
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 
 สรุปจ านวนเร่ืองต่าง ๆ  

ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรับมา 
ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ านวน/เรื่อง 
ประเภท : วาจา 
จ านวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ 

  ท่ีดิน     น้ า        เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวดัอุดรธานี ๑๓ ๓๔ ๔ ๔ ๕ ๓ ๑ ๒ ๒๘ 
๒. จังหวดัหนองบัวล าภ ู ๖ ๙ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ - ๙ 
๓. จังหวดัหนองคาย ๕ ๒๑ ๒ ๘ ๓ ๑ ๔ ๑ ๗ 
๔. จังหวดัเลย - ๑๑ ๓ ๑ ๑ - - ๕ ๑ 

๕. จังหวดับงึกาฬ ๑ - - - ๑ - - - - 
๖. จังหวดัมุกดาหาร ๑ ๑๖ ๑ ๓ ๓ ๒ ๓ - ๕ 
๗. จังหวดัสกลนคร ๒๖ ๒๒ ๓ ๑๙ ๘ ๕ ๔ ๑ ๘ 
๘. จังหวดันครพนม ๔ ๒๐ ๒ ๓ ๒ ๓ - - ๑๔ 
๙. จังหวดักาฬสินธุ ์ ๗ ๓๘ ๙ ๘ ๕ ๖ ๔ ๑ ๑๒ 
๑๐. จังหวดัขอนแก่น - - - - - - - - - 
๑๑. จังหวดัมหาสารคาม - - - - - - - - - 
๑๒. จังหวดัร้อยเอ็ด ๓๒ ๓๐ - ๑๙ ๑๑ ๑๕ ๑ - ๑๖ 

จ านวนเรือ่ง  
แยกตามประเภท 

๙๕ ๒๐๑ ๒๕ ๖๗ ๔๑ ๓๕ ๑๘ ๑๐ ๑๐๐ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งส้ิน  ๒๙๖  เร่ือง 

 
 



๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ  
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนงัสือ 
 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายค าปลาย ค าแพงราช 
ตวัแทน/ประธานกลุ่ม
เครือขา่ยคดัคา้น 
ตัง้โรงไฟฟา้ชีวมวล  
ต าบลผกัตบ  
อ าเภอหนองหาน  
จงัหวดัอดุรธาน ี

 

อดุรธาน ี

(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

๑.  ขอใหค้งไวซ้ึง่คณะท างานติดตามการด าเนินงาน
และผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ จาก
โรงไฟฟา้ชีวิมวลของบริษัท ไทยโก ้เทคโนโลยี จ  ากดั 
ตามค าสั่งจงัหวดัอดุรธานี ที่ ๖๐๙๔/๒๕๖๑ ซึง่ได้
ด าเนินงานตามหนา้ทีข่องตนเองไดดี้เสมอมา และ
เพื่อใหเ้กิดความตอ่เนือ่งในการด าเนนิงานตอ่ไป 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพลงังาน เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๒ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  คดัคา้นโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังาน

หมนุเวียน SPP Hybrid ขนาด ๒๐ เมกะวตัต ์
ของบริษัท ไทยโก ้เทคโนโลยี จ  ากดั และไมย่อมรบั
เวทีรบัฟังความคิดเห็นตอ่ขอบเขตและแนวทางการ
จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

โครงการผลิตไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน SPP 

Hybrid ขนาด ๒๐ เมกะวตัต ์ครัง้ที่ ๑ เม่ือวนัท่ี 



๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของบริษัท บริษทั ไทยโก ้
เทคโนโลยี จ  ากดั ณ หอ้งประชมุ 
โรงแรมหนองหาร แกรนด ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
อ  าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธาน ี

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

 
 

๓.  ขอใหติ้ดตามกรณี บรษิัท ปริน๊ซ ์รบัเบอร ์จ  ากดั 
ตัง้อยูเ่ลขที่ ๑๐๕ หมู ่๑๒ ถนนป่ากา้ว-บา้นกัง้ ต าบล
ผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ไดน้  าน า้
เสียจากบอ่บ าบดัน า้เสียไปทิง้นอกโรงแรม   
     ขอเรียกรอ้งใหจ้งัหวดัอดุรธานีติดตามความ
คืบหนา้/พรอ้มหาแนวทางการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหา 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๓ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
 
 

 



๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ ดร. ยงยทุธ  สิมสีพิมพ ์

นายกสมาคมผูป้ระกอบ
วิชาชีพครูและนกับรหิาร
การศกึษา 
อ าเภอหนองหาน 

จงัหวดอดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

๑.  การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูและนกับริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองนานมีความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั “การปรบัปรุงโครงสรา้งของ
กระทรวงศกึษาธิการฯ ดงันี ้
     ๑.๑  การปรบัปรุงโครงสรา้งของ
กระทรวงศกึษาธิการ ขอใหค้ณะกรรมการปฏิรูปฯ 
รฐับาล และกระทรวงศกึษาค านงึถงึประโยชนส์งูสุด 
ที่จะเกิดกบั “นกัเรียน” เป็นส าคญั 

     ๑.๒  ขอใหก้ระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจ
การบริหารงานในสถานศกึษาทกุดา้นใหแ้ก่
สถานศกึษา ไดแ้ก ่การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบคุคล การบริหารทั่วไป ไปใหส้ถานศกึษา
ในสงักดัและใหด้ าเนนิสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาเป็น
นิติบคุคลอยา่งแทจ้ริง 
     ๑.๓  การที่รฐับาลจะปรบัปรุงโครงสรา้งของ
กระทรวงศกึษาธิการ เชน่ จะยบุจะโอนกลุ่มงานตา่ง 
ๆ ในหนว่ยงานไหน อยา่งไร ขอใหค้ านงึถงึความ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๕ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

 



๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

จ าเป็นและความเดือดรอ้นของบคุลากรที่เก่ียวขอ้ง
เป็นส าคญั ขอใหมี้การสอบถามความคิดเห็น/ความ
ตอ้งการของบคุลากร อาจจะมีการศกึษาวิจยัใหไ้ด้
ค าตอบที่ชดัเจนกอ่นด าเนินการ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๒.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูและนกับริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานมีความเห็นและขอ้เสนอ
เก่ียวกบั “โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลและโรงเรียน
ขนาดเล็ก” ดงัตอ่ไปนี ้
     ๒.๑  โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 

            รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัโรงเรียน
คณุภาพประจ าต าบล โดยจดัสรรงบประมาณ
เก่ียวกบัอาคารสถานทีใ่หเ้พียงพอ จดัสรรครูและ
บคุลากรทางการศกึษาใหเ้พียงพอ และจดัสรร
งบประมาณเกี่ยวกบัส่ือ ไอที เทคโนโลยี เพือ่การ
จดัการเรียนรู ้ 



๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ที่ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ป็นโรงเรียน
คณุภาพประจ าต าบลจริง ๆ 
     ๒.๒  โรงเรียนขนาดเล็ก 
            รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนกัเรียนต ่ากวา่ 
๑๒๐ คน และปัจจบุนัหลายโรงเรียนไมมี่ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา เนื่องจากถกูตดัต าแหนง่ไป ซึง่มีปัญหา
ดา้นการบริหารจดัการภายในสถานศกึษาทัง้ดา้น
วิชาการ งบประมาณ บคุคล และการบริหารทั่วไป 
หากจะยบุขอใหเ้ป็นไปตามความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และควรมีการ
จดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง
ของนกัเรียนไปยงัโรงเรียนใหมใ่หด้ว้ย 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 
 

๓.  โรงเรียนและชุมชนขาดแคลนน ้า 



๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูและนกับริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานไดร้บัการรอ้งเรียนจาก
ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่เป็นเครือข่ายของสมาคมฯ วา่ 
ปัจจบุนัโรงเรียนในทอ้งที่อ  าเภอหนองหาน จงัหวดั
อดุรธานี ไดร้บัผลกระทบเกี่ยวกบัความแหง้แลง้ 
เนื่องจากขาดแคลนน า้เพื่อการอปุโภคบริโภค จงึ
ขอใหร้ฐับาลไดใ้หค้วามชว่ยเหลือโรงเรียนและชมุชน 
เพือ่แกปั้ญหาดงักล่าว โดยการขุดเจาะบอ่น า้บาดาล 
ขุดลอกหนองน า้สาธารณะใหส้ามารถกกัเก็บน า้ได้
ตลอดปี และจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงระบบ
น า้ประปาในโรงเรียนและชมุชน (ปัญหาแหลง่น า้) 
๔.  การออกเอกสารสิทธ์ิใหก้ับประชาชนทีเ่ข้า
ครอบครองทีส่าธารณประโยชนเ์ป็นเวลานาน 

     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูและนกับริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานไดร้บัการรอ้งเรียนจาก 
ผูป้ระกอบนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ครองครอง 
ที่สาธารณประโยชนเ์ป็นเวลานานแลว้ ทัง้เป็นทีอ่ยู่
อาศยัและท่ีท ากิน แตย่งัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตนเอง
ครอบครอง ท าใหไ้มมี่ความมั่นคงในชีวิตและ

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี 
เพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่
ประชาชนในพืน้ที่ตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๕ 

 



๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ทรพัยสิ์น จงึขอใหร้ฐับาลออกเอกสารสิทธ์ิใหก้บั
ประชาชนที่เขา้ครอบครองทีส่าธารณประโยชนเ์ป็น
เวลานาน (ปัญหาที่ดิน) 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๓. นายอฤเดช  แพงอะมะ 
ประธานวสิาหกิจชมุชน
กลุ่มวนเกษตร 
อ าเภอทุง่ฝน 

จงัหวดัอดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความชว่ยเหลือขายพนัธุก์ลา้ไมป่้า 
     วิสาหกิจชมุชนกลุ่มวนเกษตรอ าเภอทุง่ฝน จงัหวดั
อดุรธานี ไดผ้ลิตพนัธุก์ลา้ไมป่้าเพื่อส่งเสริมอาชีพและ
การปลูกป่า จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ตน้กลา้ ขนาดความ
สูงตน้กลา้ ๓๕ เซนติเมตรขึน้ไป สามารถจดัส่งไดเ้ลย  
     ๑.  กลา้พะยงู  ๑๐๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๒.  กลา้ยางนา  ๑๐๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๓.  ประดูป่่า  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๔.  มะคา่โมง  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๕.  ตน้แดง  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๖.  ตะเคียน  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 

     ๗.  กลา้ไมป่้าอื่น ๆ (เชน่ พะยอม สกัทอง กนัเกรา 
เต็ง รงั มะฮอกกานี กระพีเ้ขาควาย ผกัหวานป่า ฯลฯ)  
๑๐๐,๐๐๐ ตน้  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๕ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 
 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๖ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 
 

*ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์วฒิุสภา เพื่อ
ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกวฒิุสภาและ
ผูช้ว่ยด าเนินงานของสมาชิกวฒิุสภา ให้
การสนบัสนนุพนัธุก์ลา้ไมป่้าดงักล่าวดว้ย
อีกชอ่งทางหนึง่* 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๖๕ 

 



๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ลงวนัที่ ๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๔. นายพงษศ์กัด์ิ  วงษป์อ้ม 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
การอาชีพหนองหาน 

