ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจิตร
ลาดับ

ประเภทประเด็น

๑

ปัญหาที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

นายณัฐณรงค์ เอี่ยมมี เรื่อง ขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพื่อทาเป็นแหล่งน้าสาธารณะ
แสดงความ
พื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าบัว
และขาดแคลนแหล่งน้้ าส้ารองอย่างรุน แรงเป็น ประจ้าทุก ปี พร้อมยื่นหนังสือ
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๑-๕๗๖๖๗๑๗ ท้าให้ราษฎรเรียกร้องให้ท้าการฟื้นฟูบึงสรรพงาย เพื่อใช้เป็น
ร้องเรียน
แหล่งเก็บน้้าส้ารอง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้ าในระยะ
ยาว โดยปัจจุบันพื้นที่บึงสรรพงายอยู่ระหว่างการคืนพื้นที่จาก
สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรของกรมปศุสัตว์ จ้านวน
ประมาณ ๒๕๐ ไร่ จากจ้านวนทั้งหมด ๖๐๐ ไร่
เมื่อวัน ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส้านั กงานจัด รูป ที่ดิน และ
จัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ได้มีหนังสือขอเชิญประชุม
เลขที่ กษ ๐๓๐๙.๑๑/๓๔/๒๕๖๓ กรณีราษฏรขอคืนพื้นที่กรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่า
การอ้าเภอโพทะเล โดยทางสถานีท ดลองและขยายพัน ธุ์ พื ช
พิจิตร ยินดีคืนพื้นที่แปลงที่ ๑ จ้านวน ๒๕๐ ไร่ โดยทางทาง
สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืชพิจิตรจะท้าหนังสือแจ้งกลับมา
ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน และพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด หากมีความ
ประสงค์จะคืนให้หรือมีความจ้าเป็นก็จะพิจารณาด้า เนินการ
คืนให้และแจ้งให้ทราบต่อไป

การดาเนินงาน
นายวิทยา ทรัพย์คงทน
(ผู้อ้านวยการส้านักงานจัด
รูปที่ดนิ และจัดระบบน้้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ ๖ จ.พิจิตร)
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๐๕๙๖๗๕
เป็นผู้ชแี้ จงว่าเรื่องนี้อยู่
ระหว่างด้าเนินการคืนพื้นที่
จ้านวนประมาณ ๒๕๐ ไร่
(ในระยะที่ ๑) จากทางสถานี
ทดลองและขยายพันธุ์พิจติ ร
โดยทางส้านักงานจัดรูปทีด่ นิ ฯ
เป็นผูร้ ับผิดชอบใน
การด้าเนินการดังกล่าว

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๒

ด้านแหล่งน้า

นายเสน่ห์ เผือกพูล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดาน
ที่อยู่ ๗/๒ หมู่ที่ ๘
ต.ท้ายน้า้ อ.โพทะเล
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๘-๑๕๗๑๘๙๕

เรื่อง ของบประมาณขุดลอกหนองหวาย
แสดงความ
เนื่องจากเป็นระยะเวลา ๓๐ ปีแล้วที่หนองหวายไม่ได้ขุด คิดเห็นด้วยวาจา
ลอกมานานแล้ ว จึ งท้ า ให้ ปั จ จุ บั น เกิ ด การตื้ น เขิ น มี ปั ญ หา
น้้าท่วมและน้้าแล้งทุกปี โดยมีการเสนอแผนพัฒ นาทุกปีแ ต่
ไม่ ไ ด้ รั บ งบประมาณดั ง กล่ า ว หนองหวายมี พื้ น ที่ ๑๕ ไร่
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายน้้า อ.โพทะเล จ.พิจิตร

นายสุวิทย์ พึ่งกัน
เลขานายก อบต.ท่าบัว
ที่อยู่ อบต.ท่าบัว
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
โทร. ๐๖๑-๓๓๔๒๖๕๖

