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สรุปผลการพูดคุยเพื่อยืนยันข้อมูล กชช. 2ค และ ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2560 
ร่วมกับพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 

 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางจิตรา มีค า และนางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ 
ลงพื้นที่เพ่ือพูดคุยท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลความต้องการของชุมชนดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

 ก่อนการเข้าพูดคุย ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการสรุปผลข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูล จปฐ. (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน) ประจ าปี 2560 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก
รายงานของจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าสรุปผลข้อมูลดังกล่าวให้พ้ืนที่ยืนยันความถูกต้อง 
 

 ผลจากการพูดคุยกับกับนักพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง พบว่าข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเตรียมการไว้นั้น ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบั น กล่าวคือ ปัญหาบางเรื่องที่
สรุปไว้ว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้านไม่ได้เป็นปัญหาแล้ว เช่น  
 

1. ปัญหาการไม่มีงานท า พบว่าในปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีต าบลดินทองมีงานท าเกือบทุกหลังคาเรือน เพียงแต่มีรายได้น้อยต้องการหาอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้เสริม  
2. ปัญหาการไม่มีน้ าใช้ พบว่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้าไปท าการขุดเจาะบ่อบาดาล/ขุดสระ ให้แล้ว เพียงแต่บริเวณที่ขุดไม่มีการส ารวจน้ า ท าให้เมื่อขุดเจาะแล้วก็ยังไม่มีน้ าให้

ใช้ 
3. ปัญหาสุขภาพ จากข้อมูล กชช. 2ค ระบุว่าไม่มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน พบว่า ในชุมชนมีการแข่งกีฬาระหว่างหมู่บ้านอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการอุปกรณ์การออกก าลัง

กายภายในหมู่บ้าน 
4. ปัญหาเรื่อง ถนน พบว่า ในหมู่บ้านมีถนนลาดยางมะตอยในทุกเส้นทางแล้ว เพียงแต่เส้นทางการคมนาคมที่ติดกับชุมชนข้างเคียง ที่ใช้ในกา รสัญจรบางพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนไม่ได้มีการลาดยางมะตอย ยังเป็นถนนลูกรัง ท าให้การแก้ปัญหาจากภายในชุมชนเป็นไปได้ยาก ต้องมีการพูดคุยร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
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5. ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ไม่ได้รับการศึกษาต่อ มีจ านวนข้อมูลที่ตรงกัน คือ 36 คน เพียงแต่กระบวนการคิดเป็นร้อยละตามคู่มือสรุปผลนั้น มีจ านวนประชากรใน
การคิดที่ไม่ตรงกัน ท าให้เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่มีปัญหา มีค่าที่สูงเกินความเป็นจริง (ตามคู่มืออ้างอิงจากประชากรที่ส ารวจ 250 คน ไม่ได้รับการศึกษาต่อ 36 คน  

    คิดเป็นร้อยละ 14.40 แต่จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง อ าเภอวังทอง พบว่ามีประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน ประมาณ 1,500 คน ไม่ได้
รับการศึกษาต่อ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4) 

 

 คาดว่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อาจมาจากการขาดความเข้าใจหรือการเข้าใจไม่ตรงกันของผู้กรอกแบบสอบถาม  ซึ่งปีงบประมาณ 2561 ได้มีการทบทวนความ
เข้าใจ ท าให้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  
 

 นอกจากนี้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง อ าเภอวังทอง ยังได้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่ บ้าน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไข ตาม
โครงการไทยนิยม เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ซึ่งได้มีการจัดเวทีเพ่ือสอบถามความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน ทั้งประเภทปัญหา รายละเอี ยดของปัญหา พ้ืนที่ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องราวความต้องการของชาวบ้าน และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป เพ่ือให้สะดวกแก่การแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความ
ต้องการของชาวบ้าน จ าแนกตามกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ กิจกรรมที่ใช้งบประมาณหมู่บ้าน และต้องของบประมาณจากจังหวัด ดังข้อมูลในตารางที่ 1 - 3 
 

 ***ส าหรับข้อมูลดังตารางที่ 1 - 3 นี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ที่ส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 
และยืนยันข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อยืนยันข้อมูล สรุปผลในภาพรวมจังหวัด
พิษณุโลกและรายงานผลต่อไป ซ่ึงรายงานผลเวทีประชาคมตามโครงการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจักด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยต่อไป 
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ตารางที่ 1 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข  
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  

โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
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ตารางท่ี 1 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
1 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมคับ

แคบ 
เส้นทางคมนาคมคับแคบ/ต้องการให้มีทีมไกล่เกลี่ยขยายเส้นทางเข้าซอย
ครองแครงระยะทาง 400 เมตร 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

2 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รับข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า/ต้องการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในชุมชน 11 TOT วังทอง/กศน.ต าบลดินทอง 

3 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รับข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า/ต้องการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในชุมชน 
*อยู่ระหว่างTOTด าเนินการส ารวจ 

1 TOT วังทอง/กศน.ต าบลดินทอง 

4 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รับข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า/ต้องการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในชุมชน 5 TOT วังทอง/กศน.ต าบลดินทอง 

5 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

4 เกษตรอ าเภอวังทอง 

6 2 ด้านการเกษตร โรคระบาดในสัตว์ เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก/ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน
วัคซีนและรักษาสัตว์ปีก 

4 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

7 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

7 เกษตรอ าเภอวังทอง 

8 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้มีการประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

10 เกษตรอ าเภอวังทอง 

9 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

11 เกษตรอ าเภอวังทอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
10 2 ด้านการเกษตร โรคระบาดในสัตว์ มีโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง/ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน

และการป้องกันโรคติดต่อ 
11 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

11 2 ด้านการเกษตร มีการใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร
เป็นจ านวนมาก 

มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก/ต้องการให้มีการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก าจัดศัตรูพืช 

11 เกษตรอ าเภอวังทอง 

12 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

1 เกษตรอ าเภอวังทอง 

13 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร 

5 เกษตรอ าเภอวังทอง 

14 2 ด้านการเกษตร ผลผลิตทาง
การเกษตรได้น้อย
และมีการใช้สารเคมี
ในการเกษตรเยอะ 

ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยลงและมีการใช้สารเคมีในการเกษตรเยอะ/
ต้องการให้มีนักวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแมลง และการก าจัด
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 

3 เกษตรอ าเภอวังทอง 

15 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลตกต่ า/ต้องการให้รัฐประกันราคาพืชทางเกษตร 8 เกษตรอ าเภอวังทอง 

16 2 ด้านการเกษตร ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาข้าวตกต่ าต้องการให้รัฐประกันราคาข้าว 2 เกษตรอ าเภอวังทอง 

17 2 ด้านการเกษตร โรคพืช ปัญหาโรคพืชและวัชพืช ต้องการอบรมให้ความรู้ 2 เกษตรอ าเภอวังทอง 

18 2 ด้านการเกษตร โรคระบาดในสัตว์ ปัญหาโรคติดต่อในสัตว์ปีกต้องการอบรมให้ความรู้ 2 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
19 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
มลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางอากาศจากโรงงานยาง/ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/

ก าจัดมลพิษทางอากาศ 
4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

20 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเค็มและน้ าเค็ม พ้ืนที่การเกษตร 2,000 ไร่ เป็นดินเค็ม และน้ าเค็มสาเหตุเกิดจากโรงงาน
วังทองผลพืช (ขิง) ปล่อยน้ าเค็มเข้าพ้ืนที่การเกษตรเป็น 30 กว่าปี/
ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาช่วยแก้ไข 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง
และเกษตรอ าเภอวังทอง 

21 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางอากาศจากโรงงานยาง/ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/
ก าจัดมลพิษทางอากาศ 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

22 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไฟป่า ต้นไม้ถูกท าลายจากไฟป่าในช่วงฤดูร้อนทุกปีเป็นจ านวนมาก/จึงต้องการ
ต้นกล้าไม้มาปลูกทดแทนต้นไม้ที่ถูกท าลาย 

10 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กกไม้แดง 

23 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไฟป่า ไฟไหม้ป่าชุมชนบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อน/ต้องการให้กรมป่าไม้เข้ามาดูแล
เรื่องไฟป่าและกล้าไม้ในหมู่บ้าน 

11 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กกไม้แดง 

24 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางอากาศจากโรงงานยาง/ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/
ก าจัดมลพิษทางอากาศ 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

25 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ ขยะภายในหมู่บ้านมีจ านวนมากและไม่มีที่ทิ้ง/ต้องการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือท าข้อตกลงในการก าจัดขยะระดับต าบล 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

26 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไฟป่า ต้นไม้ถูกท าลายจากไฟป่าในช่วงฤดูร้อนทุกปีเป็นจ านวนมาก/จึงต้องการ
ต้นกล้าไม้มาปลูกทดแทนต้นไม้ที่ถูกท าลาย 