อดุรธาน ี

(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓ 

๑.  ขอสนบัสนนุงบลงทนุเบือ้งตน้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     วิทยาลยัการอาชีพหนองนาน มีความประสงค์
ของบลงทนุเบือ้งตน้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมของวทิยาลยัการ
อาชีพหนองหาน เนื่องจากวิทยาลยัการอาชีพหนอง
หาน เป็นสถานศกึษาขนาดใหญ่ มีจ านวนนกัเรียน 
นกัศกึษา เพิ่มขึน้ทกุปี ปัจจบุนัมีนกัเรียน นกัศกึา 
จ านวน ๒,๖๔๓ คน ท าใหไ้มมี่พืน้ที่จดักิจกรรม
เพียงพอตอ่จ านวนนกัเรียนนกัศกึษาที่เพิ่มขึน้ทกุปี 
วิทยาลยัฯ จ าเป็นจะตอ้งมีส่ิงกอ่สรา้งและครุภณัฑ ์
ใหท้นัสมยัตอ่เทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนแปลง และเพือ่
รองรบันกัเรียน นกัศกึษาในการเขา้รว่มจดักิจกรรม
อยา่งเพียงพอ และเกิดประโยชนต์อ่นกัเรียน 
นกัศกึษา และสถานศกึษาใหมี้คณุภาพมาตรฐาน  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๗ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒.  ขอความอนเุคราะหส์นบัสนนุงบลงทนุเบือ้งตน้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
     วิทยาลยัการอาชีพหนองหาน มีความประสงคจ์ะ
ของบลงทนุเบือ้งตน้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คือ อาคารอเนกประสงค ์๑,๖๒๐ 
ตารางเมตร เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมของวิทยาลยั
การอาชีพหนองหาน (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

๕ นายเกียรติศกัด์ิ  ดวงพรม 

นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโพนงาม 

อ าเภอหนองหาน 

จงัหวดัอดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     ดว้ยองคก์ารบริหารสว่นต าบลโพนงาม อ าเภอ
หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ไดจ้ดัท าโครงการขุดลอก
หนองทุง่ยัง้ บา้นทุง่ยัง้ หมู ่๔ ลึกจากระดบัเดิม  

๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๓ ปริมาณดินขุด ๒๓๐,๒๙๓ 
ลูกบาศกเ์มตร พืน้ที่ ๗๖,๗๖๔ ตารางเมตร 
งบประมาณทัง้สิน้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น เพื่อเป็น
ประโยชนต์อ่ราษฎรทีใ่ชแ้หลง่น า้เพื่อการอปุโภค  
และแหลง่น า้เพื่อการเกษตร เกิดจากแหลง่น า้ตืน้เขิน
ขาดการพฒันา แตเ่นือ่งจากโครงการดงักลา่ว 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๘ 

ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๑๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เป็นโครงการที่เกินศกัยภาพขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโพนงาม (ปัญหาดา้นการเกษตร) 

๖ นายธวชั  บรรเลงรมย ์
ผูอ้  านวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา 

อดุรธาน ี

(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหใ์นการด าเนินการกอ่สรา้ง
สะพานลอยขา้มถนนหนา้โรงเรียนหนองหานวิทยา  
เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของนกัเรียน
และครู 

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผูอ้  านวยการแขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ ๒ เพื่อพจิารณาด าเนินการ 
ตามควรแกก่รณีตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๒ ลงวนัที่ ๑๗ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๙ ลงวนัที ่
๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๗ พระครูสุธีธรรมธร 
เจา้อาวาสวดัศรีทรงธรรม  
และคณะ 

อดุรธาน ี

(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความชว่ยเหลือในการตอ่ระบบน า้ประปาเขา้สู่
หมูบ่า้นหนองดินจี่ ต  าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน 
จงัหวดัอดุรธานี เพื่อแกปั้ญหาขาดแคลนน า้เพือ่
อปุโภคบริโภค 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูจ้ดัการการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาอดุรธานี เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๓ ลงวนัท่ี ๑๗ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ แจง้ประชาชน ที่ สว 
๐๐๐๑/๗๙๐ ลงวนัที่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์
๒๕๖๓ 

 
 

 



๑๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๘ นายค าปลาย ค าแพงราช 
ตัวแทน/ประธานกลุ่ม
เครือข่ายคดัค้าน 
ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ต าบลผักตบ  
อ าเภอหนองหาน  
จังหวดัอุดรธานี 
 

อุดรธานี 
(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

 
คณะอ านวยการ
โครงการ สว. พบ

ประชาชน 

๑.  ขอใหค้งไว้ซ่ึงคณะท างานติดตามการด าเนินงาน
และผลกระทบในด้านตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จาก
โรงไฟฟ้าชีวิมวลของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลย ีจ ากัด 
ตามค าสั่งจงัหวดัอุดรธานี ที่ ๖๐๙๔/๒๕๖๑ ซ่ึงได้
ด าเนินงานตามหน้าที่ของตนเองได้ดเีสมอมา และ
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานต่อไป 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการพลงังาน 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๒ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๒.  คดัคา้นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน SPP Hybrid ขนาด ๒๐ เมกะวัตต์ ของ
บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลย ีจ ากัด และไม่ยอมรับเวที
รับฟังความคดิเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน SPP Hybrid 
ขนาด ๒๐ เมกะวัตต์ คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ ของบริษัท บริษัท ไทยโก้ 
เทคโนโลยี จ ากัด ณ ห้องประชุม 
โรงแรมหนองหาร แกรนด ์โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 

(ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม) 
๓.  ขอใหต้ิดตามกรณี บริษัท ปร๊ินซ์ รับเบอร์ จ ากัด 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๑๒ ถนนปา่ก้าว-บ้านก้ัง 
ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้
น าน้ าเสียจากบ่อบ าบดัน้ าเสยีไปทิง้นอกโรงแรม   
     ขอเรียกร้องให้จงัหวดัอุดรธานีตดิตามความ
คืบหน้า/พร้อมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม) 
 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๓ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 

๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการ
ฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า กรณี
ดังกลา่วเป็นเร่ือง
เก่ียวกับโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า



๑๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 

พลังงาน
หมุนเวียน ซ่ึง
ด าเนิน
กระบวนการ
จัดท ารายงาน
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่
ถูกต้อง และ
โรงงานเอกชน
ปล่อยน้ าเสยีลงสู่
ภายนอก  
โดยเร่ืองดังกล่าว
เป็นเร่ืองที่อยู่ใน
หน้าที่และ
อ านาจของ
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงในการ
จัดการและแก้ไข
ปัญหา คือ 
เลขาธิการ
ส านักงาน
นโยบายและ
แผนรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ



๑๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
อุตสาหกรรม ใน
ประเด็น 
ที่เก่ียวกับโรงงาน
เอกชนปล่อยน้ า
เสียลงสูภ่ายนอก 
ดังน้ัน 
คณะกรรมาธิการ
ฯ จงึสง่เร่ืองไป
ยังหน่วยงาน
ดังกลา่วข้างต้น 
เพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
และแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วย
แล้ว 
ที่ สว (กมธ๑) 
๐๐๐๙/๐๑๔๗๕ 
ลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๙ นายธนะเมศฐ ์ รอบรู้ 
นิติกรช านาญการ 
โทร. ๐๔๒ ๒๒๒ ๒๘๔ 
ที่อยู่ ส านักงานสง่เสริม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี 
๒๕ ถ.วัฒนานุวงศ ์ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

อุดรธานี 
๓๑ ม.ค. ๖๓ 

     ๑. ขอให้พิจารณาออกกฎหมายให้นายจ้างที่มี 
การจ้างงานลูกจ้าง ตั้งแต่จ านวน ๑ คนขึ้นไป ใหแ้จ้ง
การจ้างงานที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวดั เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์
ที่เชื่อมโยงไปยงัฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
โยชน์ในการดูแลคุ้มครองแรงงาน 
     ๒. ขอให้พิจารณาออกกฎหมายบูรณาการข้อมูล 
Big Data กลุ่มแรงงานนอกระบบในการแจ้งกลุ่ม
อาชีพต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวดั เพื่อให้มีการดแูลคุ้มครองแรงงาน 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 

เห็นควรสง่เร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการ 
การแรงงาน วฒุิสภา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๓ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๙ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการ
ฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า อ านาจใน
การเสนอ
กฎหมายหรือ
แก้ไขกฎหมาย
มิใช่หน้าที่และ
อ านาจของ
วุฒิสภา วฒุิสภา
มีหน้าที่และ
อ านาจในกรณี
ดังกลา่วเพยีง 
การน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสง่
เร่ืองต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่ก่ียวข้อง
ด าเนินการต่อไป  
อย่างไรก็ตาม ที่
ประชุม
คณะกรรมาธิการ
ฯ เห็นว่า 



๑๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ข้อเสนอแนะ
ดังกลา่วมีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับแผน
ปฏิรูปดา้น
แรงงานซ่ึงอยู่ใน
ความรับผดิชอบ
ของ 
คณะอนุ
กรรมาธิการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านแรงงานใน
คณะกรรมาธิการ  
จึงได้มอบหมาย
ให้คณะอนุ
กรรมาธิการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านแรงงาน
ด าเนินการ 
 
ที่ สว (กมธ ๓) 
๐๐๑๙/๑๖๓๑ 
ลงวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 



๑๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑๐ นายอรรถสิทธ์ิ  อินทร์มา   
ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี โทร. ๐๘ ๖๖๓๕ 
๘๗๒๗, ๐๔๒ ๒๔๔ ๓๙๓ 
ที่อยู่  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดัอุดรธานี  
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

อุดรธานี 
๓๑ ม.ค. ๖๓ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีและหลักนิติ
ธรรม เช่น ระเบยีบการใช้รถยนตส์่วนกลางของ 
ส านักนายกรัฐมนตรี หากจะจอดรถนอกส านักงาน 
จะต้องมีเหตุผล “ความจ าเป็น” สวนทางกับการให้
ความอิสระแก่ท้องถิ่น หรือ ระเบียบวา่ด้วยการเบิก 
ค่าเชา่บ้านของส่วนภูมิภาคที่มีการปรับอัตราการเบิก
ค่าเชา่บ้าน แต่การแก้ไขระเบียบล่าชา้กว่าส่วนกลาง  
๖ เดือน และไม่ระบุจ่ายย้อนหลังให้แก่ขา้ราชการ
ท้องถิ่น 
       ข้อเสนอ ขอให้ตัง้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายท้องถิ่นทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขดั
ต่อหลักนิติธรรม 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 

เห็นควรสง่เร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
วุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๖ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย  
การยุติธรรม 
และการต ารวจ 
วุฒิสภา เห็นว่า 
ข้อเสนอแนะ
ดังกลา่วเป็นเร่ือง
เก่ียวกับระเบยีบ
ซ่ึงใช้บงัคับแก่
องค์การปกครอง
ท้องถิ่นและ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
โดยเฉพาะ  
ซ่ึงอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการ
การปกครอง
ท้องถิ่น วฒุิสภา  
 
ที่ สว (กมธ๒) 
๐๐๑๐/๑๔๗๐ 
ลงวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 



๑๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
ส่งเร่ืองไปยงั
คณะกรรมาธิการ 
การปกครอง
ท้องถิ่น วฒุิสภา 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ
ด าเนินงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๔๑๘ 
ลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

๑๑ นางสาวสุรีพร  เทพทอง 
นิติกรช านาญการ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี 
โทร  ๐๔๒ ๙๒๐ ๐๓๓ 
       ๐๘ ๘๕๖๒ ๔๒๓๕ 
ที่อยู่ ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี  
๑๙๑ ถ.บุญยาหาร 
ต.หนองบัว อ.เมือง   
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