เรื่อง การบริหารจัดการน้าในบึงสรรพงาย และปัญหาการ แสดงความ มอบหมายให้ผตู้ รวจราชการ
ครอบครองที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าดงกุรัง
คิดเห็นด้วยวาจา ส้านักนายกรัฐมนตรีรับ
ข้อมู ลพื้ นฐานของต้ าบลท่ าบั ว มี พื้ น ที่ ทั้ งหมดประมาณ
ประเด็นปัญหาเรือ่ งนี้ไป
๒๘,๘๖๐ ไร่ (๔๖.๑๗๖ ตารางกิ โ ลเมตร) เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม
หารือกับหน่วยงานที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมประมาณ
เกี่ยวข้อง และน้ากราบเรียน
๒๖,๑๙๐ ไร่ ท้ า นา ๒๔,๔๘๙ ไร่ ท้ า สวน ๑,๕๙๑ ไร่
ต่อท่านนายกรัฐมนตรี
เกษตรกรรมอื่นๆ ๑๑๐ ไร่ ราษฎรจ้านวน ๒,๑๘๒ ครัวเรือน
เพื่อทราบต่อไป
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ๑,๔๗๐ ครัว เรื อ น (ประมาณ
๙๐%) อยู่ ในเขตจั ด รู ป ฯ การใช้ พื้ น ที่ เพื่ อ การเกษตรกรรม
เท่านั้น ๑๓ หมู่บ้านใช้น้าบาดาล เพราะพื้นที่อยู่ปลายคลองส่ง
น้้าท้ าให้ น้ าส่งไม่ ถึง ตลอดริมคลองแม่น้ าพิ จิตรทั้ง ๒ ฝั่ง (๑๒
กิ โลเมตร) เป็ น สวนมะนาวและส้ ม เมื่ อ ปี ๒๕๕๘ ประสบ
ปัญหาแม่น้าพิจิตรเริ่มแห้ง ซึ่งทุกปีจะมีน้าหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี

นายอ้านาจ อินทร์วงศ์แก้ว
(ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทาน จ.พิจิตร)
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒
เป็นผู้ชแี้ จงว่าขอรับเรื่องไป
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในปีถดั ไป
(งบประมาณปี ๒๕๖๔)

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านแหล่งน้า

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ที่ประชุมโครงการปรับปรุง
ฟื้ น ฟู แ หล่ งน้้ าประจ้ าปี ๒๕๖๓ (ความร่วมมื อ ทบ.– มู ลนิ ธิ
อุทกพัฒน์ฯ) ที่ประชุมหารือเรื่องแก้ มลิงบึงสรรพงาย สาเหตุที่
ประชุมเลื่อนแผนขุดแก้มลิงมาหลายครั้ง สรุปอนุมัติให้ ช.พัน๘
พล.ม.๑ เป็ นหน่วยส้ารวจขุด ลอกบึ งสรรพงาย ต้าบลท่าบั ว
ส่วนที่ ๑ ผลการส้ารวจโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าลุ่มน้้า
ยมให้ด้าเนินการขุดลอกในปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๙๘๒,๐๗๕ บาท
อุปสรรคและข้อเสนอ ส่วนที่เหลือ ทบ.– มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จะ
มีงบประมาณมาด้าเนินงานต่อให้หรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้
เป็ น ไปตามด้ า ริ น ายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ งการจั ด หาแหล่ ง น้้ า
ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกวุฒิ สภาติด ตามงบประมาณ
จาก ชป. ประมาณ ๕๐ ล้านบาทมาขุดลอกบึงสรรพงายให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้หรือไม่
นายเสนอ กลิ่นทอง
นายก อบต.โพทะเล
โทร. ๐๖๑-๖๘๔๑๘๓๘