5 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กกไม้แดง 

27 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางอากาศจากโรงงานยาง/ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/
ก าจัดมลพิษทางอากาศ 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
28 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
มลพิษทางอากาศ มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานยาง/ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/ก าจัดกลิ่น

เหม็นจากโรงงานยาง 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

29 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/ต้องการให้เพิ่มเงิน
ค่าตอบแทน อสม.เปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 

7 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

30 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีตลาดนัดชุมชน ไม่มีตลาดนัดชุมชน/ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งตลาด
นัดชุมชน 

5  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

31 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พืชทนแล้ง ภูมิอากาศแห้งแล้ง/ต้องการให้มีนักวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวการ
ปลูกพืชทนแล้ง 

3 เกษตรอ าเภอวังทอง 

32 6 ด้านความมั่นคง สุนัขจรจัด พบสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน/ต้องการให้จัดการสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน 1 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินทอง 

33 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้องการให้มีการปราบปรามยาเสพติด 5 สถานีต ารวจภูธรวังทอง 
/อ าเภอวังทอง/ค่ายสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ 

34 6 ด้านความมั่นคง ขาดวินัยจราจร รถบรรทุกขนอ้อยวิ่งเร็วและไม่เคารพกฎจราจร/ต้องการให้มีการกวดขัน
เรื่องวินัยจราจร และความเร็ว  

5 สถานีต ารวจภูธรวังทอง 
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ตารางที่ 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  

โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
1 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ าไม่สะอาด แทงค์

น้ าบาดาลมีสนิม และ
หมู่บ้านขาดแคลนน้ า 

น้ าไม่สะอาด แทงค์น้ าบาดาลมีสนิม และหมู่บ้านขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง
จึงต้องการติดตั้งระบบประปาแทงค์ปูนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องกรองน้ า  

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

2 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

ถนนแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการติดตั้งไฟรายทาง ซอยตรงข้ามฟาร์มวัง
ทอง ต้นทางจากถนนหลักหมายเลข 11 ถึงแยกดงพลวงระยะทาง 500 
เมตร จ านวน 20 จุด 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

3 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซอยยางพาราไม่มีไฟฟ้าใช้/ต้องการติดตั้งไฟฟ้า 3 ครัวเรือน 4 การไฟฟ้าภูมิภาควังทอง 

4 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยศรีนวลช ารุด/ต้องการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลานข้าว
ถึงเขาน้อยระยะทาง 2.4 กิโลเมตรกว้าง 5 เมตร 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

5 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก 
ช ารุด และขรุขระ 

ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก/ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก 
ช ารุด และขรุขระ/ต้องการให้สร้างถนนคอนกรีต จากถนนสายหลักถึง
ท้ายซอย ระยะทาง 500 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) 
*อยู่ระหว่างด าเนินงานและอยู่ในข้อญัตติงบประมาณปี 2560 ของ อบต.
ดินทอง 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

6 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก  ถนนซอยทองแดงสัญจรไม่สะดวก/ต้องการให้สร้างถนนคอนกรีตจากถนน
หมายเลข 11 ถึง บ้านนายทองแดงระยะทาง 200 เมตร (ถนนกว้าง 5 
เมตร) พร้อมวางท่อกว้าง 1 เมตรจ านวน 1 จุด 9 ท่อน 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

7 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก  ถนนเลียบคลองคู้ สัญจรไม่สะดวก/ต้องการให้ถมหินคลุกหนา 15  
เซนติเมตรจากต้นคลองคู้ถึงท้ายคลองคู้ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรถนนกว้าง 
3 เมตรพร้อมวางท่อกว้าง 1 เมตรจ านวน 4 จุด 20 ท่อน 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
8 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก  ถนนซอยนายพร สัญจรไม่สะดวก/ต้องการให้สร้างถนนคอนกรีตจากถนน

หมายเลข 11 ถึง บ้านนายทองแดงระยะทาง 600 เมตร (ถนนกว้าง 5 
เมตร) พร้อมวางท่อกว้าง 1 เมตรจ านวน1จุด 9 ท่อน 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

9 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก  ถนนซอยขุนอิน สัญจรไม่สะดวก/ต้องการให้ถมหินคลุกหนา 15  
เซนติเมตร จากถนนสายหลักวังทอง - เนินมะปราง ถึง ท้ายซอย
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร(ถนนกว้าง 5 เมตร) 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

10 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

ถนนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการติดตั้งไฟรายทางถนนซอยในหมู่บ้าน 7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

11 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนติดคลองบ้านแหล่งม่วงช ารุด/ต้องการให้ลาดยาง ระยะทาง 500 
เมตร กว้าง 6 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

12 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนติดคลองเข็กช ารุด/ต้องการให้ลาดยาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร กว้าง 
6 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

13 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านนายหย่วนช ารุด/ต้องการให้ราดยาง ระยะทาง 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

14 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านนายอ านวยช ารุด/ต้องการให้สร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

15 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านนายเสวกช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
16 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านครูน้อยช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

17 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านลุงประทีปช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร 
 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

18 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านนางดอกไม้ช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 800 เมตรกว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

19 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านบุนนาคช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

20 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านยายเป้าช ารุด/ต้องการให้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

21 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

มีโจรกรรมในหมู่บ้านบ่อยครั้ง/ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดจุดเสี่ยง
ของต าบลดินทอง  

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

22 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ มี 50 ครัวเรือนในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้/ต้องการไฟฟ้าส าหรับ 50 
ครัวเรือน 

10 การไฟฟ้าภูมิภาควังทอง 

23 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีไฟรายทาง หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้ารายทาง/ต้องการให้มีการติดตั้งไฟรายทาง 50 จุด 10 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

24 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดแคลนน้ า หมู่บ้านขาดแคลนน้ าใช้ภายในหมู่บ้านและการท าเกษตร/ต้องการให้มี
การสร้างฝาย 3 ฝายที่ห้วยคันชัก เขาล่างและหินเทิน 

10 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
25 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนแสงสว่างไม่

เพียงพอ 
เส้นทางสัญจรมีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการไฟรายทางในหมู่บ้าน
จ านวน 8 จุด 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

26 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนเป็นลูกรัง ถนนเป็นลูกรัง/ต้องการให้ท าถนนลาดยางซอยข้างร้านกล้าไม้ 9101 ให้
เชื่อมกับถนนสายรองภายในหมู่บ้านระยะทาง 20 เมตร 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

27 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนช ารุด/ต้องการซ่อมแซมปรับปรุงจากถนนสายหลัก ถึงซอย 9 
ระยะทาง 200 เมตร 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

28 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนซอยบ้านนางศรีนวลช ารุด/ต้องการให้สร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 80 เมตร กว้าง 4 เมตร 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

29 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนเป็นลูกรัง ช่วงรอยต่อของ ซอย 8 กับถนนสายหลักเป็นลูกรังและมีความลาดชัน
ก่อให้เกิดอันตราย 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

30 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีน้ าประปาใช้ ไม่มีประปา/ต้องการน้ าประปาใช้ 6 ครัวเรือนโดยห่างจากสายหลัก 2.5 
กิโลเมตร 

6 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

31 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 10 ครัวเรือน/ต้องการให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าระยะห่างจาก
หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

2 การไฟฟ้าภูมิภาควังทอง 

32 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีน้ าประปาใช้ ไม่มีน้ าประปาใช้ 10 ครัวเรือน/ต้องการให้ติดตั้งระบบประปาระยะห่าง
จากหมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

33 2 ด้านการเกษตร รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จึงอยากได้ไก่
พันธุ์ไข่ มาเลี้ยง 

7 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
34 2 ด้านการเกษตร รายได้ในครัวเรือน

น้อย 
รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จึงอยากได้ไก่
พันธุ์ไข่/ไก่พ้ืนเมือง มาเลี้ยง/กล้าพันธุ์มะม่วง/มะยมชิด 

10  ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/เกษตร
อ าเภอวังทอง 

35 2 ด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตรไม่มีคุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ต้นกล้ายางพาราและสมุนไพร ไม่มีคุณภาพ/ต้องการ
เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้าและต้นสมุนไพรที่มีคุณภาพมาปลูก 

10  เกษตรอ าเภอวังทอง 

36 2 ด้านการเกษตร รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จึงอยากได้ไก่
พันธุ์ไข่/ปลา/กบ มาเลี้ยง 

3 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/ประมง 

37 2 ด้านการเกษตร ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน 11 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

38 2 ด้านการเกษตร ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมการเลี้ยงกบ 11 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

39 2 ด้านการเกษตร ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการเลี้ยงปลาและกบ 1 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

40 2 ด้านการเกษตร ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน 1 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

41 2 ด้านการเกษตร ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงหนูนา 3 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

42 2 ด้านการเกษตร รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

มีรายได้น้อย/ต้องการอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน 6 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

43 2 ด้านการเกษตร รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

มีรายได้น้อย/ต้องการอบรมการเลี้ยงปลา/กบ 6 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