อุดรธานี 
๓๑ ม.ค. ๖๓ 

กฎหมายปฏิรูปทีด่ินไม่มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศและความเป็นอยูข่องเกษตรหรือ
ราษฎรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เน่ืองจากถูกจ ากัดโดย
กฎหมายปฏิรูปทีด่ินและระเบยีบ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
หลักเพื่อประกอบเกษตรกรรม 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 
 
 
 

เห็นควรสง่เร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
วุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๗ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย  
การยุติธรรม 
และการต ารวจ 
วุฒิสภา 
พิจารณาแล้วเห็น
ว่า การแก้ไข
ปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับ
การปฏิรูปทีด่ิน



๑๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เพื่อเกษตรกรรม
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ซ่ึงเป็นไปตาม
การด าเนินการ
ตามนโยบาย
รัฐบาลของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ใน
การแก้ไขปัญหา
ในการด ารงชีวติ
ของประชาชน 
โดยปรับปรุง
ระบบที่ดินท ากิน
ให้เกษตรกร
เข้าถงึได ้เป็น
เร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับหน้าที่และ
อ านาจของ
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ์  
ที่ สว (กมธ๒) 
๐๐๑๐/๑๔๗๐ 
ลงวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 



๑๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
ส่งเร่ืองไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ์ วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ
ด าเนินงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๔๑๙ 
ลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ (ปกปิดชื่อ) หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
     ๑. ถนนเสน้ทางอ าเภอสุวรรณคหูา – บา้นนาดี 
อ  าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู มีการเวน้
ชว่งการกอ่สรา้งถนน บางชว่งถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ 
และถนนตามซอยในหมูบ่า้นยงัเป็นถนนลูกรงั 
     ๒. ชมุชนบา้นพนมพฒันา ประสบปัญหากล่ินขึ ้
หมมีูกล่ินเหม็นมาก รอ้งเรียนไปยงัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในพืน้ที่ ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดั และส านกั
นายกรฐัมนตรแีลว้ ยงัไมมี่หนว่ยงานใดแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวใหไ้ด ้ 
(ปัญหาดา้นคมนาคม, ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
หนองบวัล าภู เพือ่พิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

๒ นายโชคไพสฐิ  ศิรศิรธีานี 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๒  
บา้นภูพานทอง  
ต าบลหนองบัว  
อ าเภอเมืองหนองบวัล  าภู  

โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ ๕๑๖๑ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
รอ้งทกุขเ์รือ่งสิทธิท ากินในที่ดินของชาวบา้นภูพาน
ทอง หมู ่๒ ต าบลหนองบวั อ  าเภอเมืองหนองบวัล าภู 
จงัหวดัหนองบวัล าภู เนือ่งจากชาวบา้นใชป้ระโยชน์
ที่ดินมากอ่นปี ๒๕๐๐ แตเ่นื่องจากพืน้ที่ดงักล่าวอยู่
ในเขตพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า  
ป่าสงวนแหง่ชาติ พืน้ที่ของส านกังานธนารกัษ ์และมี
หนว่ยงานทหารเขา้มาใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่ดงักล่าว 
ในการใชเ้ป็นพืน้ที่ซอ้มยทุธวิธีทางทหาร จงึท าให้

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๓ 

 



๒๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ประชาชนไมมี่สิทธิในที่ดินท ากินที่ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย  
     ข้อเสนอ  ขอใหคื้นพืน้ทีใ่หก้รมป่าไม ้และให ้

กรมป่าไมพ้ิจารณาจดัสรรที่ดินใหก้บัประชาชน  
โดยน าเขา้สู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพือ่น  าไปสู ่
การออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย
ใหก้บัประชาชน 

(ปัญหาที่ดิน) 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓ นายวิชยั  ธรรมวิจิตเดช หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
รอ้งเรียน/รอ้งทกุขข์อความเป็นธรรม กรณี
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั
หนองบวัล าภู นายอ าเภอโนนสงั และนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนิคมพฒันาละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่
และกลั่นแกลง้พนกังานสว่นต าบล 

     ผูร้อ้งถกูลงโทษใหป้ลดออกจากราชการ ตาม
ค าสั่งองคก์ารบริหารสว่นต าบลนิคมพฒันา ที่ ๒๑๖/
๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒ มิถนุายน ๒๕๕๙ ซึง่ตอ่มาศาล
ปกครองอดุรธานี ไดมี้ค าพิพากษาวา่ การด าเนินการ
ตามกระบวนการตามค าสั่งดงักล่าวไมช่อบดว้ย
กฎหมาย จงึมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าสั่งใหป้ลด

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยติุธรรม และการต ารวจ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ออกจากราชการ แลว้ใหผู้ร้อ้งกลบัเขา้รบัราชการ
ตามเดิม แตใ่นส่วนของสอบสวนทางวนิยัใหต้น้สงักดั
ด าเนินการตอ่ไดแ้ตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการกัษาวินยัและการ
ด าเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ แตปั่จจบุนัยงัไมมี่การด าเนินการให้
ผูร้อ้ง กลบัเขา้รบัการตามเดิม ตามที่ศาลปกครอง
อดุรธานี ไดมี้ค าพิพากษาแตอ่ยา่งใด 

     ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการตามค า
พิพากษาของศาลปกครองอดุรธาน ี

(ปัญหาสงัคมและอื่น ๆ) 

๔ นายวนัชนะ  เพชรสงัคม 

ก านนัต าบลนาแก 
หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ต  าบลนาแก 

     ๑. ซอ่มแซมประตปิูด/เปิดน า้ ณ อา่งหว้ยลาดกั่ว
อยูใ่นพืน้ที่บา้นผาเวียง หมูท่ี่ ๙ ต าบลนาแก มีเนือ้ที่
ประมาณ ๑๐๙ ไร ่สามารถบรรจนุ  า้ได ้๘๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศกเ์มตร เม่ือระบบน า้ประปาแหง้ อบต. จะมา
ด าเนินการสูบน า้เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชน้  า้ในการ

 
 
๑. ผูแ้ทนชลประทานหนองบวัล าภู  
ชีแ้จงวา่ อา่งเก็บน า้หว้ยลาดกั่ว กอ่สรา้ง
ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีประตรูะบายน า้
จ  านวน ๒ ฝ่ัง ซึง่ฝ่ังซา้ยของอา่งนัน้มี
ความช ารุดเสียหาย ซึง่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ นี ้ไดเ้งินงบประมาณ 

 
 
๑. ฝ่าย
เลขานกุาร
คณะอนกุรรมการ
รวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องรอ้งเรียนฯ 



๒๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

อปุโภคบริโภค แตเ่นื่องจากประตรูะบายน า้ไม่
สามารถปิด-เปิดได ้ท าใหน้  า้ไหลลงสูล่  าน า้
ตลอดเวลา  
ซึง่ปัจจบุนัน า้ในอา่งเก็บน า้หว้ยลาดกั่ว มีจ  านวนน า้ 
ไมถ่งึ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตร ประกอบกบัตัง้แต่
เดือนกรกฎาคมทีผ่่านมา พืน้ที่ดงักล่าวประสบ
ปัญหาภยัแลง้ ท าใหไ้มมี่น า้มาเติมในอา่ง ส าหรบั
การซอ่มแซมประตรูะบายน า้ที่ช  ารุดคาดวา่ตอ้งใช้
งบประมาณในการซอ่มแซม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ทัง้นี ้อา่งเก็บน า้หว้ยลาดกั่วอยูใ่นความ
รบัผิดชอบของชลประทานจงัหวดัหนองบวัล าภู 
     ขอ้เสนอ  ขอใหช้ลประทานจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จดัสรรงบประมาณด าเนินการซอ่มแซมประตเูปิด-ปิด
น า้อา่งเก็บน า้หว้ยลาดกั่วที่ช  ารุด  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 

     ๒. ซอ่มแซมถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ผาเวียง อ  าเภอนาวงั ถงึบา้นป่าแดงงาม อ าเภอนา
กลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู มีความยาวประมาณ 

เพื่อน าไปซอ่มแซมแลว้ ซึง่จะรีบไป
ด าเนินการซอ่มแซม นอกจากนัน้ยงัมี
แผนงานในการขุดลอกอา่งเก็บน า้ 
ในปีงบประมาณตอ่ไป  

 

ไดต้รวจสอบแลว้
ปรากฎวา่ 
ชลประทาน
หนองบวัล าภูได้
ตัง้เป็นงบ
ซอ่มแซมประตู
ปิด/เปิดน า้ และ
คลองระบายน า้
อา่งเก็บน า้หว้ย
ลาดกั่ว บา้นผา
เวียง หมูท่ี่ ๙ 
ต าบลนาแก 
อ าเภอนาวงั 
จงัหวดั
หนองบวัล าภู ใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
กรมชลประทาน
จริง 



๒๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒.๕ กิโลเมตร กวา้งประมาณ ๗ เมตร มีสะพาน ๑ 
แหง่ เป็นถนนสายรองสภาพเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แตปั่จจบุนัถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ น า้ขงั โดยเฉพาะ
ในชว่งฤดฝูน ส่วนในฤดแูลง้เกิดฝุ่ นละอองจ านวน
มาก 
ซึง่กอ่ใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ อีกทัง้เคยเป็นเสน้ทาง
รถบรรทกุหิน ท าใหถ้นนช ารุดเสียหายเป็นอยา่งมาก 
อีกทัง้เกิดอบุติัเหต ุใชง้บประมาณ ๗,๐๒๐,๐๐๐ 
บาท (เจ็ดลา้นสองหม่ืนบาทถว้น)  

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 
 

๒.  รองนายก
องคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดั
หนองบวัล าภ ู

ชีแ้จงวา่ พรอ้มรบั
ไปปรบัในแผน 
เทา่ทีส่ามารถ
ด าเนินการไดแ้ละ
จะไปด าเนนิการ
ซอ่มแซมเพือ่
แกไ้ขปัญหา เชน่ 
การน าอปุกรณ์
เครื่องจกัร  
หินคลุกไป
ซอ่มแซม 

 
๕ นายสมควร  เรยีงโหน่ง 

หวัหนา้กลุ่มอนรุกัษ์ป่า
ชมุชนเขาเหลา่ใหญ่- 
ผาจนัได 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
รอ้งเรียน/รอ้งทกุขข์อความเป็นธรรม (เหมืองแร่
หินปนู) ในทอ้งที่ต  าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคหูา 
จงัหวดัหนองบวัล าภู กรณีศาลปกครองอดุรธานีไดมี้ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 



