าเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าห้วยเจ็ดศอก  
ซึ่งตั งอยู่ในเขตบ้านห้วยเจียง หมู่ที่ ๓ ต าบลคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง ๖ 
ส านักพัฒนาแหล่งน  า ๑ จะจัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าห้วย
เจ็ดศอกเข้าไว้ในแผนงานโครงการก่อสร้างชลประทานขนาด
เล็ก จึงขอให้ผลักดันและติดตามโครงการฯ ดังกล่าวไปยังส านัก
พัฒนาแหล่งน  า ๑ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้ด าเนินการส าเร็จ
ลุล่วงโดยเร็ว 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับที่ ๘๐  
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ 

 

นายสุรพล  รัตนวิมลชัย 
หัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษา
ท่ี ๓ กรมชลประทาน จ.อุตรดิตถ์ 
ชี แจงว่าเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ส านักงาน 
กปร.ได้ลงพื นที่ติดตามโครงการ
เ พ่ื อ รั บ เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ใ น
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ซึ่ ง ท า ง ก ร ม
ชลประทาน จ.อุตรดิตถ์ ไม่ได้มี
การติดตามโครงการมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ทั งนี หากมีความ
คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งรายงานต่อ
ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด แ ล ะ 
ผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 

นายไสว  เกิดแก้ว 
นายก อบต.ผักขวง 

ที่อยู่ ๑๙๐ หมู่ ๖ ต.ผักขวง 
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์
โทร. ๐๘๑ – ๒๘๑ ๗๔๐๑ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
     เนื่องจากต าบลผักขวง ประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้านประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน  าใช้เพ่ือการเกษตรในพื นที่ในฤดูแล้ง  
โดยทาง อบต.ผักขวง ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ไปยังส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ผ่านทางส านักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณดงักล่าว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดท าโครงการ ดังนี  
     ๑. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าห้วยน  ามืด ซึ่งอยู่ในแผน
ด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ งบประมาณ
จ านวน ๒๘๐ ล้านบาท ต าแหน่งที่ตั งเขื่อนหัวงานอยู่ที่พิกัด
โดยประมาณ ๑,๙๓๒,๕๐๐ เหนือ และ ๖๕๓,๐๐๐ ตะวันออก 
ในต าบลผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ทั งนี ได้มีการส ารวจ
และออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     ๒. โครงการก่อสร้างระบบส่งน  าด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลอง
ไส้ไก่) พร้อมระบบส่งน  าบ้านบุ่งประชานิมิต หมู่ที่ ๑๒ ต าบล
ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ หลังจากที่ อบต.ผักขวง
ได้รับการถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน  าด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากระบบส่งน  ายังไม่
ทั่วถึง ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่มแีหล่งน  าเพื่อการเกษตรพื นที่ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายสุรพล  รัตนวิมลชัย 
หัวหน้าฝา่ยส่งน  าและบ ารุงรกัษา
ท่ี ๓ กรมชลประทาน จ.อตุรดติถ์ 
ชี แจงว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น  าห้วยน  ามืดทางกรมชลประทาน 
จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดท าอยู่ในแผน
ของการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่การก่อสร้างค่อนข้าง
ล่าช้า เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค
หลายเรื่อง หากมีความคืบหน้า
อย่างไรจะแจ้งรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้ร้องเรียนให้
ท ราบ ต่ อ ไป   ส่ วน โค รงก าร
ก่อสร้างระบบส่งน  าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) นั น ทางกรม
ชลประทานได้โอนโครงการให้อยู่
ในความรับผิดชอบของทาง อบต.
ผักขวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
ทุกปีจะได้รับงบประมาณในการ
พัฒนาหรือซ่อมแซมบ ารงุจากทาง 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 