44 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะในหมู่บ้านจ านวนมาก/การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 9 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

45 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไฟป่า ไฟไหม้ป่าชุมชนบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อน/ต้องการให้กรมป่าไม้เข้ามาดูแล
เรื่องไฟป่า  ต้องการกล้าไม้และเครื่องอัดลมใช้ดับไฟจ านวน 4 เครื่อง 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
46 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ขยะ มีขยะจ านวนมากตามถนนหมายเลข 11/ต้องการป้ายซิงค์ กว้าง 1.2 

เมตร ยาว 2.4 เมตร รณรงค์ห้ามทิ้งขยะจ านวน 4 จุด 
4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

47 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะเกลื่อนหมู่บ้าน/ต้องการถังขยะประจ าหมู่บ้าน 11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

48 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะเกลื่อนหมู่บ้าน/ต้องการถังขยะประจ าหมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

49 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะจ านวนมาก/ต้องการรถเก็บขยะ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

50 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ ไม่มีถังขยะประจ าหมู่บ้าน/ต้องการถังขยะประจ าหมู่บ้าน 6 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

51 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะจ านวนมากในหมู่บ้านและชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง/
ต้องการถังขยะประจ าหมู่บ้าน 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

52 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพด้านประมงน้ าจืด 9 ประมงอ าเภอวังทอง 

53 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ/ต้องการเงินทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลเมล็ด
พลาสติก 
จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 

54 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดงานช่างไม้และ
เหล็ก 
จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
55 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดค้าขาย จ านวน 2 

ราย 
4 ธนาคาร 

56 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงสุกร 
จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 

57 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดปลูกมะลิและจ าปี
ขาย จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 

58 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงแพะ 
จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 

59 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ/ต้องการเงินทุนซื้อเครื่องมือทางการเกษตร 
จ านวน 1 ราย 

4 ธนาคาร 

60 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดขายไข่ 
จ านวน 1 ราย 

7 ธนาคาร 

61 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดค้าขาย 
จ านวน 1 ราย 

7 ธนาคาร 

62 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงกบ 7 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

63 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์
พ้ืนเมือง/ไก่พันธุ์ไข่ 

10 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
64 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงหนูนาและตุ่น

ในท่อ PVC 
10 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 

65 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หนี้นอกระบบ ชาวบ้านมีสินมาก (หนี้นอกระบบ 8 ราย) /ต้องการให้ช่วยแก้ไขหนี้นอก
ระบบ 
 

10 ธนาคาร 

66 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินในการประกอบอาชีพขายของช า 
จ านวน 2 ราย  

11 ธนาคาร 

67 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินในการต่อยอดธุรกิจท าขนม 
จ านวน 1 ราย 

11 ธนาคาร 

68 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินในการต่อยอดธุรกิจท าอาหารขาย 
จ านวน 1 ราย 

11 ธนาคาร 

69 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินทุนในการต่อยอดท าขนม 
จ านวน 1 ราย 

1 ธนาคาร 

70 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดเพาะเห็ดนางฟ้า 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
71 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดขายหมู 

จ านวน 1 ราย 
5 ธนาคาร 

72 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดเปิดร้านขายของ 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

73 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

74 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดร้านขายอาหาร 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

75 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงจิ้งหรีด 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

76 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจค้าขาย 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

77 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจ
ดอกไม้จันทน์ 
จ านวน 1 ราย 

5 ธนาคาร 

78 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการเลี้ยงหนูนา 3 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
79 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียนปลูกมันส าปะหลัง   2 

ราย  จ านวน 2 ราย 
3 ธนาคาร 

80 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียนปลูกต้นไม้และท า
พวงมาลัยขาย  จ านวน 1 ราย 

3 ธนาคาร 

81 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินทุนในการท าฟาร์มไก่ 
จ านวน 1 ราย 

6 ธนาคาร 

82 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินทุนในการต่อยอดเครื่องจักสาน 
จ านวน 1 ราย 

6 ธนาคาร 

83 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขาดเงินทุน ไม่มีเงินหมุนเวียน/ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจท าถังขยะ
จากยางรถยนต์ 
จ านวน 1 ราย 

6 ธนาคาร 

84 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีงานท า ไม่มีงานท าต้องการฝึกอบรมท าขนม 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวัง
ทอง 

85 5 ด้านสาธารณสุข ผู้ป่วยติดเตียง มีผู้ป่วยติดเตียง 10 รายอยากให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติด
เตียง 

9 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/อบต.
ดินทอง/ สปสช. ดินทอง 

86 5 ด้านสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ชาวบ้านไม่ตรวจสุขภาพประจ าปีจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐรณรงค์
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

9  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

87 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ชาวบ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและไม่มี
อุปกรณ์ออกก าลังกาย/ต้องการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

10 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
88 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ไม่มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย/ต้องการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

89 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ไม่มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย/ต้องการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
90 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ชาวบ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและไม่มี

อุปกรณ์ออกก าลังกาย/ต้องการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
5 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

91 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ต้องการเครื่องออกก าลังกาย 8 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

92 5 ด้านสาธารณสุข อสเมตรไม่มีอุปกรณ์
การแพทย์ 

อสม.ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์/ต้องการอุปกรณ์การแพทย์ใช้ในศูนย์อสม.
บ้านใหม่กกไม้แดงเช่นเครื่องวัดความดัน อุปกรณ์เจาะเลือด เครื่องชั่ง
น้ าหนัก 

8 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

93 5 ด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุมีจ านวนมาก/ต้องการเครื่องออกก าลังกายให้ผู้สูงอายุ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
94 6 ด้านความมั่นคง ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

กีฬาแก่เยาวชน 
ไม่มีกิจกรรมด้านกีฬาเยาวชนจึงต้องการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่
เยาวชน 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลดิน
ทอง/อ าเภอ 

95 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด มีผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดักสุ่มตรวจ
ปัสสาวะวัยรุ่นในหมู่บ้าน 

4  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

96 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด มีผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้มีเจ้าหน้าทีด่ักสุ่มตรวจ
ปัสสาวะวัยรุ่นในหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบ าบัดผู้
เสพยาในหมู่บ้าน 

7  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

97 6 ด้านความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

มีผู้คนพลุกพล่านจ านวนมาก/ต้องการติดกล้องวงจรปิดประจ าหมู่บ้าน 5 
จุด 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
98 6 ด้านความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัย

ในทรัพย์สิน 
มีผู้คนพลุกพล่านจ านวนมาก/ต้องการติดกล้องวงจรปิดประจ าหมู่บ้าน 6 
จุด 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

99 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้องการอบรมป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

1  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

100 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด มีผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้มีเจ้าหน้าทีด่ักสุ่มตรวจ
ปัสสาวะวัยรุ่นในหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบ าบัดผู้
เสพยาในหมู่บ้าน 

3  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

101 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด มีผู้เสพยาจ านวนมาก/ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 8  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

102 6 ด้านความมั่นคง ขยะ มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่ทางบนถนนสาย 11 /ต้องการป้ายรณรงค์ห้ามทิ้ง
ขยะจ านวน 4 ป้าย และ กล้องวงจรปิดจ านวน 2 ตัว 

6 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

103 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด ยาเสพติดในหมู่บ้าน (ผู้เสพ)/ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและบ าบัดผู้เสพ 

2  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

104 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ ขยะในหมู่บ้านถูกท้ิงเกลื่อนเป็นจ านวนมาก/ต้องการให้มีรถขยะมาเก็บ
ขยะในหมู่บ้าน 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

105 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะ/ต้องการพ้ืนที่ทิ้งขยะ (เฉพาะ) ต าบลดินทอง 8 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

106 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านมีถ้ าและมีน้ าตกแต่ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว/ต้องการพัฒนา
ให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 

10  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวัง
ทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 

107 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจรไม่สะดวก 
ช ารุด และขรุขระ 

ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก/ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก 
ช ารุด และขรุขระ/ต้องการให้สร้างถนนคอนกรีต จากถนนสายหลักถึง
ท้ายซอย ระยะทาง 500 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) 
*อยู่ระหว่างด าเนินงานและอยู่ในข้อญัตติงบประมาณปี 2560 ของ อบต.
ดินทอง 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

108 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในหมู่บ้านไม่มี
รางระบายน้ า 

ภายในหมู่บ้านไม่มีรางระบายน้ าและน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรทุกปีในฤดู
ฝน/ต้องการให้มีการสร้างรางระบายน้ าตัววีลึก 40 เซนติเมตรกว้าง50 
เซนติเมตรซอยแหลมม่วง 4 กิโลเมตรและสร้างบล็อคคอนเวิร์ส 2 จุดที่
คลองสาธารณประโยชน์ 
*อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ หมู่ละ 200,000 บาท 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