เรื่อง การยกระดับฝายยางบ้านวังพญา ต.ท้ายน้า อ.โพทะเล แสดงความ นายอ้านาจ อินทร์วงศ์แก้ว
จ.พิจิตร
คิดเห็นด้วยวาจา (ผู้อา้ นวยการโครงการ
ขอยกระดั บ ฝายยางอีก ๑.๕ เมตร เพื่ อ กั กเก็บ น้้ าให้ ได้
ชลประทาน จ.พิจิตร)
ปริมาณที่มากขึ้น และขอขุดลอกหนองน้้าตลอดเส้น เพื่อเพิ่ม
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒
แหล่งกักเก็บน้้าได้ตลอดเส้นทางน้้าในหมู่บ้านวังพญา ต้าบล
เป็นผู้ชแี้ จงว่าขอรับเรื่องไป
ท้ายน้้า อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หารือกับทางจังหวัดและ
ประชาชนในพืน้ ที่เพื่อหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ด้านแหล่งน้า

นายกิตติศกั ดิ์ แป้นสะอาด
นายก อบต.สายค้าโห้
ที่อยู่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๑
ต.สายค้าโห้ อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๓-๑๓๑๓๑๓๕

เรื่อง ปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง
แสดงความ
ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าน่านได้เกิดภัยพิบัติซ้าซาก คิดเห็นด้วยวาจา
หลายครั้ง ซึ่ งพื้ น ที่ ดั งกล่ าวจะเป็ น พื้ น ที่ รั บ น้้ าจากเทื อ กเขา พร้อมยื่นหนังสือ
เพชรบูรณ์ ในฤดูฝนหรือฤดูน้าหลากจะท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็น
ร้องเรียน
ประจ้า และในฤดูแล้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็จะแห้ งแล้งมาก
ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือ
ในด้ านการบริ ห ารจั ด การน้้ าในช่ ว งฤดู ฝ นและฤดู แ ล้ งไม่ ให้
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

นายอ้านาจ อินทร์วงศ์แก้ว
(ผูอ้ ้านวยการโครงการ
ชลประทาน จ.พิจิตร)
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒
เป็นผู้ชแี้ จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือกับทางจังหวัดและ
ประชาชนในพืน้ ที่เพื่อหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

นางสาวประทุม อยู่ยงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๓
ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๘-๘๑๒๐๔๘๑
๐๘๙-๖๗๗๒๓๓๓

เรื่อง การขาดแคลนน้าทาการปลูกข้าว และพืชผลทางการ
แสดงความ
เกษตร
คิดเห็นด้วยวาจา
ในพื้ น ที่จังหวัด พิ จิต รนอกเขตชลประทาน ประชาชนใน
พื้นที่จะท้าการเกษตรแต่ในช่วงฤดูแล้งน้้าจากเขตชลประทาน
จะไม่เพียงพอต่อพืชผลทางการเกษตร ท้าให้ประชาชนในพื้นที่
ไม่สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงต้องอพยพไปท้างาน
ในต่ างพื้ น ที่ หากส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้อ งมี ม าตรการในการ
บริหารจัด การน้้ านอกเขตชลประทานให้เพียงพอต่ อการท้ า
การเกษตรจะท้ าให้ ชาวบ้ านมีรายได้ ต ลอดทั้ งปี โดยไม่ต้ อ ง
อพยพไปท้างานที่อื่น
ข้ อ เสนอ ขอมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ดังกล่าว

นายอ้านาจ อินทร์วงศ์แก้ว
(ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทาน จ.พิจิตร)
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒
เป็นผู้ชแี้ จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือกับทางจังหวัดและ
ประชาชนในพืน้ ที่เพื่อหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านแหล่งน้า

นายประเสริฐ ศรีปัญญา
ประธานสถานีสบู น้า้ จ.พิจิตร
ที่อยู่ ๑๐๖/๑ หมู่ที่ ๖
ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๙-๕๖๖๕๙๑๓