 จ านวน ๘๘๑ - ๒ - ๐ ไร่ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างระบบ
ส่งน  าเพ่ือให้ราษฎรได้มีแหล่งน  าใช้ในการท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูแล้ง 
 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั งนี ระบบส่งน  า
ที่ยังไม่ปัญหาทางกรมชลประทาน
จะช่วยออกแบบและประมาณ
การราคาให้ทางอบต.ผักขวง  
เพ่ือของบประมาณด าเนินการ
จากทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี
ถัดไป 
 

นายด าเนนิ  อินทะเรืองรุง่ 
นายก อบต.น  าพี  

ที่อยู่ ๙/๑ หมู ่๔ ต าบลน  าพี  
อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ 
โทร. ๐๙๘ – ๗๙๓ ๕๑๗๘ 

เรื่อง ขอให้ติดตามการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
     เนื่องจากต าบลน  าพี  ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน  าในช่วงฤดูแล้ง มีน  าไม่เพียงพอส าหรับ
การอุปโภคบริโภคและการท าเกษตรกรรม โดยในต าบลน  าพี  
มีแหล่งน  าต้นทุน ได้แก่ ล าห้วยพี  มี ๗ หมู่บ้านได้รับประโยชน์ 
(หมู่ที่ ๑ บ้านน  าพี / หมู่ที่ ๒ บ้านน  าพี / หมู่ที่ ๓ บ้านน  าพี / หมู่
ที่ ๔ บ้านน  าพี / หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปลาดุก/หมู่ที่ ๘ บ้านปาก
ห้วยสัก/หมู่ที่ ๙ บ้านน  าพี ) แต่มีจ านวน ๒ หมู่บ้านที่ไม่มีแหล่ง
น  าต้นทุน คือ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหิน และหมู่ที่ ๗ บ้านป่าไม้
เนินสะอาด โดยในพื นที่หมู่ที่ ๑ – ๕ และ ๘ – ๙ ใช้น  าจากล า
ห้วยพี  ส าหรับการอุปโภคบริโภค ส าหรับหมู่ที่ ๖, ๗ ใช้น  าจาก  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายณฐพล  ชุ่มสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ

บ ารุงรักษาผาจกุ 
ชี แจงว่าโครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้า
จากล าน  าน่าน (น  าพี  – ป่าคาย) 
เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั งแต่ปี 
๒๕๕๔ ซึ่งได้รับงบประมาณใน
การก่อสร้างในปี ๒๕๖๓ โดยตั ง
แผนงานในการก่อสร้าง ๓  ปี  
ให้ เสร็จสิ น ในปี  ๒๕๖๕ แต่มี
ปัญหาล่าช้าเพราะเกิดจากสภาวะ
โรคระบาด (COVID-19) จึงท าให้ 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 

 ล าห้วยสาขาของล าน  าพี  คือ ล าห้วยทับแตก และล าห้วย
ส้มป่อยซึ่งเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน  า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค 
     อบต.น  าพี  ได้เสนอโครงการไปยังกรมชลประทาน คือ 
โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าจากล าน  าน่าน ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดิตถ์ มายัง ต.ถ  าฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และต่อมาถึง
ที่  ต.น  าพี  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  ระยะทางรวม ๑๗ 
กิโลเมตร โดยเสนอของบประมาณไปจ านวนทั งสิ น ๕๙๐ ล้าน
บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยเริ่ม
ด าเนินการตั งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ทั งนี ถูกตัด
งบประมาณลงโดยในปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๑๑๐ ล้าน
บาท ในปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๘๐ ล้านบาท ทั งนี ความ
คืบหน้าในการด าเนนิการเมือ่ปี ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการวางท่อสูบ
น  า โดยเริ่มต้นจาก ต.ถ  าฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓ 
กิโลเมตร ส าหรับในปี ๒๕๖๔ เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อส่งน  าความยาว 
๓,๙๖๐ เมตร ขณะนี อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมชลประทาน จ านวนเงิน ๑๕๐ ล้านบาท ปี 
๒๕๖๕แผนด าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน  าแห่งที่ ๑ (น  าน่าน) 
พร้อมระบบส่งน  าความยาว ๗,๖๒๐ เมตร และอาคารประกอบ 