109 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนเป็นลูกรัง ถนนสายหลักไปยังหมู่บ้านเขาหนองกบเป็นทางลูกรังสัญจรไปมาไม่
สะดวก(ถนนสายหลักนี้อยู่ในเขต หมู่ 2 ต.วังนกแอ่น หมู่ 6 ต.ชัยนาม หมู่ 
10 ดินทองและ หมู่ 13 วังนกแอ่น) /ต้องการให้มีการสร้างถนนลาดยาง
และให้มีเวทีประชาคมหาข้อตกลงในการสร้างถนนลาดยางจากหมู่ 2 วัง
นกแอ่นถึงหมู่ 10 ดินทองเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตรกว้าง 6 เมตร 
*องค์การบริหารส่วนต าบลดินทองน าเสนอของบ 

10 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก 

110 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีน้ าประปาใช้ ไม่มีน้ าประปาใช้/ต้องการประปา 1 ครัวเรือนให้แก่นางประไพ พรมมา 
(ห่างจากหมู่ 5 ต.ชัยนาม 300 เมตร) 
*อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ หมู่ละ 200,000 บาท 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

111 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ าไม่สะอาด ประปาหมู่บ้านไม่สะอาด/ต้องการเครื่องกรองน้ าแก้ไขปัญหาน้ าไม่สะอาด 
*อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ หมู่ละ 200,000 บาท 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 2 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 

112 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนช ารุด ถนนสายบึงหนองปู่ช ารุด/ต้องการซ่อมแซมทางขาดถนนสายบึงหนองปู่ 
ระยะทาง 500 เมตร 
*อยู่ระหว่างขอใช้งบเงินสะสมจากองค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางที่ 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข  
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  

หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือส่วนกลาง ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
1 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ าเค็ม เกิดน้ าเค็มในพ้ืนที่เกษตรจึงต้องการแก้ไขปัญหาน้ าเค็มในพ้ืนที่ 9  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

พิษณุโลก/ 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินทอง 

2 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สี่แยกไฟแดงไม่มี
กล้องวงจรปิด 

ถนนหมายเลข 11 หลักกม.ที่ 10เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง /ต้องการให้สร้างสี่
แยกไฟแดงพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ตัว 

4 กรมทางหลวง/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินทอง 

3 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีจุดกลับรถหน้า
โรงเรียนบ้านกก
ไม้แดง 

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง/ต้องการให้สร้างจุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านกก
ไม้แดง 

7 กรมทางหลวง/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินทอง 

4 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส านักงานขนส่งทาง
บกอยู่ไกล 

ส านักงานขนส่งทางบกอยู่ไกล/ต้องการให้กรมขนส่งทางบกเข้ามา
ให้บริการในการต่อทะเบียนรถ พรบ.และอ่ืน ๆ ในต าบลดินทอง 

1 ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 

5 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีน้ าประปาใช้ หมู่บ้านไม่มีน้ าประปาใช้/ต้องการให้ติดตั้งประปาหมู่บ้าน 
*อบต.ดินทองด าเนินการช่วยเหลือด้วยเจาะบาดาลมาหลายครั้งแต่พบว่า
พ้ืนที่ไม่มีน้ าเพียงพอในการท าประปา 

10 กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 

6 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่
ท ามาหากินให้กับคนในหมู่บ้าน 

10 กรมท่ีดิน 

7 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าดินถูกท าลาย มีการพังทลายของหน้าดินที่ท ามาหากิน/ต้องการหญ้าแฝกมาปลูก 10  เกษตรอ าเภอ 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
8 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีที่ท ามาหากิน ไม่มีที่ท ามาหากิน/ต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินท ามาหากินจ านวน 5 

ครัวเรือน 
11 กรมท่ีดิน 

9 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

ถนนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการติดตั้งไฟรายทาง ถนนวังทองเนิน
มะปรางตั้งแต่บริษัทไทยฮั้วถึงหลักกิโลเมตรที่ 3 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

4 กรมทางหลวง 

10 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ าท่วม น้ าท่วมในฤดูฝน/ต้องการวางท่อระบายน้ า 3 จุดถนนสายวังทอง - เนิน
มะปราง จ านวน 36 ท่อน  

4 กรมทางหลวง 

11 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีที่พักอาศัย/ต้องการบ้านพักท่ีอยู่อาศัย จ านวน 2 หลัง 
 

6 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 
/อ าเภอวังทอง/จังหวัดพิษณุโลก 

12 2 ด้านการเกษตร ยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้อย 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กล้าไม้ป่า) เพื่อเพ่ิมยอดจ าหน่าย 9 จังหวัดพิษณุโลก 

13 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเสื่อมคุณภาพ ดินเสื่อมคุณภาพ/ต้องการให้ตรวจสภาพดินจ านวน 30 แปลง 4 พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 

14 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเสื่อมคุณสภาพ ดินเสื่อมคุณสภาพ/ต้องการให้มีนักวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบ ารุงดินและปรับสภาพดิน 

10 พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 

15 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเสื่อมคุณสภาพ ดินมีคุณภาพไม่ดี/ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการบ ารุงดินและ
รักษาคุณภาพดิน 

11 พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
16 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ดินเสื่อมคุณสภาพ ดินมีคุณภาพไม่ดี/ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน 8 พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 

17 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเสื่อมคุณภาพและ
น้ าเค็ม 

ดินมีคุณภาพไม่ดีและน้ าเค็ม/ต้องการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใน
ที่ดินท ากิน ประมาณ 4,000 ไร่ 

9 กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
จังหวัดพิษณุโลก 

18 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

น้ าท่วม น้ าท่วมในฤดูฝน/ต้องการให้ขุดลอกขยายแม่น้ าวังทอง 1 กรมเจ้าท่า 

19 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้มีการตั้งเตาไฟฟ้าเผาขยะในระดับ
จังหวัด 

3 จังหวัดพิษณุโลก 

20 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ มีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน/ต้องการจัดการมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
ยางพารา 

9  อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
องค์การบริหารส่วนต าบลดิน
ทอง/สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

21 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาอาชีพ ไม่เคยขายของในตลาดออนไลน์/อยากให้มีการอบรมการขายสินค้าใน
ตลาดออนไลน์ 

5 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก/กศน.
ดินทอง/ 

22 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยอดจ าหน่ายน้อย ยอดจ าหน่ายน้อย/ต้องการตลาดรับกล้าไม้ 8 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 

23 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยอดจ าหน่ายน้อย ยอดจ าหน่ายน้อย/ต้องการตลาดจ าหน่ายริบบิ้นพวงมาลัยและกล้าไม้ 6 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
24 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีรายได้น้อย ครัวเรือนยากจนมีรายได้น้อย/ต้องการอบรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 

25 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย ครัวเรือนยากจนมีรายได้น้อย/ต้องการอบรมซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาด
เล็ก 

4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

26 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

27 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมช่างไม้ 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

28 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการท าดอกไม้อบแห้ง 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

29 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการท าเครื่องจักสาน 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

30 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการท าไวน์ 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

31 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการนวดแผนโบราณ 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

32 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมท าขนม 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
33 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมอาชีพเสริมสวย 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 

34 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการตัดผม 3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

35 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า 3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

36 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย มีรายได้น้อย/ต้องการอบรมการท าอาหาร 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

37 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย มีรายได้น้อย/ต้องการอบรมการท าขนม 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

38 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย มีรายได้น้อย/ต้องการอบรมการตัดผมชาย 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

39 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย มีรายได้น้อย/ต้องการเรียนท าไวน์ 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

40 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีงานท า ไม่มีงานท าต้องการฝึกอบรมเย็บผ้า 2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

41 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีรายได้น้อย มีรายได้น้อยต้องการรับการอบรม/ต้องการท าไม้กวาด 2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
42 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีรายได้น้อย มีรายได้น้อยต้องการรับการอบรม/ต้องการท าปลาเกลือขาย 2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 

43 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไม่มีแหล่งจ าหน่าย
ผลิตกัณฑ์ 

ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ต้องการให้หาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ 
ดอกไม้จันทน์ กล้าไม้ และจิ้งหรีด 

5 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

44 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/ต้องการให้เพิ่มเงินค่า
เบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 

7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

45 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/ต้องการให้เพิ่มเงินค่า
เบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 

11 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

46 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/ต้องการให้เพิ่มเงินค่า
เบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 

5 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

47 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/ต้องการให้เพิ่มเงิน
ค่าตอบแทน อสม.เปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 

5 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

48 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ผู้สูงอายุน้อย ต้องการให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

49 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพาะกล้าไม้ 9 เกษตรอ าเภอ/จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 3 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พื้นที่ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ 
50 5 ด้านสาธารณสุข ที่ห่างไกลไม่มีสถานี

อนามัย 
หมู่บ้านอยู่ห่างจากสถานีอนามัยประจ าต าบลดินทอง/ต้องการให้มีการ
สร้างสถานีอนามัยประจ าหมู่บ้านและจัดเวทีประชาคมส าหรับ ม.6 ต.ชัย
นาม ม.10 ดินทองและ ม.13 วังนกแอ่นเพ่ือยื่นเสนอขอสถานีอนามัย
ส าหรับ 3 หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญทางการแพทย์ 