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

เรื่อง ขอสร้างเขือ่ นทดน้าบริเวณแม่น้าน่าน
แสดงความ
ตามที่จังหวัดพิจิตรปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ได้ประสบปัญหาภัย คิดเห็นด้วยวาจา
แล้งท้าให้สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าในเขตล้าน้้าน่านไม่สามารถสูบ พร้อมยื่นหนังสือ
น้้าให้กับเกษตรกรได้ ท้าให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเขตและ
ร้องเรียน
นอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว กลุ่ม
ผู้ใช้น้าในเขตล้าน้้าน่านที่มีทั้งหมด ๔๑ สถานี พื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้จัดประชุมที่องค์การบริหารส่วน
ต้ า บลหั ว ดง เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เห็ น สมควรให้
หน่วยงานโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร พิจารณาก่อสร้าง
เขื่อนกั้นน้้าแม่น้าน่านในเขตจังหวัดพิจิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในระยะยาว
โดยทางกลุ่มผู้ใช้น้าได้เตรียมสถานที่ไว้เพื่อ ประกอบการ
พิจารณาตามความเหมาะสม ๓ แห่ง ได้แก่
๑. บริเวณต้าบลฆะมัง หมู่ที่ ๓ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.
พิจิตร
๒. บริเวณบ้านวังน้้าเต้า หมู่ที่ ๖ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
๓. บริเวณบ้านหาดแตงโม หมู่ที่ ๓ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร

การดาเนินงาน
นายอ้านาจ อินทร์วงศ์แก้ว
(ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทาน จ.พิจิตร)
เบอร์ ๐๘๑ – ๙๙๓๔๑๑๒
เป็นผู้ชแี้ จงว่าขอรับเรื่องไป
หารือกับประชาชนในพืน้ ที่
เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาต่อไป

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านแหล่งน้า

นายศักดา เลือดล้วน
วิศวกรการก่อสร้างบึงสีไฟ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาการดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงสีไฟ
แสดงความ
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์
กรมเจ้าท่าได้ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงสีไฟ คิดเห็นด้วยวาจา
รองผู้วา่ ราชการ
โดยจะท้ า กาขุ ด ลอกบึ ง สี ไ ฟแบ่ ง ออกเป็ น ๒ โครงการ
จังหวัดพิจิตร
ประกอบด้วย
จะติดตามความคืบหน้า
(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงสีไฟ Phase ๑
ในการก่อสร้างและรายงาน
(ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ด้าเนินงานโดย หจก.สามเพชร สัญญา
ต่อสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
จ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑/สกม. ลงวัน ที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บัน ทึ ก
ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ ง
น้้าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.
๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ พ.ย.๒๕๖๐/สิ้นสุดสัญญา(เดิม) ๗
ก.พ.๒๕๖๒ ขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานและงดเว้นค่าปรับ
๑๐๕ วัน ระยะเวลาด้าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุขุดลอก
๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลบ.ม. วงเงินค่าจ้าง ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงสีไฟ Phase ๒
(ช่วงที่ ๒) ด้าเนินงานโดย หจก.รุ่งสวรรค์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง
เลขที่ ๑/๒๕๖๑/สกม. ลงวั น ที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บั น ทึ ก
ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่ง
น้้ า บึ ง สี ไ ฟ Phase ๒ (ช่ ว งที่ ๒) ลงวั น ที่ ๒๕ มี .ค.๒๕๖๒
เริ่มต้นสัญญา ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา (เดิม) ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานและงดเว้น
ค่าปรับ ๑๑๑ วัน ระยะเวลาด้าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุ
ขุดลอก ๓,๙๑๕,๔๘๓.๐๑ ลบ.ม. วงเงินค่าจ้าง ๑๖๗,๖๑๖,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านแหล่งน้า