 งบประมาณในการก่อสร้างไม่ได้
รั บ ต า ม แ ผ น ง า น ที่ ว า ง ไ ว้  
ถึ ง อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ท า ง ก ร ม
ชลประทานจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามแผนที่วางไว้โดยเร็วที่สุด 
และจะรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ร้องเรียนให้ทราบ
ต่อไป 
 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 

 ต่างๆ และก่อสร้างสถานีสูบน  าแห่งที่ ๒ (สระหนองไผ่) จ านวน 
๑ แห่ง งบประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๖ แผน
ก่อสร้างท่อส่งน  าความยาว ๑,๐๘๐ เมตร และอาคารประกอบ
ต่างๆ งบประมาณ ๘๓ ล้านบาท จึงอยากให้ เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งดังกล่าว 
 

  

นางสุภัตรา เกดิมั่น 
ผอ.กองคลงัฯ 

รักษาราชการแทน 
ปลัด อบต.  

ปฏิบัตหิน้าทีน่ายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลป่าคาย 
โทร. ๐๙๓ – ๑๓๔ ๙๕๔๘ 

เรื่อง ขอให้ติดตามการก่อสร้างขุดสระแก้มลิง เพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗ ต าบลป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
     เนื่องจากต าบลป่าคาย ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน มีแหล่ง
น  าต้นทุนได้แก่ คลองตรอน ไหลผ่าน ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑,๒ 
และ ๙ ทั งนี มีหมู่บ้านจ านวน ๖ หมู่บ้าน ที่ไม่ได้มีคลองตรอน
ไหลผ่าน คือ หมู่ที่ ๓ – ๘ ในฤดูแล้งน  าในล าห้วยแห้งและ
แหล่งกักเก็บน  าไม่มีน  าที่เพียงพอ ท าให้เกิดการขาดแคลนน  าที่
ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนน  าดิบส าหรับใช้ท า
น  าประปา - การท าน  าประปา ในหมู่ท่ี ๑ – ๒ และ ๕ – ๘ สูบ
น  าจากบ่อบาดาลส าหรับท าน  าประปาโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินการเองหมู่ที่ ๓ – ๔ และ ๙ โอนเรื่องการท า
น  าประปามาให้ทาง อบต.ป่าคาย บริหารจัดการ ส่วนในหมู่ที่ 
๓ มีสระเก็บกักน  า คือ สระห้วยลิ นและสระปกโล้น เพื่อรองรับ  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายสุรพล  รัตนวิมลชัย 
หัวหน้าฝา่ยส่งน  าและบ ารุงรกัษา
ท่ี ๓ กรมชลประทาน จ.อตุรดติถ์ 
ชี แจงว่าทางกรมชลประทาน
จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์ เค ย เส น อ
โครงการก่อสร้างขุดสระแก้มลิง
ในการของบประมาณแก้ไขปัญหา
โควิด แต่ไม่ ได้รับงบประมาณ  
จึ ง เสน อ โครงก ารขอจั ด สรร
งบประมาณภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ 
และ ๒๕๖๔ วงเงินประมาณ ๒๕ 
ล้านบาท ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่าง
การรองบประมาณดังกล่าว จึงจะ 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า 
 

 น  าฝนที่ตกลงมาจากเขาใหญ่ เพ่ือใช้เป็นน  าดิบส าหรับท า
น  าประปา ส าหรับการอุปโภคบริโภค 
     แต่ทั งนี ในหมู่ที่ ๗ (บ้านหนองกอก) มีพื นที่ประมาณ ๔๐๐ 
กว่าไร่ โดยมีการขอเปลี่ยนสภาพจากทุ่งหญ้าส าหรับเลี ยงสัตว์ 
มาเป็นขุดสระแก้มลิง เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน  า พื นที่ประมาณ 
๔๗ ไร่ ตั งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ยังมีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนงบประมาณ เบื องต้นกรมชลประทานเป็นผู้ส ารวจและ
ออกแบบโครงการก่อสร้าง ทั งนี ได้น าโครงการเข้าแผนการ
ด าเนินการของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) 
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า จึงอยากให้เร่งรัด
ติดตามเรื่องดังกล่าวให้ส าเร็จตามแผนการด าเนินงานด้วย 