๒๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค าพิพากษาใหเ้พิกถอนหนงัสืออนญุาตเขา้ท า
ประโยชนห์รอือยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 
เกา่กลอยและป่านากลาง ในทอ้งที่ดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู เพื่อท าเหมืองแร ่
หินอตุสาหกรรม ชนิดหินปนู (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง) เนือ้ที่ ๑๗๕ ไร ่๓ งาน ๖๕ ตารางวา 
ก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปี และเพิกถอนค าสั่งตอ่อายุ
ประทานบตัรประกอบกิจการเหมืองแรห่ิน
อตุสาหกรรม ชนิดหินปนู (เพื่ออตุสาหกรรมกอ่สรา้ง) 
ในทอ้งที่ต  าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดั
หนองบวัล าภู โดยใหมี้ผลนบัแตว่นัที่ศาลมีค า
พิพากษา ซึง่ในค าใหก้ารของส่วนราชการที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการออกและตอ่ใบอนญุาตประทานบตัร 
เป็นขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ประกอบกบัรายงานผลกระทบ
ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม แหลง่โบราณคดี ที่จดัท าขึน้สวนทาง
กบัขอ้มลูของกรมศิลปากร แสดงใหเ้ห็นถงึการใช้
อ  านาจหนา้ทีแ่ละกฎหมายบิดเบือนขอ้เท็จจริง 
ปฏิบติัหนา้ที่โดยมิชอบหรอืโดยทจุริต สรา้งความ

เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๕ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 



๒๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เสียหายตอ่ทรพัยากรส าคญัของชาติและสรา้งความ
เดือนรอ้นใหแ้กป่ระชาชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๖ นางฐานิตา  นามรกัษ์ 

ชมุชนต าบลอทุยัสวรรค ์
และชมุชนต าบลกดุแห่ 
(บางสว่น) 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ขอรอ้งทกุขข์องประชาชนจากฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน
ต าบลอทุยัสวรรค ์มีพฤติกรรมทจุริตตอ่หนา้ที่ ไดแ้ก ่

     ๑. นายปฐพี  ภูนาสอน ก านนัต าบลอทุยัสวรรค ์
ในฐานะประธานกองทนุฌาปนกิจสงเคราะห ์ต าบล
อทุยัสวรรค ์และต าบลกดุแหบ่างส่วน 

     ๒. นางโสภา มมุวนั ในฐานะเลขาฯ และเป็นผู้
โอนเงินใหญ้าติผูต้าย เม่ือตอ้งการจา่ยเงินฌาปนกิจ
จากเรื่องที่เกิดขึน้  
     จงึขอใหมี้การตรวจสอบการน าเงินฌาปนกิจที่
เก็บจากชาวบา้นไปล่วงหนา้ ๗ ศพ ๆ ละ ๓๐ บาท มี
การจดัเก็บไวท้ี่ไหน ท าไมเลือกจา่ยเป็นบางราย ไมมี่
การแสดงบญัชี หรอืประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนไดร้บั
ทราบ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 ผูแ้ทนจากศนูย์
ด  ารงธรรมจงัหวดั
หนองบวัล  าภู รบั
เรื่องไปด าเนินการ
แลว้ 

 

 



๒๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นางมนนภิา โกวิทศิริกลุ 

ประธานหอการคา้จงัหวดั
หนองคาย 
โทร. ๐๘ ๑๕๔๔ ๙๙๙๒ 

 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 
ก.พ. ๖๓) 

๑. ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขอ
อนุญาตดูดทรายแม่น ้าโขงและแม่น ้าเหอืง ซึง่
เป็นผลกระทบทีเ่กิดจากบนัทกึขอ้ตกลง
คณะกรรมการรว่มไทย - ลาว เพื่อดแูลการด าเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ ตามแมน่ า้โขงและแมน่ า้เหือง  
รายละเอียด  
      ๑. ผูป้ระกอบการดดูทรายในจงัหวดัหนองคาย 

และจงัหวดัตามล าแมน่  า้โขง รวม ๗ จงัหวดั 
ประมาณ ๑๐๐ กวา่ราย และถกูระงบัไมต่อ่
ใบอนญุาตประมาณ ๔๐ กวา่ราย ท าใหค้นงานตก
งานหลายอตัราและบริษทัผูท้  าการขนส่งทรายไดร้บั
ผลกระทบ 

     ๒. การกอ่สรา้งในจงัหวดัตามแมน่ า้โขงและ
จงัหวดัใกลเ้คียงทรายราคาสงูขึน้และขาดแคลน 

     ๓. การหยดุดดูทรายท าใหเ้กิดสนัดอน เกาะ แกง่ 
ตามแมน่ า้โขง ท าใหเ้กิดรอ่งน า้เกิน ๒ รอ่งน า้ 
ตามอนสุญัญาระหวา่งสยามกบัฝรั่งเศสใหย้ดึถือ 

รอ่งน า้ที่ติดไทยเป็นเขตแดน  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคายน าไป
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจในส่วนที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๓ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๑ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๒๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๔. ผูป้ระกอบการเลีย้งปลาในกระชงัตามริมแมน่  า้
โขง ประสบปัญหาทัง้แมน่  า้โขงตืน้เขิน 

ขอ้เสนอแนะ 
     ๑. ควรพิจารณายกเลิกหรอืปรบักฎหมายทีเ่ป็น
อปุสรรคตอ่การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจ

(Regulatory Guillotine) การทบทวน
กฎหมายที่เก่ียวกบัการอนมุติั/อนญุาตเพื่ออ  านวย
ความสะดวกในการติดตอ่ราชการหรือการประกอบ
ธุรกิจ หรือก าหนดใหมี้การพฒันาฐานขอ้มลูกฎหมาย
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ยและ
สะดวก 
     ๒. ควรพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคเก่ียวกบัการดดูทรายตามแมน่ า้
โขงและแมน่  า้เหือง และขอใหคุ้ม้ครองและใหสิ้ทธ์ิตอ่
ใบอนญุาตดดูทรายกบัผูป้ระการเดิมที่ท  ามากอ่นที่จะ
มีขอ้ตกลงฉบบัที่ไทย และ สปป.ลาวท ารว่มกนั เม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่อยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการพจิารณาอนญุาตใหด้ดูทราย (กพด.)  



๒๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ในการพจิารณาผ่อนผนัปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ทางเทคนิคดงักล่าว 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
   ๒.  ขอใหย้กฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา

เขตหนองคายเป็น “มหาวิทยาลัยนานาชาติ
หนองคาย” 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให้
ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี  
(นายณรงค ์ เชือ้บญุชว่ย) รบัไป
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจตอ่ไป 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
อดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๓๔ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๑ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๓๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ นายจีรพงษ ์ บตุรแกว้ 
ตวัแทนศิษยเ์กา่ มข.วนค. 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 
ก.พ. ๖๓) 

ขอใหมี้การก่อตั้งมหาวิทยาบัยหนองคาย โดย
การปฏิรูปโครงสรา้งมหาวิทยาลยัขอนแกน่ วิทยาเขต
หนองคาย เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัหนองคาย เพื่อ
ผลิตบณัฑิตที่มีความรูค้วามสามารถออกมาท างาน
ใหร้บัใชส้งัคม พฒันาจงัหวดัหนองคาย และ
ประเทศชาติตอ่ไป 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๖ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

(ไมไ่ดแ้จง้ผูร้อ้ง เนื่องจากไมมี่ที่อยู ่ 
และไมมี่เบอรโ์ทรศพัท)์ 

 

๓ นางสุดา  ชกูล่ิน 

โทร. ๐๔ ๒๔๖๕ ๗๗๗ – ๘๑ 
หนองคาย 

(๓๑ ม.ค. – ๑ 
ก.พ. ๖๓) 

ขอใหม้หาวทิยาลยัขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย 

ยกที่ดินที่ไดร้บัการบรจิาคซึง่ไมไ่ดใ้ชพ้ืน้ที่ดงักล่าว 
ตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค ใหเ้ป็นสาธารณะ
ประโยชน ์

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให้
ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี  
(นายณรงค ์ เชือ้บญุชว่ย) รบัไป
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจตอ่ไป 

 
 
 

 

๔   นายวีระชยัโชค   
มงคลภูมิรตัน ์

หนองคาย      ๑. ขอใหแ้กร้ะเบียบ กฎหมายกรณี คดีที่ ปปช. 
พิจารณา 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน  

 



๓๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

รองนายกเทศมนตร ี
เมืองหนองคาย 
โทร. ๐๘ ๙๘๔๑ ๒๗๒๗ 

(๓๑ ม.ค. – ๑ 
ก.พ. ๖๓) 

     ๒. ขัน้ตอนการตดัสินผูส้มคัรที่กระท าความผิด 
ตามกฎหมายเลือกตัง้ที่มีขัน้ตอนซบัซอ้นหลาย
ขัน้ตอน 

     ๓. การเสนอของบประมาณเพื่อพฒันาพืน้ทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึง่เม่ือไดร้บังบประมาณ
แลว้กลบัเป็นหนว่ยงานสว่นภูมิภาคด าเนินการท าให ้
ไมต่รงตามความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่
     ๔. การบริหารงานบคุคลของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ในกรณีที่เกิดความขดัแยง้ระหวา่งขา้ราชการ 
กบันกัการเมืองทอ้งถ่ินแตไ่มส่ามารถโยกยา้ย
ขา้ราชการได ้

     ๕) ควรแกไ้ขกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่มีผลกระทบ
กบัการปฏิบติังานที่มีการบงัคบัใชม้านาน 

     ๖) ปัญหาการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทีล่่าชา้
เพราะตอ้งรอค าสั่งจากกระทรวง 
     ๗) การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินซึง่ท  าหนา้ที่แตเ่พียงฝ่ายแตเ่ริ่มกระบวนการ
จนถงึการตดัสินความผิด๘) แนวทางการจดัท า
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๕ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๒ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 



๓๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๙) การกา้วหนา้ของขา้ราชการองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินขาดแคลนบคุลากร 
     ๑๐) รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีที่ดินของทอ้งถ่ิน 

ไมเ่พียงพอตอ่การบริหารราชการ   
     ๑๑) การขอใชพ้ืน้ทีส่าธารณะจากหนว่ยงานรฐั 
โดยหนว่ยงานของรฐั เชน่ การขอใชท้ี่ดินการรถไฟ  
เพื่อประโยชนข์องส่วนรว่มมีขัน้ตอนยุง่ยาก และมี
คา่ใชจ้า่ยสงู 
ขอ้เสนอแนะ 
     ๑) ควรแกไ้ขใหใ้นกรณีที่ ปปช.เห็นวา่เรื่องใด 
เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย ให ้ปปช. ไป
ย่ืนฟอ้งตอ่ศาล เก่ียวกบัการทจุริตทางราชการ
ดงักล่าวเพือ่ใหศ้าลเป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน ไมใ่ชใ้ห ้
ปปช. ชีม้ลูความผิดและพิจารณาตดัเอง เพือ่ความ
ยติุธรรมตอ่ผูท้ี่ถกูรอ้ง 
     ๒) ควรแกไ้ขกฎหมายการเลือกตัง้เพื่อลดขัน้ตอน
การตดัสินความผิดของผูส้มคัรที่กระท าความผิด 
ตามกฎหมายเลือกตัง้ โดยลดขัน้ตอนการใหใ้บเหลือง 
ใบแดง ใหเ้หลือเพียงเม่ือ กกต. เห็นวา่ผูส้มคัรคนใด 