10 กระทรวงสาธารณสุข/องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินทอง /
สาธารณสุขอ าเภอวังทอง  

51 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการเพ่ิมบทลงโทษผู้ค้ายา
และผู้เสพให้สูงขึ้น 

3 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

52 6 ด้านความมั่นคง ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้องการเพ่ิมบทลงโทษผู้ค้ายาและผู้เสพให้
สูงขึ้น 

7 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

53 6 ด้านความมั่นคง ไม่มีงานท า ไม่มีงานท าจึงต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงอายุ 15-59 ปี 9 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 
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 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลดังตารางที่ 1 - 3 ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชนในแต่ละด้าน ตามความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่ แต่ละหมู่ของต าบลดินทอง 
ซึ่งแม้จะมีปัญหาในด้านเดียวกัน แต่มีรายละเอียดความต้องการการแก้ไขปัญหาที่แตกต่ างกัน และมีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถใช้ข้อมูลจากตารางดังกล่าว เพ่ือประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง  (ตามหน่วยงานที่ได้รับการส่งต่อตามตาราง) ในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือขอเข้าร่วมให้บริการวิชาการและการวิจัยโดยผ่านทางนายอ าเภอวังทอง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐฯ ในพ้ืนที่
อ าเภอวังทอง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง สาธารณสุขอ าเภอวังทอง เกษตรอ าเภอวังทอง ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป หากประสบ
ความส าเร็จ อาจด าเนินการในระดับจังหวัดเพ่ือให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากหน่วยงานบางแห่งเป็นหน่วยงานในระดับจั งหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 
 

 สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  ได้ น าข้ อมู ลความต้ องการของชุ มชนมาจัดกลุ่ ม เ พ่ือ ให้ความสะดวกแก่การติ ดต่ อนักวิ จั ยและนักบริการวิ ชาการภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อประสานงานในการบูรณาการลงพื้นที่วิจัยและให้บริการวิชาการต่อไป ดังตารางที่ 4 - 6 
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โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทอง) 

จัดเวทีประชาคม 
ค้นหาปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ทบทวนและยืนยันข้อมูลความ
ต้องการของพ้ืนที่ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประสานงานหน่วยงานย่อยเพ่ือ
ด าเนินการให้บริการวิชาการและการ
วิจัย 

แผนภาพ แสดงแนวทางการประสานงานความร่วมมือการให้บริการวิชาการตามความต้องการของพ้ืนที่ 
 

สรุปผลข้อมูลความต้องการของชุมชน 
ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ

โดยตรง 

หน่วยงานย่อย 
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ตารางที่ 4 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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ตารางท่ี 4 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
1 เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมคับ

แคบ 
เส้นทางคมนาคมคับแคบ/ต้องการให้มีทีมไกล่เกลี่ย
ขยายเส้นทางเข้าซอยครองแครงระยะทาง 400 
เมตร 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 

2 การติดตั้งและพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียม 

รับข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า/ต้องการอินเตอร์เน็ตประชา
รัฐในชุมชน 
*หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่าง TOT ด าเนินการส ารวจ 

1, 5, 
11 

TOT วังทอง/กศน.ต าบลดินทอง 1. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 การป้องกัน และ
รักษาโรคระบาดใน 

โรคระบาดในสัตว์ เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก/ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุนวัคซีนและรักษาสัตว์ปีก 

2, 4 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

4 สัตว์ โรคระบาดในสัตว์ มีโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง/ต้องการให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคติดต่อ 

11 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 การจัดการสุขภาวะ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

สุนัขจรจัด พบสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน/ต้องการให้จัดการสุนัขจร
จัดในหมู่บ้าน 

1 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินทอง 

 

6 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ดินเค็มและน้ าเค็ม พ้ืนที่การเกษตร 2,000 ไร่ เป็นดินเค็ม และน้ าเค็ม
สาเหตุเกิดจากโรงงานวังทองผลพืช (ขิง) ปล่อย
น้ าเค็มเข้าพ้ืนที่การเกษตรเป็น 30 กว่าปี/ต้องการ
ให้หน่วยงานเข้ามาช่วยแก้ไข 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง
และเกษตรอ าเภอวังทอง 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. วิทยาลยัการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 



35 
 

ตารางท่ี 4 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
7 การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
มลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางอากาศจากโรงงานยาง/ต้องการให้

หน่วยงานเข้ามาแก้ไข/ก าจัดมลพิษทางอากาศ 
1, 4, 
5, 7, 

8 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ 

8  ไฟป่า ต้นไม้ถูกท าลายจากไฟป่าในช่วงฤดูร้อนทุกปีเป็น
จ านวนมาก/จึงต้องการให้กรมป่าไม้เข้ามาดูแล
เรื่องไฟป่าและต้องการต้นกล้าไม้มาปลูกทดแทน
ต้นไม้ที่ถูกท าลาย 

5, 
10, 
11 

ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กกไม้แดง เทคโนโลยี 
4. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น  

9  ขยะ ขยะภายในหมู่บ้านมีจ านวนมากและไม่มีที่ทิ้ง/
ต้องการจัดเวทีประชาคมเพ่ือท าข้อตกลงในการ
ก าจัดขยะระดับต าบล 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  

10 การส่งเสริมอาชีพ ผลผลิตทาง
การเกษตรได้น้อย
และมีการใช้สารเคมี
ในการเกษตรเยอะ 

ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยลงและมีการใช้
สารเคมีในการเกษตรเยอะ/ต้องการให้มี
นักวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแมลง และ
การก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี/การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และก าจัดศัตรูพืช 

3, 11 เกษตรอ าเภอวังทอง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
11 ส่งเสริมอาชีพ 

 
โรคพืช ปัญหาโรคพืชและวัชพืช ต้องการอบรมให้ความรู้ 2 เกษตรอ าเภอวังทอง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

12  พืชทนแล้ง ภูมิอากาศแห้งแล้ง/ต้องการให้มีนักวิชาการเกษตร
มาให้ความรู้เกี่ยวการปลูกพืชทนแล้ง 

3 เกษตรอ าเภอวังทอง  

13  (การแปรรูปผลผลิต 
การพัฒนาการตลาด 
การลดต้นทุนการ
ผลิต) 

ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า/ต้องการให้รัฐ
ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
(หมู่ท่ี 2 เน้นเรื่องข้าว) 

1, 2, 
4, 5, 
7, 8, 
10, 
11 

เกษตรอ าเภอวังทอง 1. คณะวิทยาการจัดการ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14  รายได้ผู้สูงอายุน้อย/ 
รายได้ อสม. น้อย 

เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/
ต้องการให้เพิ่มเงินค่าตอบแทน อสม.เปลี่ยนจาก 
600 บาทเป็น 1,000 บาท 

7 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

15  ไม่มีตลาดนัดชุมชน ไม่มีตลาดนัดชุมชน/ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามา
ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน 

5  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
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ตารางท่ี 4 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 1 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
16 ยาเสพติด ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้องการให้มีการ

ปราบปรามยาเสพติด 
5 สถานีต ารวจภูธรวังทอง 

/อ าเภอวังทอง/ค่ายสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. กองส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 
3. คณะครุศาสตร์ 
4. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 

17 ความปลอดภัย ขาดวินัยจราจร รถบรรทุกขนอ้อยวิ่งเร็วและไม่เคารพกฎจราจร/
ต้องการให้มีการกวดขันเรื่องวินัยจราจร และ
ความเร็ว  

5 สถานีต ารวจภูธรวังทอง 1. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กลุ่มที่ 2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  
โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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ตารางท่ี 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 

1 ขาดไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. หมู่ที่ 2 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 10 ครัวเรือน/ต้องการให้
ติดตั้งระบบไฟฟ้าระยะห่างจากหมู่บ้าน 1 
กิโลเมตร 
2. หมู่ที่ 4 ซอยยางพาราไม่มีไฟฟ้าใช้/ต้องการ
ติดตั้งไฟฟ้า 3 ครัวเรือน 
3. หมู่ที่ 10 มี 50 ครัวเรือนในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า
ใช้/ต้องการไฟฟ้าส าหรับ 50 ครัวเรือน 

2, 4, 
10 

การไฟฟ้าภูมิภาควังทอง 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

2 ความปลอดภัยการใช้
ถนน 

ถนนแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

1. หมู่ที่ 4 ถนนแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการติดตั้ง
ไฟรายทาง ซอยตรงข้ามฟาร์มวังทอง ต้นทางจาก
ถนนหลักหมายเลข 11 ถึงแยกดงพลวงระยะทาง 
500 เมตร จ านวน 20 จุด  
2. หมู่ที่ 7 ต้องการติดตั้งไฟรายทางถนนซอยใน
หมู่บ้าน 
3. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้ารายทาง/ต้องการให้
มีการติดตั้งไฟรายทาง 50 จุด 
4. หมู่ที่ 11 เส้นทางสัญจรมีแสงสว่างไม่เพียงพอ/
ต้องการไฟรายทางในหมู่บ้านจ านวน 8 จุด 
 