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้าการด้าเนินงาน ผู้รับจ้างฯ สามารถขุดลอก
และขนย้ายวัสดุขุดลอกขึ้นมากองเก็บบริเวณพื้นที่ว่างริมบึงสี
ไฟ และกองเก็บบนพื้นที่เก็บกองเพิ่มเติม (ที่เอกชน) เพื่อรอ
การจ้าหน่ายหลังส่งมอบผลงานได้ประมาณ ๒,๖๘๔,๘๘๐ ลบ.
ม. คิดเป็นผลงานเท่ากับ ๖๘.๕๗% ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบงานงวด
ที่ ๑ – ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส่งมอบงานงวดที่
๔ – ๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คงเหลือปริมาณวัสดุที่
ต้องขุดลอกอีกจ้านวน ๑,๒๓๐,๖๐๓.๐๑ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๔๓ ปั จ จุ บั น ผู้ รั บ จ้ างฯ ขอหยุ ด งานเป็ น การชั่ ว คราว
เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บกองวัสดุขุดลอก และอยู่ระหว่างจัดหา
สถานที่กองเก็บวัสดุขุดลอกเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะสามารถเข้า
ด้าเนินงานต่อได้อีกครั้งประมาณปลายเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ และ
คาดว่าจะด้าเนิ นงานได้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ก.พ.
๒๕๖๓ ส้าหรับดินที่ขนย้ายมากองเก็บไว้ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงสีไฟ เนื่องจากท้าให้ เกิด น้้ าท่ว ม
และกองดิน กีด ขวางการเดิ น ทางของประชาชน ซึ่ง ผู้รับ จ้าง
จั ด ท้ า มาตรการป้ อ งกั น ปั ญ หาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการ
ด้าเนินงานโครงการฯ เช่น ปรับแต่งความลาดชันกองดินให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง ท้ารางระบายน้้าบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุ
ขุ ด ลอก เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาน้้ า ท่ ว มขั ง วางท่ อ ลอดก่ อ นถม
ท้าทางข้ามเพื่อให้การระบายน้้ามีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่อง
สูบน้้ากรณีเกิดน้้าท่วมขังพื้นที่ข้างเคียง

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๓

ด้านกฎหมาย

นายพร ปั้นเพ็ง
ข้าราชการบ้านาญ
ที่อยู่ ๑๖ หมู่ที่ ๕
ต.บางคลาน อ.โพทะเล
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๙-๙๐๗๒๕๔๖

ควรส่งเรื่องไปยัง
เรื่อง การพิจารณากาหนดกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความ
ในการตรวจสอบการด าเนิ น โครงการที่ ได้ รับ งบประมาณ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ดาเนินการในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนนั้นๆ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เนื่องจากมีตัวอย่างของการซ่อมแซมประตูระบายน้้ าดง
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เศรษฐี ต้าบลย่านยาว อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อปี
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา งบประมาณ ๘ ล้านกว่าบาท แต่ประตูระบาย
คณะกรรมาธิการ
น้้านี้ไม่สามารถกักเก็บน้า้ ได้ ท้าให้น้าไหลออกจากประตูระบาย
การกฎหมาย การยุติธรรม
น้้าจนไม่มีน้าเหลือไว้ใช้ในการท้าการเกษตร เกิดปัญหาซ้้าซาก
และการต้ารวจ
จึงเป็นที่มาของการอยากให้ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบการ
ท้างานของภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

๔

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

นายชาติ ฉ่้าพงษ์
ก้านันต้าบลทะนง
ที่อยู่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓
ต.ทะนง อ.โพทะเล
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๑-๔๖๖๐๘๙๙

ควรส่งเรื่องไปยัง
เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ แสดงความ
ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย พร้อมยื่นหนังสือ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ค่าตอบแทนต้าแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย
คณะกรรมาธิการ
เพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนและต้อง
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเทศกาลและวันหยุด
เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบใน
ข้อเสนอ เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจให้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
การพิจารณา
จึงขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน ดังนี้
- ก้านัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐บาท
- ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท
- แพทย์ประจ้าต้าบล/สารวัตรก้านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๕,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การดาเนินงาน

๕

ด้านการ
เกษตรกรรม

นายสุรศักดิ์ เฉลิมสถาน
ก้านันต้าบลปากทาง
ที่อยู่ ๓/๒ หมู่ที่ ๒
ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๙-๗๐๗๓๒๘๔

แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร
จังหวัดพิจิตรมีประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกส้มโอ การท้าพืชไร่ เป็น
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ต้น โดยจังหวัดพิจิตรสามารถส่งออกข้าวได้ในล้าดับต้นๆ ของ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ประเทศ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตร
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
โดยเฉพาะข้ าวมี ราคาตกต่้ า ส่ งผลให้ เกษตรกรได้ รับ ความ
คณะกรรมาธิการ
เดือดร้อนและปัจจุบันค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
การเกษตรและสหกรณ์ตอ่ ไป
ข้ อ เสนอ ขอให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งหา
มาตรการช่วยเหลือให้ราคาข้าวและสินค้าทางการเกษตรให้มี
มูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด

นางสาวนงชนก เพ็ชรคล้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
ต้าบลหัวดง
ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕
ต.หัวดง อ.เมืองพิจติ ร
จ.พิจิตร
โทร. ๐๘๔-๓๘๒๓๒๘๘

ควรส่งเรื่องไปยัง
เรื่ อ ง ปั ญ หาความไม่ ชั ด เจนของนโยบายราคาข้ า วของ แสดงความ
รัฐบาล
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
นโยบายราคาข้าวและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยชาวนา เช่น ราคา
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ข้ าวหรื อส่ วนต่ างของราคาข้ าว ขอให้ มี ความชั ดเจนและรวดเร็ ว
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ทันเวลากับที่ ชาวนาเก็บเกี่ยว เช่น นาปี ชาวนาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกั น
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นโยบายที่จะช่วยเหลือควรจะ
คณะกรรมาธิการ
ออกมาอย่างช้าต้นเดือนพฤศจิกายน เพราะชาวนาจะได้วางแผนในการ
การเกษตรและสหกรณ์ตอ่ ไป
ท้านาไม่ใช่รอให้พ่อค้าเป็นคนก้าหนดราคา ในเรื่องของส่วนต่างราคา
ข้าวก็ต้ องชัดเจนตั้งแต่ ต้นเดื อนเมษายนคื อ ต้ องมี นโยบายออกมา
ก่อนที่ ชาวนาจะแจ้งปลู กข้ าว เช่น เกษตรก้ าหนดให้ แจ้งปลูกนาปี
ตั้งแต่ เดื อน ๑ เมษายน นโยบายส่วนต่างราคาข้าวก็ต้ องออกมาให้
ชาวนาได้ทราบว่าปีนี้รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไร ชาวนาจะได้วางแผน
ได้ว่าจะปลูกข้าวประเภทไหนอย่างไรต่อไป

ลาดับ ประเภทประเด็น
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๖

ด้านสิง่ แวดล้อม

นายวรวุฒิ เอี่ยมสะอาด
ยุวชนประชาธิปไตย
รุ่นที่ ๑/๖๒
ที่อยู่ ๕๕ หมู่ที่ ๗
ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจติ ร
จ.พิจิตร
โทร. ๐๙๙-๗๓๕๐๘๔๗

เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากการเผา
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัด พิจิต รมักจะเผาฟางข้าว คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ไร่อ้อย และขยะมูลฝอยกันเป็นจ้านวนมาก จนท้าให้เกิดปัญหาฝุ่น
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ละออง (PM2.5) ส่งผลเสียต่อสุขภาพกั บประชาชนเป็น วงกว้าง
ติดตามเรื่องร้องเรียน
และปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งท้องถิ่นมีมาตรการรณรงค์ให้ประชาชน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
แยกขยะ แต่ไม่มีการด้าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
อย่างจริงจัง
ข้อเสนอ อยากให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเพิ่มเรื่อง
ฝุ่น ละออง (PM2.5) ในแผนปฏิ รูปประเทศ ท้ าให้ เกิด การแก้ไ ข
อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป

๗

ด้านการ
สาธารณสุข

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร

เรื่อง บุคลากรยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
เนื่ อ งจากยั งไม่ มี ก ฎหมายลู ก ที่ ล งรายละเอี ย ดให้ ส้ า หรั บ ผู้
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ปฏิบัติ ในขณะที่ข้อเท็จจริงของการจัด บริการระดับปฐมภูมิใน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ cluster และการปฏิบัติแบบเดิม
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
นั้นก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้ว เมื่อมาเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอีกยิ่งท้าให้
คณะกรรมาธิการ
บุ ค ลากรไม่ มั่ น ใจในแนวทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
การสาธารณสุขต่อไป
พระราชบัญญัตินี้
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ด้านการ
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ข้อเสนอแนะ/ฝากพิจารณา
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑. การจั ด สรรและให้ ค วามส้ าคั ญ กั บ การส่ ง เสริม แก้ ไขปั ญ หา คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
สุขภาพ ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นผู้สูงอายุเป็นหลักทั้งที่ปัญ หาสุขภาพมี
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ทุ ก กลุ่ ม วั ย และวั ย อื่ น ๆก็ มี ปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า ปั ญ หาผู้ สู ง อายุ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
จึงควรก้าหนดนโยบายการดูแล ส่งเสริมแก้ไขปัญ หาสุขภาพให้
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. ระบบการควบคุ ม ก้ า กั บ มิ ใ ห้ เกิ ด การทุ จ ริ ต ในการใช้ จ่ า ย
ต่อไป
งบประมาณ ควรมีระบบที่ชัดเจนรัดกุมมากขึ้น เพื่อมิให้บุคลากร
บางคนบางกลุ่มหาช่องโหว่ในการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องและเกิดการ
ทุจริตเชิงระบบ และเป็นกระบวนการทุจริตในกลุ่มคนบางคนและ
บางกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่สามารถด้าเนินการใดๆได้
๓. การทุจริตเชิงระบบการคัดสรร/สรรหา/แต่งตั้งบุคลากรให้เข้าสู่
ต้าแหน่ งสูงขึ้ น ไม่ โปร่งใส ไม่ มี ระบบที่ ชัด เจน ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่
อ.ก.พ.ก้าหนดไว้ แม้จะให้อ้านาจ อ.ก.พ.จังหวัด ก็ตาม แต่ก็ม า
ก้าหนดกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นพรรคพวกและกลุ่ม
คนของตน อี กทั้ งยังมี ระบบซื้ อหาต้าแหน่ งโดยมี น ายหน้ าคอย
ประสานการจ่ายเงินเพื่ อให้ได้รับการแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น โดย
ไม่ได้ท้าตามเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.ก้าหนด และไม่โปร่งใสแม้กระทั่งการ
ขอย้ายก็ยังมีการเรียกเก็บเงิน จึงควรพิจารณากฎเกณฑ์และการ
คัดสรรเลื่อนต้าแหน่ง เลื่อนระดับให้ด้าเนินการโดยเปิดสอบส่วน
ของกระทรวงจัดขึ้นไม่ใช่โดยจังหวัด เพราะจะเป็ นช่องโหว่ให้เกิด
การทุจริตและไม่เป็นธรรม ไม่มีกระบวนการรับย้าย (ประกาศรับย้าย)

ลาดับ ประเภทประเด็น
ด้านการ
สาธารณสุข

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกาศรับสมัคร เปิดสอบแบบโปร่งใส จึงได้บุคลากรที่มีเงินซื้อ
ต้าแหน่งถึงจะขึ้นสู่ต้าแหน่งได้ บุคลากรที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
จึงขาดขวัญและก้าลังใจในการท้างาน และการเกษียณก่ อนครบ
อายุราชการจึงมีอัตราสูง จึงเหลือแต่คนที่ไม่ใส่ใจในการท้างาน
ผู้มีความก้าวหน้าจึงมีเพียงแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร นอกนั้น
ไม่ มีค วามก้าวหน้ าใดๆ การขึ้ นสู่ ต้าแหน่ งช้านาญการพิ เศษก็ มี
ต้าแหน่งส่วนน้อยต้องแย่งชิงกันมาก โดนกลั่นแกล้งทุกทางเพื่อให้
ตนหรือคนของตนเท่านั้นขึ้นสู่ต้าแหน่งได้

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