 ด าเนินการต่อไปได้ หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้ร้องเรียนให้
ทราบต่อไป 
 

๒ ด้านคมนาคม นางสุรางดิ์  บุญมีรักษ ์
ก านนัต าบลน  าพี  

ที่อยู่ ๙ หมู ่๒ ต าบลน  าพี  
อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ 
โทร. ๐๙๓ - ๒๙๘ ๒๙๖๘ 

เรื่อง สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนน ๔ เลน สาย 
๑๑๗ ป่าขนุน - วังผาชัน หมู่ ๖ บ้านหนองหิน ต าบลน้ าพ้ี  
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
     เนื่องจากอยากทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างถนน
ดังกล่าว เพราะเห็นว่าการก่อสร้างมีปัญหาล่าช้าไม่ เสร็จ
เรียบร้อย  
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายศุภชัย  ประเสรฐิคุณาสนิ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

แขวงทางหลวงอตุรดิตถ์ที่ ๑ 
ชี แจงว่าการก่อสร้างถนน ๔ เลน 
สาย ๑๑๗ บ้านป่าขนุน – ด่าน
ภูดู่ ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ส่วนของการด าเนินการจะค่อยๆ
ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้  



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

     รับในแต่ละปี โดยที่ผ่านมาอาจจะ
ล่าช้าไปบ้างเพราะงบประมาณถูก
ลดทอนลงเนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด (COVID-19) 

๓ ด้านสังคม 
 

นางสุภาพร  จันสะอาด 
ประธาน อสม. หมู่ ๒ 

ต.ในเมอืง อ.พิชัย  
จ.อุตรดิตถ ์

โทร. ๐๖๕ – ๖๕๑๙๔๙๗  

เรื่อง ข้อเสนอด้านสวัสดิการของ อสม. 
     อยากให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือครอบครัวของ อสม. โดย
กรณีนอนรักษาห้องพิเศษในโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายสมทบ  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ อสม. และครอบครัว ในการ
ท างานเพ่ือสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
และยื่นหนงัสือ

ร้องเรียน 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสขุ 

นายสมรกั  ม่วงรักษ ์
ผู้ใหญ่บ้านไร่อ้อย 

หมู่ ๖ ต.ไรอ่้อย อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ ์

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตพอเพียงบ้านไร่อ้อย สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ด้วยบ้านไร่อ้อย หมู่ ๖ ต าบลไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
เป็นหมู่บ้ านชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีที่ มีทุนทาง
ธรรมชาติที่สวยงามคือ แม่น  าน่าน หลวงพ่อเพชรและวิหารที่มี
อายุร้อยกว่าปี รวมถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมคนเมืองพิชัยที่
ยังคงอนุรักษ์และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมและต่อ
ยอดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
 

 ควรสง่เรื่องไปยังผู้วา่ราชการ
จังหวดัอตุรดิตถ์ เพื่อสอบถาม
และหาข้อมูลเท็จจรงิในพื นที่

ต่อไป 
 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   นวัตวิถีบ้านไร่อ้อย จึงอยากจะขอรับเงินสนับสนุนในการจัดท า
โครงการฯ เป็นเงินจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยการจัดอบรม
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีที่ยั่งยืน ๑ วัน เป็นเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ้างเหมาจัดท าร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริบ้านไร่อ้อย ๑ 
แห่ง เป็นเงินจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท และจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์
ลานกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (หน้าวัดไร่อ้อย) 
๑ แห่ง เป็นเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  