 
 

4, 7, 
10, 
11 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  
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ตารางท่ี 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 

3 
 

ความปลอดภัยการใช้
ถนน 

ถนนสัญจรไม่สะดวก 
ช ารุด และขรุขระ 

1. หมู่ที่ 1 
ถนนสายบึงหนองปู่ช ารุด/ต้องการซ่อมแซมทางขาดถนน
สายบึงหนองปู่ ระยะทาง 500 เมตร 
*อยู่ระหว่างขอใช้งบเงินสะสมจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินทอง 
2.หมู่ที่ 4   
2.1 ถนนซอยศรีนวลช ารุด/ต้องการสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากลานข้าวถึงเขาน้อยระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
กว้าง 5 เมตร 

1, 3, 
4, 7, 
10, 
11 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  2.2 ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก/ถนนซอย
ยางพาราสญัจรไมส่ะดวก ช ารุด และขรุขระ/ต้องการให้
สร้างถนนคอนกรีต จากถนนสายหลักถึงท้ายซอย 
ระยะทาง 500 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) 
*อยู่ระหว่างด าเนินงานและอยู่ในข้อญัตติงบประมาณปี 
2560 ของ อบต.ดินทอง 

   

  2.3 ถนนซอยทองแดงสัญจรไม่สะดวก/ต้องการใหส้ร้าง
ถนนคอนกรีตจากถนนหมายเลข 11 ถึง บ้านนายทองแดง
ระยะทาง 200 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) พร้อมวางท่อ
กว้าง 1 เมตรจ านวน 1 จุด 9 ท่อน 

   

   2.4 ถนนเลียบคลองคู ้สัญจรไมส่ะดวก/ต้องการให้ถมหิน
คลุกหนา 15  เซนติเมตรจากต้นคลองคู้ถึงท้ายคลองคู้
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรถนนกว้าง 3 เมตรพร้อมวางท่อ
กว้าง 1 เมตรจ านวน 4 จุด 20 ท่อน 
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   2.5 ถนนซอยนายพร สัญจรไม่สะดวก/ต้องการใหส้ร้าง
ถนนคอนกรีตจากถนนหมายเลข 11 ถึง บ้านนายทองแดง
ระยะทาง 600 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) พร้อมวางท่อ
กว้าง 1 เมตรจ านวน1จุด 9 ท่อน 

   

   2.6 ถนนซอยขุนอิน สัญจรไม่สะดวก/ต้องการให้ถมหิน
คลุกหนา 15  เซนติเมตร จากถนนสายหลักวังทอง - เนิน
มะปราง ถึง ท้ายซอยระยะทาง 1.5 กิโลเมตร(ถนนกว้าง 5 
เมตร) 
2.7 ถนนซอยยางพาราสัญจรไม่สะดวก/ถนนซอย
ยางพาราสญัจรไมส่ะดวก ช ารดุ และขรุขระ/ต้องการให้
สร้างถนนคอนกรีต จากถนนสายหลักถึงท้ายซอย 
ระยะทาง 500 เมตร (ถนนกว้าง 5 เมตร) 
*อยู่ระหว่างด าเนินงานและอยู่ในข้อญัตติงบประมาณปี 
2560 ของ อบต.ดินทอง 

   

   3. หมู่ที่ 7 
3.1 ต้องการให้ลาดยาง ระยะทาง 500 เมตร  
   กว้าง 6 เมตร เนื่องจากถนนช ารุด 
    3.1.1 ถนนติดคลองบ้านแหล่งม่วง 
    3.1.2 ถนนติดคลองเข็ก 

   

  3.2 ต้องการให้ราดยาง ระยะทาง 400 เมตร  
    กว้าง 4 เมตร ถนนซอยบ้านนายหย่วนช ารุด 

   

  3.3 ต้องการให้สร้าง คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
   กว้าง 4 เมตร เนื่องจากถนนช ารุด 
    3.3.1 ถนนซอยบ้านนายอ านวย ยาว 150 เมตร  
    3.3.2 ถนนซอยบ้านนายเสวก ยาว 400 เมตร  
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    3.3.3 ถนนซอยบ้านครูน้อย ยาว 800 เมตร 
    3.3.4 ถนนซอยบ้านลุงประทีป ยาว 800 เมตร 
    3.3.5 ถนนซอยบ้านนางดอกไม้ ยาว 800 เมตร 
    3.3.6 ถนนซอยบ้านบุนนาค ยาว 100 เมตร 
    3.3.7 ถนนซอยบ้านยายเป้า ยาว 150 เมตร  
    3.3.8 ถนนซอยบ้านนางศรีนวล ยาว 80 เมตร 

  
 
 
 
 
 
 

ถนนเป็นลูกรัง 4. หมู่ที่ 3 ช่วงรอยต่อของ ซอย 8 กับถนนสายหลักเป็น
ลูกรังและมีความลาดชันก่อให้เกดิอันตราย 
5. หมู่ที่ 10 ถนนสายหลักไปยังหมู่บ้านเขาหนองกบเป็น
ทางลูกรังสัญจรไปมาไม่สะดวก(ถนนสายหลักนี้อยู่ในเขต 
หมู่ 2 ต.วังนกแอ่น หมู่ 6 ต.ชัยนาม หมู่ 10 ดินทองและ 
หมู่ 13 วังนกแอ่น) /ต้องการให้มีการสร้างถนนลาดยาง
และให้มเีวทีประชาคมหาข้อตกลงในการสร้าง
ถนนลาดยางจากหมู่ 2 วังนกแอ่นถึงหมู่ 10 ดินทองเป็น
ระยะทาง 8 กิโลเมตรกว้าง 6 เมตร 
*องค์การบริหารส่วนต าบลดินทองน าเสนอของบ 
6. หมู่ที่ 11 ถนนเป็นลูกรัง/ต้องการให้ท าถนนลาดยาง
ซอยข้างร้านกล้าไม ้9101 ให้เช่ือมกับถนนสายรองภายใน
หมู่บ้านระยะทาง 20 เมตร/ต้องการซ่อมแซมปรับปรุงจาก
ถนนสายหลัก ถึงซอย 9 ระยะทาง 200 เมตร 
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4 ความปลอดภัยการใช้
ถนน 

ภายในหมู่บ้านไม่มี
รางระบายน้ า 

ภายในหมู่บ้านไม่มีรางระบายน้ าและน้ าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรทุกปีในฤดูฝน/ต้องการให้มีการสร้างราง
ระบายน้ าตัววีลึก 40 เซนติเมตรกว้าง50 
เซนติเมตรซอยแหลมม่วง 4 กิโลเมตรและสร้าง
บล็อคคอนเวิร์ส 2 จุดที่คลองสาธารณประโยชน์ 
*อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ 
หมู่ละ 200,000 บาท 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 การบริหารจัดการน้ า น้ าไม่สะอาด แทงค์
น้ าบาดาลมีสนิม และ
หมู่บ้านขาดแคลนน้ า 

1. หมู่ที่ 1 ประปาหมู่บ้านไม่สะอาด/ต้องการ
เครื่องกรองน้ าแก้ไขปัญหาน้ าไม่สะอาด 
*อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ 
หมู่ละ 200,000 บาท 
2. หมู่ที่ 4 น้ าไม่สะอาด แทงค์น้ าบาดาลมีสนิม 
และหมู่บ้านขาดแคลนน้ าในหน้าแล้งจึงต้องการ
ติดต้ังระบบประปาแทงค์ปูนขนาดใหญ่พร้อมเครื่อง
กรองน้ า  

1, 4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

6  ขาดแคลนน้ า หมู่บ้านขาดแคลนน้ าใช้ภายในหมู่บ้านและการท า
เกษตร/ต้องการให้มีการสร้างฝาย 3 ฝายที่ห้วยคัน
ชัก เขาล่างและหินเทิน 

10 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  

7  ไม่มีน้ าประปาใช้ 1. หมู่ที่ 1ไม่มีน้ าประปาใช้/ต้องการประปา 1 
ครัวเรือนให้แก่นางประไพ พรมมา (ห่างจากหมู่ 5 
ต.ชัยนาม 300 เมตร) *อยู่ระหว่างใช้งบ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับฯ หมู่ละ 200,000 บาท 

1, 2, 
6 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  
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1. หมู่ที่ 2 ไม่มีน้ าประปาใช้ 10 ครัวเรือน/ต้องการ
ให้ติดตั้งระบบประปาระยะห่างจากหมู่บ้าน 1 
กิโลเมตร 
2. หมู่ที่ 6 ไม่มีประปา/ต้องการน้ าประปาใช้ 6 
ครัวเรือนโดยห่างจากสายหลัก 2.5 กิโลเมตร 