๓๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ให้ส่งเร่ืองให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตดัสิน 
     ๓) ควรให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถเบิกจา่ยไดเ้อง 
โดยไม่ต้องจ่ายผ่านหน่วยงานอ่ืน ๆ และเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 
     ๔) ควรแก้ไขกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับกรณีการโยกยา้ย
ข้าราชการท้องถิ่น ในกรณีเกิดความขัดแยง้ระหว่าง
ข้าราชการ กับนักการเมืองท้องถิ่น ใหผู้้ว่าราชการ
จังหวดัมีอ านาจตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แล้วให้คณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดเป็นผู้ให้ค าตดัสินและออกค าสัง่ย้าย
ในกรณีที่มีความผิดจริง 
     ๕) ควรทบทวน แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ  
ทุก ๓ ป ีหรือ ๕ ปี เพื่อให้กฎหมายเหมาะสมเข้ากับ 
ยุคสมัยอยู่เสมอ 
     ๖) ควรให้อ านาจกับผู้ว่าราชการจงัหวัดเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการได้เอง 
     ๗) ควรแกไ้ขบทบาทหนา้ที่ของ สตง. ใหท้  าหนา้ที่
เป็นเพียงผูต้รวจสิบขอ้เท็จจริง เม่ือพบความผิดใหส้ง่
ใหก้รรมการกลางเป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน 



๓๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๕  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๘) ควรจดัท าคูมื่อการปฏิบติังานใหศ้กึษา
ล่วงหนา้ และมีวิธีการที่งา่ย ไมซ่บัซอ้น 

     ๙) ควรเปิดโอกาสใหลู้กจา้งขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินที่ท  างานองคก์รนัน้ๆ ที่ท  างานมาตอ่เนือ่ง
และมีประสบการณไ์ดร้บัการบรรจตุัง้แตง่เพื่อ
แกปั้ญหาการขาดแคลนบคุลากร 
     ๑๐) ควรตรากฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษี 
ในกรณีประชาชน หรือผูป้ระกอบการที่จะไปท า 
นิติกรรมเก่ียวกบัที่ดิน ณ ที่ส  านกังานที่ดนิ ตอ้งมี
หนงัสือรบัจากทอ้งถ่ินวา่ไมค่า้งช าระ จงึสามารถท า 
นิติกรรมตา่ง ๆ ได ้

     ๑๑) หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งควรพิจารณาลดคา่เชา่ 
ในกรณีที่หนว่ยงานของรฐัขออนญุาตใหป้ระโยชน ์

ในพืน้ทีเ่พื่อการสาธารณะ และควรออกกฎหมาย
ลงโทษผูท้ี่บกุรุก หรือเขา้พืน้ที่สาธารณะจาก
หนว่ยงานรฐัโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 



๓๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสมาน  จนัรอง 
ผูใ้หญ่บา้นโคก หมู ่๒  
ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมกุดาหาร ๔๙๐๐๐ 

มกุดาหาร  
๑๔ ก.พ. ๖๓ 

ขอความอนเุคราะหข์ุดลอกหนองพอกบา้นโคก  
เพื่อการอปุโภคบริโภค  
     ชาวบา้นบา้นโคก หมู ่๒ ต าบลบา้นโคก อ าเภอ
เมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ขอรบัการสนบัสนนุ
งบขุดลอกหนองพอก ซึง่กลุ่มพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
ท่ี ๒ ส านกัวิศวกรรมเพื่อการพฒันาที่ดิน กรมพฒันา
ที่ดิน ไดเ้ขา้ด าเนินการส ารวจออกแบบและประมาณ
การราคาไวเ้รียบรอ้ยแลว้ แตไ่มไ่ดด้  าเนนิการ 
เนื่องจากตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายการโอนถา่ย
ภารกิจ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) พิจารณา
แลว้เห็นวา่ เรื่องดงักล่าวเป็นโครงการ 
ที่เป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนในพืน้ที่  
จงึเห็นควรสง่เรือ่งดงักลา่วใหแ้กผู่ว้า่
ราชการจงัหวดัมกุดาหาร เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่  
และความเหมาะสม 

 
ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัมกุดาหาร 
ที่ สว (กสว ๔) ๐๐๐๒/๑๙๔ 

ลงวนัที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

 

 



๓๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายทวี  ผาใต้   
 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิที่ท ากินในเขต
อ าเภอโคกศรสีุพรรณ 
     ราษฎรในเขตพื้นที่ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคก
ศรีสุพรรณและใกลเ้คียง ได้รับความเดือดร้อน
เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสทิธ์ิของราษฎรที่ใช้พื้นที่ป่า
สงวน  เป็นพื้นทีท่ ามาหากินมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน แต่ไม่ได้มีเอกสารสิทธ์ิในการครอบครอง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

(ปัญหาที่ดิน) 
 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๔ 
ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๖ 
ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

     คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า  
เร่ืองร้องเรียนดังกล่าว
ข้างต้น 
เป็นปัญหาเก่ียวกับที่ดิน  
ซ่ึงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติมีหน้าที่
และอ านาจในการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ที่ดิน
ของประเทศให้เหมาะสม
กับสภาพที่ดินและ
ศักยภาพที่ดิน 
ทุกประเภท ดังน้ัน 
คณะกรรมาธิการจึงส่ง
เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไป
ยังคณะกรรมการนโยบาย



๓๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ที่ดินแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ โดย
คณะกรรมาธิการฯ จะได้
ติดตามการด าเนินงาน
ของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติในภาพรวม
ต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๑๓  
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒ ดาบต ารวจ สมด ี  
วงศ์พรม   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนโคแม่พันธ์ุ 
     กลุ่มวิสาหกจิชุมชนโคเนื้อผู้เลี้ยงแมเ่พื่อผลิต
ลูกบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ ขอความอนุเคราะห ์
ให้สนับสนุนแกส่มาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชนโคเนื้อ 
ผู้เลี้ยงแมเ่พื่อผลิตลูกที่ลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รบั 
โค-กระบือ ตามโครงการจ านวน ๓๐ คน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วฒุิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๖ 
ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๐ 
ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

 

๓ ดร. ดิษย์ชัย  แก่นท้าว สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 
ต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเรง่บรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
     วัตถุประสงค์ 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ                    
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วุฒสิภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๕ 

คณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ 



๓๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๑. ยกเลิกค าสั่งยบุ ควบรวม โรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ ากว่า  ๑๒๐ คน แล้วคืนอัตรา
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
     ๒. เร่งบรรจุแตง่ตั้งผู้ผ่านการพฒันาตาม
หลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา
โดยยึดมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่ได้รบัการบรรจุ
แต่งตั้งแล้วในรอบแรก 

(ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ) 

ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๘ 
ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
 

สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/
๒๐๙๐ ลงวันที ่๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ขอส่งคืนเร่ืองร้องเรียน     
      เน่ืองจากได้
พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า เร่ืองดงักล่าว
เก่ียวกับโครงสร้างและ
นโยบายการบริหาร
จัดการบุคลากรทางการ
ศึกษา  
อันเป็นเร่ืองที่อยู่
นอกเหนือหน้าที่ 
และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วุฒสิภา จึง
ขอส่งเร่ืองดงักล่าวคืน 
 
ส่งเร่ืองไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วฒุิสภา 



๓๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๑๑ 
ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชย 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๓๓ 
ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 
 

๔ นายศักดิ์สิทธ์ิ  
ประเสริฐพงษ์   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๕ 
โครงการ 
     ๑. โครงการขุดลอกตกแต่งชายฝั่งล าน้ าสงคราม 
บริเวณแนวเขตของเทศบาลต าบลห้วยหลัว 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. โครงการผันน้ าด้วยระบบท่อส่งน้ าใต้ดิน 
จากแพสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้าบ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 
๒ งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๓.  โครงการผันน้ าด้วยระบบทอ่งส่งน้ าใต้ดิน 
จากแพสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้าบ้านพนาสวรรค์ 
หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๔.  โครงการผันน้ าด้วยระบบทอ่สง่น้ าใต้ดิน
บ้านห้วยทราย-บ้านไชยยานนท์ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๔ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



๔๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๕.  โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามล าน้ าสงคราม 
บ้านพนาสวรรค์ หมูท่ี่ ๔ งบประมาณ 
๖๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๖.  โครงการกอ่สร้างสระว่ายน้ าต าบลห้วยหลัว                         
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๗.  โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลต าบชล 
ห้วยหลัว งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๘.  โครงการปรปับรุงภูมิทัศนส์วนสาธารณะ 
เป็นสถานที่ออกก าลงักายต าบลห้วยหลัว 
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๙.  โครงการขุดลอกหนองกุดเลา (แกม้ลงิ) 
บ้านสามขา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
     ๑๐.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์
คอนกรีตข้ันพื้นดินซเีมนต์ปรับปรงุคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติสายเหล่าผกัใส่-หนองทม่ หมู่ที่ ๘              
บ้านเหล่าเจริญ งบประมาณ ๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๑.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ไชยยานนท์ - บ้านค าลอดพื้น รหัสทางหลวง
ท้องถ่ิน สน.ถ. ๔๐-๐๐๔  งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๔๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

    ๑๒.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบ้านห้วยหลัว -  บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ 
บ้านเทพพิทักษ์ งบประมาณ ๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.  โครงการขุดลอกหนองหมาอีขาวบ้านห้วยหลัว 
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๔.  โครงการขุดลอกหนองกุดเลา บ้านสามขา 
หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๕.  โครงการขุดลอกหนองค ามอง (แก้มลิง) 
บ้านเหล่าเจริญ หมูท่ี่ ๘ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐ 
บาท 

(ปัญหาแหล่งน้ า และปัญหาด้านคมนาคม) 
 
 
 
 

๕ นายกุศลศิลป์  อุปเทพ   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อ าเภอบ้านม่วง 
     ๑. เรื่อง ถนน  ที่ใช้สัญจรในพื้นที่อ าเภอ 
บ้านม่วง ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังทีเ่สื่อมสภาพถูก
น้ ากัดเซาะเป็นหลมุเป็นบ่อ บางสายแทบจะไม่มี 
ลูกรบัเลย ต้องการใหส้มาชิกวุฒสิภาผลักดันน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



๔๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๒. เรื่อง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ระบบ
น้ าประปาหมูบ่้านพื้นที่ ในเขตอ าเภอบ้านม่วง  
เป็นทัง้ที่ดอนและทีลุ่่มต่ าติดล าน้ าสงคราม  
ล าน้ าห้วยซาง และมหีนองน้ าสาธารณะมากมาย
กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ถ้าฝนตกซุกก็จะเกิด
น้ าท่วม เมื่อฝนทิ้งช่วงกจ็ะเกิดภัยแล้ง เกิดปัญหา
แบบนี้เป็นประจ าทุกปี ระบบน้ าประปาภายใน
หมู่บ้านก็ไม่พอใช้ จึงต้องการให้สมาชิกวุฒิสภา
ผลักดันน าไปสู่การแก้ไข ดังนี ้
         ๑) สร้างฝายเกบ็กักน้ าในล าน้ า 
         ๒) สร้างฝ่ายแก้มลิงเก็บกกัน้ า 
         ๓) ขุดลอกห้วย หนอง คลองบงึสาธารณะ 

(ปัญหาคมนาคม และปัญหาแหล่งน้ า) 
 

๖ นายกุศลศิลป์  อุปเทพ   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

การกระจายอ านาจสูท่้องถ่ิน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาได้ เนื่องจาก 
     ๑. อปท. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
     ๒. อปท. ไม่มีอ านาจ 
     ๓. อปท. ไม่มีหน้าที ่

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

 



๔๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาผลักดันให้มีการ
กระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กบัท้องถ่ิน 
อย่างแท้จริง 

(ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ) 
๗ นายสุรชัย  แก้วกันหา   สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
ด้วยบ้านลึมบอง หมู่ที่ ๓ ต าบลบ่อแก้ว 
 อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความเดือดร้อน
เกี่ยวกับน้ าประปาหมู่บ้านไม่พอใช้ จงึขอความ
อนุเคราะห์ผลักดันงบประมาณในการขุดลอก 
หนองอเีกง้ มีพื้นที่ ๖๒ ไร่ ซึ่งได้ท าการ 
ขุดลอกไปแล้วบางส่วน แต่ขาดงบประมณในการ
ก่อสร้างประปาน้ าผิวดิน ซึ่งจะเป็นการเพียงพอกบั
ความต้องการของราษฎรในปจัจบุันและอนาคต 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ยง ๖๒ 

 

๘ นายปัญญา  ราชไชย   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านการ
คมนาคม 
     วัตถุประสงค์  ขอให้วุฒิสภาผลักดัน
งบประมาณเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน 
ด้านคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕   

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๖ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๑ 

     โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-
๐๐๕ บ้านโนนตูม                
ต าบลตาลเน้ิง – บ้าน
โคกพุทรา 



๔๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

บ้านโนนตูม ต าบลตาลเนิง้ – บ้านโคกพุทรา          
ต าบลตาลโกน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๒  
บ้านดงสวรรค์ – บ้านดงมีชัย ต าบลตาลเนิง้            
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒      คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
ได้มีหนังสือประสานไป
ยังกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ
ได้รับแจง้ว่า โครงการ
ดังกลา่วอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของส านัก
งบประมาณแล้ว 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๐๙๐ 
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

๙ นายประหยัด  ข าขาว   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ราษฎรบ้านปลวก หมูท่ี่ ๑๔ บ้านหนองหมากแซว
หมู่ที่ ๓  บ้านยางค า หมู่ที่ ๕ ต าบลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รบั 
ความเดือดร้อนด้านการสญัจรไปมา ปญัหาด้าน
การเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาน้ าท่วม จงึขอรบั
การสนบัสนุนให้วุฒสิภาประสานหรือสั่งการให้
หน่วยงานที่รบัผิดชอบได้เข้ามาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวของประชาชน และ

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๓ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



๔๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวทางเกษตรและ
วัฒนธรรม 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 
๑๐ นายสมพร  ศิรินา สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกตามโครงการ 
ของแต่ละหมู่บ้าน 
     ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ  จ านวน ๘ 
โครงการ  ดังนี้ 
     ๑. โครงการขุดสระบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ 
     ๒. โครงการขุดลอกห้วยวังพงโพดบ้านวังหว้า 
หมู่ที่ ๑๐ 
     ๓. โครงการขุดลอกล าห้วยค ายางตอนล่าง 
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ 
     ๔. โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๑๖ 
     ๕. โครงการขุดลอกห้วยน้ าค าตอนล่าง 
บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘ 
     ๖. โครงการขอขยายไฟฟ้าบ้านวังใหม่  
หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านท่าศรีไคล หมูท่ี่ ๗  และ 
บ้านท่าศรีไคร หมู่ที่ ๑๖  
     ๗. โครงการขุดลอกล าห้วยบ้านห้วยแสง  
หมู่ที่ ๓ 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
ยุติเร่ืองดงักล่าว 
เน่ืองจาก 
ไม่เข้าองค์ประกอบของ
ค าร้องทุกข ์ตาม
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการเร่ืองราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นเพียง 
การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินการ ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้สง่
เร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดัสกลนครด้วย
แล้ว ดังน้ัน จักได้
ติดตามผลการพิจารณา



๔๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๘. โครงการขุดลอกเพิ่มเติมอ่างเกบ็น้ าวังขาม
ป้อม บ้านท่าศรีไคล หมูท่ี่ ๗ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

จากจังหวดัสกลนคร
ต่อไป 
ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/
๐๑๗๗๗ 
ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๑ นายสลบั  สังวรจิตร   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนปัจจัยการผลิต กลุม่เลี้ยงปลา
หมอไทยแปลงเพศ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๖ ต าบลต้นผึ้ง      
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร เพื่อเลี้ยงปลา 
หมอไทยแปลงเพศในบอ่ดิน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตร 
และสหกรณ์ วฒุิสภา 
เห็นควรยตุิการ
พิจารณา เน่ืองจากเห็น
ว่า ไม่เขา้องคป์ระกอบ
ของค าร้องทุกข ์ตาม
นิยามข้อ ๔ ของ
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการเร่ืองราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นเพียงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการและ
เห็นควรตดิตามผลการ
พิจารณาจากกระทรวง



๔๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เกษตรและสหกรณ์
ต่อไป 
ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/
๐๑๙๑๒ ลงวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๒ นายสุรินทร์  พรมบุตร สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

การขอรบัการสนบัสนุนขุดลอกคลองหนองบัว 
     คณะกรรมการหมูบ่้าน หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘,  
หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๗ ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ได้มีมติให้มี 
การขุดลอกปรับปรุงหนองบัวเพือ่เป็นแหล่งผลิต
น้ าประปา และท าการเกษตร อีกประการหนึง่ 
บึงหนองบัวอยู่ภายใต้การดูแลของชลประทาน 
ห้วยเดียก อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
แต่เนื่องจากระยะทางอยูห่่างไกลทีท่ าการถึง  
๖๐ กิโลเมตร แต่การพฒันาดูแลปรบัปรุง 
ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง จึงขอใหพ้ิจารณาอนุมัติ
โครงการพรอ้มทัง้พิจารณาถ่ายโอนบงึหนองบัว  
ให้มาอยู่ในความดูแลของชลประทานเข่ือนน้ าอูน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๙ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
ยุติเร่ืองดงักล่าว 
เน่ืองจากไม่เข้า
องค์ประกอบของค า
ร้องทุกข์ ตามระเบยีบ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาว่าด้วยการ
จัดการเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
เพียงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการ ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้สง่
เร่ืองไปยงักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ดว้ย
แล้ว ดังน้ัน จักได้
ติดตามผลการพิจารณา



๔๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ต่อไป 
ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/
๐๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๓ นายชาตรี   
สุวรรณเพชร   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณโครงการขุดลอก
หนองหมากเหบ็ 
    ชาวบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ ต าบลไฮหยอ่ง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ได้อาศัยน้ า 
หนองหมากเหบ็ เพื่อใช้ส าหรบัท าการเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์ แต่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีน้ าในหนอง
หมากเหบ็แห้งขอด และไม่พอใช้เพราะหนองน้ า
แห่งนี้ได้ต้ืนเขินมานานหลายปีแล้ว จึงท าให้
ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จงึขอความ 
อนุเคระห์สนบัสนุนงบประมาณการขุดลอกหนอง
หมากเหบ็ เพื่อรองรับในการกักเกบ็น้ าให้เพียงพอ
กับความต้องการของราษฎร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๔ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๔ นางเกศรินทร์   
แสงโยธา 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
     ชาวบ้านบ้านทานตะวัน ประสบปัญหาเรือ่งน้ า 
เมื่อถึงฤดูแลง้หรือฝนทิ้งช่วง จะประสบปญัหา 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงพลงังาน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๑ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการพลงังาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๔ 

 



๔๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
น้ าไม่พอใช้ และที่ผ่านมาเหตกุารณ์ฝนทิ้งช่วง 
เกิดบ่อยข้ึน และฝนทิง้ช่วง นานข้ึนเรื่อย ๆ สง่ผลให้
ราษฎรได้รับความเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก จงึขอรบั
การสนบัสนุนงบประมาณติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรจากทาง
ราชการ (ปญัหาแหลง่น้ า) 

ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 

๑๕ นายเมืองทอง   
บานสดช่ืน   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าค าค้าและติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร 
    ชาวบ้านบ้านน้อยหนองบัวประกอบอาชีพ
เกษตร ประสบปญัหาเรื่องน้ าเ มื่อถึงฤดูแล้งหรอืฝน
ทิ้งช่วง จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการ         
ท าการเกษตร น้ าไม่พอใช้ และทีผ่่านมาเหตุการณ์
ฝนทิ้งช่วงเกิดบ่อยข้ึน และฝนทิง้ช่วงนานข้ึนเรือ่ย ๆ 
ส่งผลให้ราษฎรได้รบัความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
จึงขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณติดตั้งระบบ 
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจาก 
ทางราชการ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 
 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงพลงังาน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๑ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการพลงังาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๓ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

 



๕๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๖ นายพงษ์สวัสดิ์   
บงค์บุตร   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอเสนอโครงการขุดลอกหนองน้ าขุ่นเพือ่ท า
การเกษตร 
     ราษฎรประสบปญัหาแหลง่น้ าท าการเกษตร 
ในฤดูท านาปรังไมเ่พียงพอ เนื่องจากแหลง่น้ าตื้น
เขินในหลายหมูบ่้านที่ใกล้แม่น้ าสงคราม เนือ่งจาก
พื้นที่เป็นที่ลุม่น้ าท่วมขัง เหมาะส าหรับท านาปรัง 
ในฤดูแล้ง จึงขอเสนอโครงการ ดังนี ้
     ๑. โครงการขุดลอกหนองน้ าขุ่นเพื่อท า
การเกษตร หมูท่ี่ ๕ ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
     ๒. โครงการขุดลอกหนองหมากกุ้ม หมู่ที่ ๗ 
ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๖ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๗ นายธนทัต  จดจ า   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ราษฎรหมูบ่้านโนนสีทอง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขอ
โครงการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปท าเป็นแหลง่น้ า 
สวนสาธารณะ และสถานทีส่าธารณะอเนกประสงค์ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๗ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

 



๕๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๘ นายอภิรัฐ  แสงลี   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ของบประมาณปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
     เนื่องด้วยอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของโรงเรียน
บ้านลึมบอง ใช้จัดการเรียนการสอนมาเป็น
เวลานาน ท าให้หลังคาช ารุด บริเวณภายในและ
ภายนอกมีความทรุดโทรม ประกอบกบัมีน้ าท่วมขัง
เป็นประจ าในช่วงฤดูฝน ท าให้ล าบากต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก 
     จึงขอส่งเอกสารของบประมาณปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อเสนอ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พจิารณาจัดสรร
งบประมาณ ในการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบต่อไป 

(ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๔ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการศึกษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๖ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการ
การศึกษา มอบหมาย
ให้คณะท างานกลาง 
ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา  
เป็นผู้พิจารณาศึกษา
เร่ืองดงักล่าว 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาด าเนินการ 
(๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) 

๑๙ นางรุ่งนภา  ศรีโคตร   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอความอนุเคราะหส์นบัสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานข้ามล าด้วยด่านภูตอนล่าง  
บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 
     ชาวบ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย ได้รับ
ความเดือดร้อนในการใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม 
และเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง และมีความเดือดรอ้น 
ในการใช้ถนนการเกษตรเส้นทางไปล าห้วยด่านภู

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๗ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

     คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
ได้มีหนังสือประสานไป
ยังกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ 
กรมทางหลวงชนบท  

     กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่นแจ้งวา่ 



๕๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ตอนล่าง ซึง่สภาพถนนเป็นลกูรังและมีบางช่วงเป็น
หลุมเป็นบ่อ คันคูล าห้วยถูกน้ ากัดเซาะขาดเสียหาย 
ชาวบ้านได้แก้ปัญหาโดยการท าสะพานช่ัวคราวข้าม
ล าห้วย แต่สะพานมีความไม่แข็งแรงและไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ินของผู้ที่ใช้ทางในการ
สัญจร แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมาย มีข้อจ ากัด
เรื่องงบประมาณจงึไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอใหป้ระสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณหรือ
ด าเนินการส ารวจ ออกแบบ กอ่สร้างสะพาน 
ข้ามห้วยด่านภูให้กับองค์การบรหิารส่วนต าบลมาย 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจกรณีโครงการ
ดังกลา่ว  
หากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาย 
มีความจ าเป็นจะจัดท า
โครงการดังกลา่ว 
สามารถพิจารณาใช้เงิน
อุดหนุนทั่วไปตาม
อ านาจหน้าที ่
ที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สมทบกับ
งบประมาณรายได้ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อพิจารณา
ด าเนินการโครงการ
ดังกลา่วได้ เน่ืองจาก
งบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้



๕๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จัดสรรให้องค์กรปครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่หากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมาย
อาจพิจารณาจัดท า
แผนงาน/โครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดัหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีต่่อไป    

     กรมทางหลวงแจง้
ว่าหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีความประสงค์จะให้
กรมทางหลวงชนบท
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
ด้านเทคนิค เช่น การ



๕๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ส ารวจออกแบบและ
การประมาณราคา เพื่อ
น าไปจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือ
อาจน าโครงการเพื่อ
พิจารณาบรรจุเขา้
แผนพัฒนาจงัหวดัและ
กลุ่มจังหวดัอีกทางหน่ึง 
ขอให้แจง้ความจ านงไป
ยังแขวงทางหลวง
ชนบทสกลนครโดยตรง 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๐๙๑  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๐ นายทองชาติ   
แก้วสุทอ 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอให้ด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา 
     ๑. ปัญหาน้ าเค็มลงล าห้วยซาง  
จากผูป้ระกอบการนาเกลือ 
     ๒. ปัญหาภัยแล้ง 
     ๓. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 

 



๕๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๔. ถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
๒ ข้างล าห้วยน้อย 
     ๕. ถนนคอนกรีตบ้านหัวนาจดหน้า  
อบต. อินทร์แปลง(ปัญหาด้านการเกษตร 

ปัญหาการคมนาคม) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๙ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๒๑ นายประศาสตร์   
ยมภูมี 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอให้ด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา 
     ชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนายม ต าบลอินทร์แปลง 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความต้องการ
ขอท่อสง่น้ าผ่านที่นาของชาวบ้านทุกคน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที ่สว ๐๐๐๑/๔๒๘๔ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๒ นายจุฬา  ประยงค์กจิ 
 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอให้ด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา 
     ชาวบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธ์ิทอง ต าบลอินทร์
แปลง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขอความ
อนุเคราะห์เจาะน้ าบาดาลตามไร่นา  
เพื่อท าการเกษตร (ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๗ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๓ นายช านาญ   
อินเมืองแก้ว 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอให้ด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา 
     ขอโครงการลุม่น้ าพลงัแสงอาทิตย์ เพือ่ป้องกัน
ภัยแล้งจากแหลง่น้ าห้วยหิน กว้าง ๑๒๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



๕๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒๔ นายภานุพงศ์  
สาระบิล 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

บึงค าอ้อ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๒๑ ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตื้นเขิน 
ไม่สามารถเก็บกักน้ าในปริมาณมากพอ เพื่อไว้ใช้           
ในฤดูแล้ง จึงมีความจ าเป็นต้องท าการขุดลอก 
บึงค าอ้อ เพือ่เป็นการแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อน
ของราษฎรทีเ่กิดจากภัยแล้งและน้ าท่วมได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๓ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๐ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
ยุติเร่ืองดงักล่าว 
เน่ืองจาก 
ไม่เข้าองค์ประกอบของ
ค าร้องทุกข ์ตาม
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการเร่ืองราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นเพียง 
การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินการ ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้สง่
เร่ืองไปยงั
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้วยแลว้ 
ดังน้ัน จักไดต้ดิตามผล
การพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อไป 



๕๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/
๐๑๗๘๘ 
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๕ นางนีรนุช  ทองสว่าง สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทอผ้า - 
ย้อมครามบ้านสงเปลือย 
     กลุ่มวิสาหกจิชุมชนทอผ้า-ย้อมคราม 
บ้านสงเปลือย ประสบปัญหายอดจ าหน่ายสินค้า
ลดลง แหลง่จ าหน่ายสินค้าไม่เพียงพอตอ่สินค้าทีม่ี
จ านวนมาก และปญัหาการแสดงสินค้าตามงาน 
ต่าง ๆ มีจ านวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีการผลิตเท่าเดิมแต่การจ าหน่าย
ลดลง ดังนั้น จึงมีความต้องการเพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้มากขึ้น และขยายการตลาด 
ให้มากขึ้นในหลาย ๆ พื้นที ่

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ            
การพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๘ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๓ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๖ นายสมพร  ถิระโคตร สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ชาวบ้านสงเปลือย หมู่ ๔ ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ในฤดูฝนประสบ
ปัญหาน้ าท่วมท าความเสียหายแก่ข้าวในนา  
ฤดูแล้งน้ าแห้งไมม่ีแหล่งน้ า จงึต้องการใหม้ีการ 
ขุดลอกล าห้วยปลาหางให้กว้างและลกึขึ้น  
เพื่อกักเกบ็น้ าได้มากข้ึน ความต้องการท่อสง่น้ า 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๖ 
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



๕๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ผ่านที่นาของชาวบ้าน หมูท่ี่ ๕ บ้านนายม ต าบล
อินทร์แปลง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๘. จังหวัดนครพนม  (จ านวน ๔ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายเสถียน  ฝาระมี  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขาม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการยกระดับถนน (สายห้วยกะ
สิน-บ้านท่าลาด) 
      

(ปัญหาคมนาคม) 
 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจของ
จังหวัดนครพนม จึงส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณา  
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 

๒ นายสมชอบ  นิติพจน์  
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก 
ระยะทาง ๗,๗๔๓ เมตร 

(ปัญหาคมนาคม) 
 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจของ
จังหวัดนครพนม จึงส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม เพื่อ 
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจหรือใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณา  
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 



๖๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

  

 

๓ นายเรืองชัย  วงษ์อุระ  
ตัวแทนราษฎรบ้านห้วย
พระ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๔ 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุ
เทน  

นครพนม เรื่อง  การบุกรุกที่ดินหลวงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงสตัว์และทีด่ินของ
ประชาชน 
 (ปัญหาสังคม) 

ศาสตราจารย์ ดร. สังศิต 
พิริยะรังสรรค์  
ประธานคณะกรรมาธิการ
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ ามีความประสงค์
ให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ 
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ า  

รอผลการพิจารณา  
ของ คณะกรรมาธิการ
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
 (๐๔/๑๐/๖๒) 
 

๔ นายทรงเดช  นาชัยเวียง  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสงคราม             

นครพนม เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง
ปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ า 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

เป็นเรื่องเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า เห็น
ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ                 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ              
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
 

รอผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๐๑/๑๑/๖๒) 



๖๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายพิสุทธ์ิ  อนตุรองักรู  
นายกเทศมนตรีต าบลทา่พระ 
ส านกังานเทศบาลต าบล 
ทา่พระ ๔๓๘ หมู ่๑๘  
ถนนศิวิลยั ต าบลทา่พระ 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแกน่ ๔๐๒๖๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานของบประมาณการ
ติดตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณส่ีแยกหนองบวัดีหมี
ไป 
พระยืน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๑ ตดักบัถนน
มิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข ๒) ตรงบริเวณแยก
ทางเขา้โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ
ขอนแกน่ เทศบาลต าบลทา่พระไดป้ระสานขอ
งบประมาณจากแขวงทางหลวงขอนแกน่ที่ ๓ (บา้น
ไผ่) ตัง้แตปี่  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดร้บัการยืนยนัวา่จะน าเขา้แผน
ความส าคญัเรง่ดว่นของจดุติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
ของแขวงทางหลวงฯ เป็นล าดบัส าคญัล าดบัที่ ๑ ของ
ทกุปี ซึง่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดป้ระสานติดตามผลการ
ด าเนินการจากแขวงทางหลวงฯ ไมไ่ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณดงักล่าว 

(ปัญหาคมนาคม) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วฒิุสภา เพือ่พิจารณ
ด าเนินการในส่วนที่เกย่วขอ้งตามที่
เห็นสมควร 

 



๖๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ นายพิสุทธ์ิ  อนตุรองักรู  
นายกเทศมนตรีต าบลทา่พระ 
ส านกังานเทศบาลต าบล 

ทา่พระ ๔๓๘ หมู ่๑๘  
ถนนศิวิลยั ต าบลทา่พระ 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแกน่ ๔๐๒๖๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหติ์ดตามโครงการเป็นกรณีพเิศษ
จากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง กรณีเทศบาลต าบลทา่พระ 
ไดข้องบประมาณจากแขวงทางหลวงขอนแกน่ที่ ๓ 
(บา้นไผ)่ เพื่อจดัท าโครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่เทศบาลต าบลทา่พระ 
เก่ียวกบัปัญหาน า้ทว่มขงับริเวณตลาดรอ้ยปีทา่พระ
และยา่นชมุชนหนองบวัดีหมี ซึง่แขวงทางหลวงฯ ได้
ด าเนินการจดัท าโครงการดงักล่าวเขา้บรรจใุนส านกั
แผนงาน กรมทางหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดงันี ้
        ๑. รหสังาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมกอ่สรา้งปรบัปรุง
สะพานและอาคาระบายน า้ ทางหลวงหมายเลข ๒ 
ตอนควบคมุ ๐๔๐๓ ตอนบา้นไผ่ – ทา่พระ ระหวา่ง 
กม. ๓๒๓+๙๐๐ – กม.๓๒๔+๗๕๐ (หนองบวัดีหมี) 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

        ๒. รหสังาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดบั
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข ๒ ตอนควบคมุ ๐๔๐๓ ตอนบา้นไผ่ –  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วฒิุสภา เพือ่พิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
 
 

 



๖๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ทา่พระ ระหวา่ง กม.๓๒๕+๘๐๐ – กม.๓๒๗+๗๗๑ 
(ยา่นชมุชนตลาดรอ้ยปีทา่พระ) งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 
๓ นายอทุิศ  สกลุพงษ ์ก านนั

ต าบลโคกสูง 
ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

การบกุรุกหนองสาธารณประโยชนท์ีอ่ยูบ่ริเวณ 
เหนือเข่ือนหนองหวาย เนื่องจากมีราษฎรบางกลุ่ม 
ใชร้ถแบคโฮถมหนองสาธารณะเพื่อท าการเกษตร  
และปิดทางน า้ ท  าใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที่หนองชัน้ใน คือ 
หนองบกัดอ หนองบกัลาย และหนองไมต้าย ไมมี่น า้ 
ที่จะท าการเกษตร ซึง่ทัง้ ๓ หนองมีพืน้ที่ติดตอ่กนั
หลายต าบล มีทางน า้เขา้ที่ปากหว้ยชนั มีพืน้ที่
ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร ่ดงันัน้ จงึขอเสนอใหมี้การ
ด าเนินการ  ดงันี ้
        ๑. ออกส ารวจและปักเขตแดนใหช้ดัเจน  
ดยกระท ารว่มกนักบัราษฎรที่มีพืน้ที่ติดตอ่กบัหนอง 
ฝ่ายทอ้งถ่ิน ฝ่ายทอ้งที่ มาส ารวจและเป็นพยาน
รว่มกนั  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา เพือ่
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร 