๔ ด้านกฎหมาย นายอตริุจ  จ ารญู 
ผอ.สนง.เจา้ท่าภูมิภาค 

สาขาแพร ่
โทร. ๐๙๒ - ๙๔๙๙๓๕๙ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเรื่องการยกเว้นค่าตอบแทนรายปีสิ่งปลูก
สร้างล่วงล้ าล าน้ า 
     ควรแก้ไขกฎกระทรวง การเก็บค่าตอบแทนรายปีให้มีการ
จัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะ ส าหรับ
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีการเลี ยงปลาในกระชังในเชิง
พาณิชย์ แนวคิดทางกฎหมายเนื่องจากล าน  าเป็นที่สาธารณะ
สมบัติของแผ่นดิน ใช้ประโยชน์ร่วมกันเชิงพาณิชย์ โดย
ข้อยกเว้นทางกฎหมายคือการอนุญาต หลักทั่วไปคือห้ามปลูก
สร้างสิ่งที่ล่วงล  าล าน  า ท าให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้จาก
การเลี ยงปลาในกระชัง 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยตุิธรรม  

และการต ารวจ 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๕ 
 

ด้านการ
เกษตรกรรม  

 

 นายอนุวตัิ  อุปนันไชย 
ข้าราชการ  

สนง.ประมงจังหวดัอตุรดิตถ์ 
โทร. ๐๘๙ - ๗๕๖๔๙๐๖ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการลดต้นทุนการผลิตอาหาร/ แหล่งผลิต
อาหารส าเร็จรูปราคาถูกของผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 
     เนื่องจากต้นทุนการผลิตอาหารเลี ยงปลาในกระชังมีราคา
สูงถึง ๗๐ - ๘๐ % เพราะรับซื ออาหารปลามาจากโรงงานท า
ให้มีส่วนต่างของราคาค่อนข้างสูง ซึ่งทางกลุ่มผู้เลี ยงปลาไม่
สามารถผลิตอาหารปลาเองได้ และปัญหาบางช่วงเวลามี
ผลผลิตจากปลาในปริมาณมาก ท าให้ราคาขายปลาตกต่ าไม่
สมดุลกับราคาต้นทุน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ ์

นางบณุฑริกา  ยอดไพบูลย ์
พัฒนาการอ าเภอพิชัย 
ส านักงานพัฒนาชมุชน

อ าเภอพิชัย 
โทร. ๐๘๑ - ๘๒๓๓๒๑๗ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเรื่องวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาสินค้าและ
บริการผ่านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 
     เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าของชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถีบ้านไร่อ้อย มีการผลิตสินค้าเป็นจ านวนมากแต่กลับมี
รายได้น้อย จึงต้องการยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น การแปรรูปปลา และ
ได้เสนอขอตู้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเก็บรักษาคุณภาพปลา
และส่งเสริมการแปรรูปปลา และการขยายเครือข่ายการผลิต
ไปจนถึงตลาดการค้าที่จะส่งผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปจ าหน่าย  
ซึ่งทั งหมดนี อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ ์



 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านการ
เกษตรกรรม  

 

นายอัษฎางค ์ สหีาราช 
เกษตรกร (ท านา) 

ที่อยู่ ๖๐/๒ หมู่ ๒ ต.คอรมุ  
อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

โทร. ๐๘๙ – ๗๐๕๑๖๗๗ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเรื่องข้าว โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
     ในจังหวัดอุตรดิตถ์ท าการเกษตรแปลงใหญ่ด้านข้าว ๒๘ 
แปลง ผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ๑๘ แปลง ซึ่งในอ าเภอ
พิชัยเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับ ๑ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อเสนอ
เรื่องข้าว ด้านนโยบายโครงการยกระดับแปลงใหญ่ การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรท านา
เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้การสนับสนุนเกษตรกรจาก
รัฐบาล เพราะแปลงใหญ่คือความเข้มแข็งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
เชื่อมโยงตลาด 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา  

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ ์