8 การส่งเสริมอาชีพ หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านมีถ้ าและมีน้ าตกแต่ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว/ต้องการพัฒนาให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว 

10  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวัง
ทอง 

1. คณะวิทยาการจัดการ 

9  รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้จึงอยากได้ไก่พันธุ์ไข่ มาเลี้ยง 

3, 7, 
10 

ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

10  ไม่มีงานท า/ไม่มี
อาชีพเสริม 

ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน 1, 6, 
10, 
11 

ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง  

11  รายได้ในครัวเรือน
น้อย 

รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้จึงอยากได้กล้าพันธุ์มะม่วง/มะยมชิด 

10  ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/เกษตร
อ าเภอวังทอง 

 

12  การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพด้านประมงน้ าจืด 9 ประมงอ าเภอวังทอง  

13  ไม่มีงานท า/รายได้ใน
ครัวเรือนน้อย 

รายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/อยากลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้จึงอยากได้ปลา/กบ มาเลี้ยง 

1, 3, 
6, 7, 
11 

ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง/ประมง  
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14 การส่งเสริมอาชีพ เมล็ดพันธุ์พืชทางการ
เกษตรไม่มีคุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ต้นกล้ายางพาราและสมุนไพร 
ไม่มีคุณภาพ/ต้องการเมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้าและต้น
สมุนไพรที่มีคุณภาพมาปลูก 

10  เกษตรอ าเภอวังทอง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

15  ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การเลี้ยงหนูนาและตุ่นในท่อ PVC 

3, 10 ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง  

16 
 

 ขาดเงินทุน 1. หมู่ที่ 1 
1.1 ต่อยอดท าขนม จ านวน 1 ราย 
2. หมู่ที่ 3 
2.1 หมุนเวียนปลูกมันส าปะหลัง  จ านวน 2 ราย   
2.2 หมุนเวียนปลูกต้นไม้และท าพวงมาลัยขาย  
จ านวน 1 ราย 
3. หมู่ที่ 4 
3.1 สร้างโรงงานรไีซเคลิเมล็ดพลาสติก จ านวน 1 ราย 
3.2 หมุนเวียนต่อยอดงานช่างไม้และเหล็ก จ านวน 1 ราย 
3.3 หมุนเวียนต่อยอดค้าขาย จ านวน  2 ราย 
3.4 หมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงสุกร จ านวน 1 ราย 
3.5 หมุนเวียนต่อยอดปลูกมะลิและจ าปีขาย  
จ านวน 1 ราย 
3.6 หมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงแพะ จ านวน 1 ราย 
3.7 ซื้อเครื่องมือทางการเกษตร*ชัยรัตน ์ฐานทองศรีนวล 
4. หมู่ที่ 5  
4.1 หมุนเวียนต่อยอดเพาะเหด็นางฟ้า จ านวน 1 ราย 
4.2 หมุนเวียนต่อยอดขายหมู  จ านวน 1 ราย 
4.3 หมุนเวียนต่อยอดเปดิร้านขายของ 

1, 3, 
4, 5, 
6, 7, 
11 

ธนาคาร  
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จ านวน 1 ราย 
4.4 หมุนเวียนต่อยอดกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
จ านวน 1 ราย 
4.5 หมุนเวียนต่อยอดร้านขายอาหาร จ านวน 1 ราย 
4.6 หมุนเวียนต่อยอดเลี้ยงจิ้งหรดี จ านวน 1 ราย 
4.7 หมุนเวียนต่อยอดธุรกจิค้าขาย จ านวน 1 ราย 
4.8 หมุนเวียนต่อยอดธุรกจิดอกไม้จันทน์ 
จ านวน 1 ราย 
5. หมู่ที่ 6  
5.1 เงินทุนในการท าฟาร์มไก่ จ านวน 1 ราย 
5.2 ต่อยอดเครื่องจักสาน จ านวน 1 ราย 
5.3 แหล่งเงินทุนในการประกอบธรุกิจท าถังขยะจากยาง
รถยนต์ จ านวน 1 ราย 
6. หมู่ที่ 7  
6.1 หมุนเวียนต่อยอดขายไข่ จ านวน 1 ราย 
6.2 หมุนเวียนต่อยอดค้าขาย จ านวน 1 ราย 
7. หมู่ที่ 11 
7.1 ประกอบอาชีพขายของช า จ านวน 2 ราย  
7.2 การต่อยอดธุรกิจท าขนม จ านวน 1 ราย 
7.3 ต่อยอดธุรกิจท าอาหารขาย จ านวน 1 ราย 
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ตารางท่ี 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 

17 การส่งเสริมอาชีพ ไม่มีงานท า ไม่มีงานท าต้องการฝึกอบรมท าขนม 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวัง
ทอง 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

18  หนี้นอกระบบ ชาวบ้านมีสินมาก (หนี้นอกระบบ 8 ราย) /
ต้องการให้ช่วยแก้ไขหนี้นอกระบบ 
 

10 ธนาคาร 1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. คณะมนุษยศาสตร์ 

19 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ไฟป่า ไฟไหม้ป่าชุมชนบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อน/ต้องการให้
กรมป่าไม้เข้ามาดูแลเรื่องไฟป่า  ต้องการกล้าไม้
และเครื่องอัดลมใช้ดับไฟจ านวน 4 เครื่อง 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

20  ขยะ มีขยะจ านวนมากตามถนนหมายเลข 11 
1. หมู่ที่ 4ต้องการป้ายซิงค์ กว้าง 1.2 เมตร ยาว
2.4 เมตร รณรงค์ห้ามทิ้งขยะจ านวน 4 จุด 
2. หมู่ที่ 6 ต้องการป้ายรณรงค์ห้ามท้ิงขยะจ านวน 
4 ป้าย และ กล้องวงจรปิดจ านวน 2 ตัว 

4, 6 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง อาหาร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 

21 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ มีขยะในหมู่บ้านจ านวนมาก/การบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะครุศาสตร์ 

22  ขยะ มีขยะจ านวนมาก/ต้องการถังขยะประจ าหมู่บ้าน/
ต้องการรถเก็บขยะ 

1, 2, 
3, 6, 
8, 11 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อาหาร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 

23  ขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะ/ต้องการพ้ืนที่ทิ้งขยะ (เฉพาะ) ต าบล
ดินทอง 

8 องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น 

24 การส่งเสริมสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง มีผู้ป่วยติดเตียง 10 รายอยากให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

9 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/อบต.
ดินทอง/ สปสช. ดินทอง 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

25  ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ชาวบ้านไม่ตรวจสุขภาพประจ าปีจึงต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐรณรงค์การตรวจสุขภาพประจ าปี 

9  สาธารณสุขอ าเภอวังทอง  

26  สุขภาพร่างกาย ชาวบ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกาย
ไม่ค่อยแข็งแรงและไม่มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย/
ต้องการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

1, 2, 
5, 8, 
10, 
11 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. กองส่งเสริมและพัฒนาความ 
เป็นเลิศด้านกีฬา 
4. คณะครุศาสตร์ 
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ตารางท่ี 5 แสดงแบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที ่2 ปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพ้ืนที่ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 

27 การส่งเสริมสุขภาพ อสม. ไม่มีอุปกรณ์
การแพทย์ 

อสม.ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์/ต้องการอุปกรณ์
การแพทย์ใช้ในศูนย์ อสม. บ้านใหม่กกไม้แดง เช่น
เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์เจาะเลือด เครื่องชั่ง
น้ าหนัก 

8 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง  

28  ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
กีฬาแก่เยาวชน 

ไม่มีกิจกรรมด้านกีฬาเยาวชนจึงต้องการส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬาแก่เยาวชน 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลดิน
ทอง/อ าเภอ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. กองส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 
3. คณะครุศาสตร์ 

29 ยาเสพติด ยาเสพติด มีผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้
มีเจ้าหน้าที่ดักสุ่มตรวจปัสสาวะวัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบ าบัดผู้
เสพยาในหมู่บ้าน 

1, 2, 
3, 4, 
7, 8 

 สาธารณสุขอ าเภอวังทอง/สถานี
ต ารวจภูธรวังทอง 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. กองส่งเสริมและพัฒนาความ 
เป็นเลิศด้านกีฬา 
3. คณะครุศาสตร์ 

30 ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไม่มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

1. หมู่ที่ 1 ต้องการติดกล้องวงจรปิดประจ าหมู่บ้าน 
6 จุด 
2. หมู่ที่ 7 มีโจรกรรมในหมู่บ้านบ่อยครั้ง/ต้องการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดติดจุดเสี่ยงของต าบลดินทอง  
3. หมู่ที่ 11 ต้องการติดกล้องวงจรปิดประจ า
หมู่บ้าน 5 จุด 

1, 7, 
11 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง  
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ตารางที่ 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่  
หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือส่วนกลาง ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
1 ความห่างไกลสถานที่

ให้บริการของรัฐ 
ส านักงานขนส่งทาง
บกอยู่ไกล 

ส านักงานขนส่งทางบกอยู่ไกล/ต้องการให้กรม
ขนส่งทางบกเข้ามาให้บริการในการต่อทะเบียนรถ 
พรบ.และอ่ืน ๆในต าบลดินทอง 

1 ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  

2 ที่ห่างไกลไม่มีสถานี
อนามัย 

หมู่บ้านอยู่ห่างจากสถานีอนามัยประจ าต าบลดิน
ทอง/ต้องการให้มีการสร้างสถานีอนามัยประจ า
หมู่บ้านและจัดเวทีประชาคมส าหรับ ม.6 ต.ชัย
นาม ม.10 ดินทองและ ม.13 วังนกแอ่นเพ่ือยื่น
เสนอขอสถานีอนามัยส าหรับ 3 หมู่บ้านที่ห่างไกล
ความเจริญทางการแพทย์ 

10 กระทรวงสาธารณสุข/องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินทอง /
สาธารณสุขอ าเภอวังทอง  

3 ความปลอดภัยการใช้
ถนน 

สี่แยกไฟแดงไม่มี
กล้องวงจรปิด 

ถนนหมายเลข 11 หลักกิโลเมตร ที่ 10เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง /ต้องการให้สร้างสี่แยกไฟแดง
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ตัว 

4 กรมทางหลวง/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินทอง 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  
  

4 ถนนแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

ถนนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ต้องการติดตั้งไฟราย
ทาง ถนนวังทองเนินมะปรางตั้งแต่บริษัทไทยฮ้ัวถึง
หลัก กม.ที่ 3 ระยะทาง 1 กม. 

4 กรมทางหลวง 

5 ไม่มีจุดกลับรถหน้า
โรงเรียนบ้านกก
ไม้แดง 

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง/ต้องการให้สร้างจุดกลับรถ
หน้าโรงเรียนบ้านกกไม้แดง 
 

7 กรมทางหลวง/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
6 สิทธิที่อยู่อาศัย/ที่พัก

อาศัย 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/ต้องการให้รัฐบาลพิจารณา

ออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ท ามาหากินให้กับคนใน
หมู่บ้าน 

10 กรมท่ีดิน 1. วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

7 ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีที่พักอาศัย/ต้องการบ้านพักท่ีอยู่อาศัย 
 จ านวน 2 หลัง 

6 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก/อ าเภอวังทอง/จังหวัด
พิษณุโลก 

8 การบริหารจัดการดิน 
 

ดินเสื่อมคุณภาพ ดินเสื่อมคุณภาพ/ต้องการให้ตรวจสภาพดินจ านวน 
30 แปลง 

4 พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 

9  ดินเสื่อมคุณสภาพ ดินเสื่อมคุณสภาพ/ต้องการให้มีนักวิชาการเกษตร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงดินและปรับสภาพ
ดิน 

8, 
10, 
11 

พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

12  ดินเสื่อมคุณภาพและ
น้ าเค็ม 

ดินมีคุณภาพไม่ดีและน้ าเค็ม/ต้องการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ าในที่ดินท ากิน ประมาณ 4,000 
ไร่ 

9 กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
13 การบริหารจัดการดิน 

 
หน้าดินถูกท าลาย มีการพังทลายของหน้าดินที่ท ามาหากิน/ต้องการ

หญ้าแฝกมาปลูก 
10  เกษตรอ าเภอ 1. โครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
3. วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

14 ไม่มีที่ท ามาหากิน ไม่มีที่ท ามาหากิน/ต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินท า
มาหากินจ านวน 5 ครัวเรือน 

11 กรมท่ีดิน 

15 การบริหารจัดการน้ า น้ าท่วม น้ าท่วมในฤดูฝน/ต้องการให้ขุดลอกขยายแม่น้ าวัง
ทอง 

1 กรมเจ้าท่า 1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

16 น้ าท่วม น้ าท่วมในฤดูฝน/ต้องการวางท่อระบายน้ า 3 จุด
ถนนสายวังทอง- เนินมะปราง จ านวน 36 ท่อน  

4 กรมทางหลวง 

17 น้ าเค็ม เกิดน้ าเค็มในพ้ืนที่เกษตรจึงต้องการแก้ไขปัญหา
น้ าเค็มในพ้ืนที่ 

9  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลก/ 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินทอง 

18 ไม่มีน้ าประปาใช้ หมู่บ้านไม่มีน้ าประปาใช้/ต้องการให้ติดตั้งประปา
หมู่บ้าน *อบต.ดินทองด าเนินการช่วยเหลือด้วย
เจาะบาดาลมาหลายครั้งแต่พบว่าพ้ืนที่ไม่มีน้ า
เพียงพอในการท าประปา 

10 กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
19 การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
ขยะ มีขยะในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการให้มีการตั้ง

เตาไฟฟ้าเผาขยะในระดับจังหวัด 
3 จังหวัดพิษณุโลก  1. โครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  

20 มลพิษทางอากาศ มีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน/ต้องการจัดการมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานยางพารา 

9  อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก/
องค์การบริหารส่วนต าบลดิน
ทอง/สาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

21 การส่งเสริมอาชีพ 
 

พัฒนาอาชีพ ไม่เคยขายของในตลาดออนไลน์/อยากให้มีการ
อบรมการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ 

5 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก/กศน.
ดินทอง 

 1. คณะวิทยาการจัดการ 
2. UBI 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
  
  
  

22 ยอดจ าหน่ายน้อย ยอดจ าหน่ายน้อย/ต้องการตลาดจ าหน่ายริบบิ้น
พวงมาลัยและกล้าไม้ 

6 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 

23 ยอดจ าหน่ายน้อย ยอดจ าหน่ายน้อย/ต้องการตลาดรับกล้าไม้ 8 พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 

24 ยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้อย 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(กล้าไม้ป่า)เพ่ือเพ่ิมยอด
จ าหน่าย 

9 จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
25 การส่งเสริมอาชีพ 

 
มีรายได้น้อย ครัวเรือนยากจนมีรายได้น้อย/ต้องการอบรมเครื่อง

จักกลทางการเกษตร 
4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
  

26 มีรายได้น้อย ครัวเรือนยากจนมีรายได้น้อย/ต้องการอบรม
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

27 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

28 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
ช่างไม้ 

10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การท าดอกไม้อบแห้ง 

10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การท าเครื่องจักสาน 

10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

  

31 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การการท าไวน์ 

6, 10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

32 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การนวดแผนโบราณ 

10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

33 ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมท าขนม/อาหาร 6, 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
34 การส่งเสริมอาชีพ ไม่มีงานท า ไม่มีงานท า/ต้องการอบรมอาชีพเสริมสวย 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 
  

35 ไม่มีอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การตัดผม/ตัดผมชาย 

3, 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

  

36 ไม่มีอาชีพเสริม (ม.3) 
ไม่มีงานท า (ม.2) 

ครัวเรือนยากจนยังไม่มีอาชีพเสริม/ต้องการอบรม
การตัดเย็บเสื้อผ้า 

2, 3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

  

37 มีรายได้น้อย มีรายได้น้อยต้องการกลุ่มรวมอบรม/ต้องการท าไม้
กวาด 

2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

  

38 มีรายได้น้อย มีรายได้น้อยต้องการรวมกลุ่มอบรม/ต้องการท า
ปลาเกลือขาย 

2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

39 ไม่มีแหล่งจ าหน่าย
ผลิตกัณฑ์ 

ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ต้องการให้หาตลาด
รับซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์ กล้าไม้ และจิ้งหรีด 
 
 
 
 
 
 

5 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิษณุโลก 

1. คณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มปัญหาความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3 ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณการจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาค หรือ

ส่วนกลาง ด าเนินการ 
ที ่ ด้าน ปัญหา รายละเอียดของปัญหา หมู่ที่ หน่วยงานส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ มรพส. 
40 การส่งเสริมอาชีพ ไม่มีงานท า ไม่มีงานท าจึงต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วง

อายุ 15-59 ปี 
9 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พิษณุโลก 
1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 
7. คณะมนุษยศาสตร์ 

41 รายได้ผู้สูงอายุน้อย 
รายได้เสริมจากการ
เป็น อสม. น้อย 

เงินที่ได้รับ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ/
ต้องการให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนจาก 600 
บาทเป็น 1,000 บาท/ เพ่ิมเงินค่าตอบแทน 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปลี่ยนจาก 600 
บาทเป็น 1,000 บาท 

5, 6, 
7, 11 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

42 ยาเสพติด ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านจ านวนมาก/ต้องการ
เพ่ิมบทลงโทษผู้ค้ายาและผู้เสพให้สูงขึ้น 

3 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. กองส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 
3. คณะครุศาสตร์ 
4. วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

43 ยาเสพติด พบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้องการเพ่ิม
บทลงโทษผู้ค้ายาและผู้เสพให้สูงขึ้น 

7 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 