 



๖๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

        ๒. จดัหางบประมาณในการขุดลอกเพือ่เป็น 
แกม้ลิงและราษฎรในพืน้ที่ไดร้บัประโยชนร์ว่มกนั  
ในส่วนหนว่ยที่มีความจ าเป็นอนัดบัตน้ ๆ  

(ปัญหาแหลง่น า้) 
๔ นางสุกลัยา  นาวนิพา 

กลุ่มปลูกผกัแปลงใหญ่ 

ต าบลตอนชา้ง 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแกน่ ๔๐๐๐๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

จดัสรรงบประมาณการซือ้อปุกรณใ์นการท า
การเกษตร ดงันี ้
        ๑. ของบประมาณในการขุดเจาะบาดาล พรอ้ม
แผงโซลา่เซลล ์พรอ้มถงัสูง  
        ๒. ของบประมาณสนบัสนนุในการซือ้
เครื่องจกัร เชน่ รถไถขนาดเล็ก เพื่อใชใ้นการท าแปลง
ใหก้บัสมาชิก อปุกรณด์า้นการเกษตร เสน้ทางของ
สินคา้ทีเ่กษตรกรผลิตออกมาสูแ่หล่งจ าหนา่ย 

        ๓. เมล็ดพนัธุท์ี่มีคณุภาพ รวมถงึตน้พนัธุท์ี่มี
คณุภาพ 

        ๔. สนบัสนนุงบประมาณแบบตอ่เนือ่ง เพื่อออก
สู่นานาประเทศ ดงัค า “ครวัไทยสู่ครวัโลก” 
        ๕. ผลกัดนัโครงการตา่ง ๆ เพื่อใหถ้งึมือ
เกษตรกรอยา่งยั่งยืน  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหรกณ ์วฒิุสภา เพือ่
เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 

 



๖๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๕ นายหมา่น  นารี  
ประชาชนบา้นค าบอน 

๑๒๐ หมู ่๔ บา้นค าบอน 

ต าบลโคกสูง อ  าเภออบุลรตัน ์

จงัหวดัขอนแกน่ ๔๐๒๕๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขออนญุาตใหย้กยอในการท าการประมงในล าน า้พอง 
โดยการใชอ้ปุกรณใ์นการประมง คือ ใชย้กยอ ขนาด 

๑๕ เมตร x ๑๕ เมตร ตอ่ชดุ ในการประกอบการ
ประมงตามวิถีชาวบา้น  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วฒิุสภา เพือ่พิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
 

 

๖ น.ส.สมจิตร  ศรีลงโพธ์ิ  
และกลุ่มอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม
หว้ยเสือเตน้และโกดหินขาว 
สภาองคก์รชมุชนต าบลโคก
สูง 
๑๐๕ หมู ่๔ ต าบลโคกสูง 
อ  าเภออบุลรตั ์ 
จงัหวดัขอนแกน่ ๔๐๒๕๐ 

โทร. ๐๘๐ ๗๓๐ ๓๙๐๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ปัญหาความเดือดรอ้นในที่ดินท ากินและทีอ่าศยัของ
ประชาชนในพืน้ที่ของอ าเภอน า้พองและอ าเภอ 
อบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 

        ๑. เรง่รดัการไดเ้อกสารสิทธ์ิคืนใหก้บัประชาชน 
ของอ าเภออบุลรตัน ์จ  านวน ๓ ต าบล คือ ต าบลโคก
สูง ต าบลทุง่โป่ง ต าบลบา้นดง และอ าเภอน า้พอง  
จ านวน ๓ ต าบล คือ ต าบลสะอาด ต าบลน า้พอง 
ต าบลกดุน า้ใส มีประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้น
ประมาณ ๑,๘๐๐ ราย ท่ีมีรายช่ือสอบสิทธ์ิและตก
หล่น ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบจากนโยบายของรฐั 
สูญเสียสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ถงึแมว้า่จะมีการแกไ้ข การ
ไตส่วน และสอบสวนสิทธ์ิเบือ้งตน้ไปแลว้ประมาณ
รอ้ยละ ๘๐  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
วฒิุสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 

 



๖๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แตย่งัคงเหลือขัน้ตอนอีกหลายหนว่ยงาน เชน่  
กรมธนารกัษ ์กรมที่ดิน  
        ๒. ขอใหย้กเลิกโครงการยกระดบัฝายหนอง
หวาย เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการไตส่วนสิทธ์ิในที่ดิน 
ท ากินของประชาชน อีกทัง้หากมีโครงการยกระดบั 
ของโครงการส่งน า้หนองหวายขึน้ จะเป็นปัญหาและ
ส่งผลกระทบตอ่วิถีชวีิตความเป็นอยูข่องประชาชนใน
พืน้ที่ ๖ ต าบล 

        ๓. ที่ดินที่อยูอ่าศยัของประชาชนในพืน้ที ่
บา้นค าบอน หมูท่ี่ ๔ – ๑๑ ถกูก าหนดเป็นเขตที่ดินใน
บรเิวณท่ีเวนคืนในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ของกรม
ชลประทาน ซึง่ประชาชนไมท่ราบมากอ่น โดย
ประชาชนบางสว่นมีโฉนดที่ดิน แตป่ระชาชนบางส่วน
ไมส่ามารถออกเอกสารสิทธ์ิท่ีอาศยัได ้จงึขอให้
ด าเนินการชว่ยเหลือ 
        ๔. การตรวจพบสารโลหะหนกัเกินเกณฑ์
มาตรฐานในตะกอนดิน สง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 



๖๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๗ นายชวลิต  อดุมจริยกลุ 

ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๔ 

นายอติชาติ  เกษสุภะ 
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๗ 

นายค าภา  วิเวก 
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๗ 

นายนิกร  มโนรตัน ์ 
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๖ 

 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหส้นบัสนนุจดัหางบประมาณเพือ่ขยายเขต
บริการน า้ประปา 
        บา้นค าบอน หมูท่ี่ ๔ และหมูท่ี่ ๑๑ ต าบลโคก
สูง อ  าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ ตัง้อยูติ่ดล าน า
พอง ซึง่เป็นสถานที่กอ่สรา้งสถานสีูบน า้ของการ
ประปา 
ส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตน า้ประปาเพื่อส่งไปใหบ้ริการ 
ในพืน้ทีอ่  าเภอเมืองขอนแกน่และพืน้ทีอ่ื่น ๆ  
อีกหลายแหง่ มีการวางทอ่ผ่านกลางหมูบ่า้นค าบอน
เพื่อส่งน า้ไปยงัสถานผีลิตน า้ ระยะทางประมาณ  
๕ กิโลเมตร ปัจจบุนัหมูบ่า้นดงักลา่วใชน้  า้จาก
ประปาหมูบ่า้นทีสู่บน า้จากล าน า้พอง ไมไ่ดใ้ชน้  า้จาก
การประปาส่วนภูมิภาคแตอ่ยา่งใด ท าใหร้าษฎรใน
พืน้ที่ไดร้บัผลกระทบในการกอ่สรา้งและไดร้บัความ
เดือดรอ้นจากการไมไ่ดร้บัการเหลียวแลจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ จงึขอให้
ผลกัดนัใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งจดัสรรงบประมาณ
เพื่อมาขยายเขตการใหบ้ริการน า้ประปาไปยงัหมูบ่า้น
ที่ไดร้บัความเดือดรอ้นดงักล่าว 

ส่งเรื่องไปยงัผูจ้ดัการการประปา 
ส่วนภูมิภาค (ชัน้พิเศษ) สาขาขอนแกน่ 

เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้งตามทีเ่ห็นสมควร 

 



๖๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

๘ นายอ าพร  ซาหยอง   ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขยายเขตบริการน า้ประปาภูมิภาคในพืน้ที่ต  าบลโคก
สูง อ  าเภออบุลรตัน ์ จงัหวดัขอนแกน่ จ านวน ๔ 
หมูบ่า้น 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการแผ่นดิน วฒิุสภา  
เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้งตามทีเ่ห็นสมควร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๔  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นางล าดวน  พานิกร  
๑๓๑ หมูท่ี่ ๒ ต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า 
จงัหวดัมหาสารคาม 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ไมไ่ดร้บัเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ 
บาท 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ ) 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
ประสานรายละเอียดและขอขอ้มลู
เพิ่มเติม 

 

๒ นางปราณี  จฬุาโครต   
ที่ท  าการก านนัต าบลหวัขวาง 
ต าบลหว้ยขวาง  
อ าเภอโกสุมพสิยั  
จงัหวดัมหาสารคาม 
๔๔๑๔๐ 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอสนบัสนนุโครงการพฒันาแหลง่น า้ จ านวน ๒ แหง่ 
คือ ล าหว้ยชีหลง และหนองบงึบอน ต าบลหวัขวาง 
อ  าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เนื่องจาก
สภาพพืน้ทีแ่ละสภาพล าน า้ปัจจบุนัมีสภาพตืน้เขิน มี
วชัพืชขึน้เป็นจ านวนมาก ไมส่ามารถเก็บกกัน า้ได ้

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา และ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร 
 
 

 

๓ รอ้ยตรี สกลุศกัด์ิ  แสนเสนา 
ประธานสภาองคก์รชมุชน
ต าบลประชาพฒันา   
 
สภาองคก์รชมุชนต าบล
ประชาพฒันา 
๑๐๑ หมูท่ี่ ๘  

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอเสนอโครงการพฒันาอา่งเก็บน า้หนองไฮ 
(ตอ่เนือ่ง)  
          จงัหวดัมหาสารคามเคยไดร้บังบประมาณ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ ลา้นบาท ในการขุดลอก
ดา้นทิศตะวนัตกของอา่งเก็บน า้ และในปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไดร้บังบประมาณจากชลประทานจงัหวดั

ผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม และ
ชลประทานจงัหวดัมหาสารคาม ไดร้บั
ทราบเรือ่งดงักลา่วแลว้  
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา และ

 



๗๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๔  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ต าบลประชาพฒันา  
อ าเภอวาปีปทมุ  
จงัหวดัมหาสารคาม 
๔๔๑๒๐ 

มหาสารคาม จ านวน ๓ ลา้นบาท ท าการขุดลอก
เกาะกลางน า้แตย่งัไมแ่ลว้เสร็จ เนื่องจากหมด
งบประมาณกอ่น ดงันัน้ คณะกรรมการขบัเคล่ือน
ต าบลจงึขอเสนอโครงการพฒันาอา่งเก็บน า้หนองไฮ
ตอ่เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อ
พฒันาแหล่งน า้ใหแ้ลว้เสร็จ 
          นอกจากนี ้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดร้บั
งบประมาณ จ านวน ๔๕ ลา้นบาท ฝังทอ่ขนาดใหญ่
จากอา่งเก็บน า้จอกขวาง อ  าเภอวาปีปทมุ เพือ่สง่น า้
มายงัอา่งเก็บน า้หนองไฮ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร  
แตปั่จจบุนัไมส่ามารถน าน า้มาที่อา่งเก็บน า้หนองไฮ
ได ้เพราะคา่กระแสไฟฟา้แพงมาก จงึขอเสนอ
เปล่ียนเป็นระบบโซลารเ์ซลลห์รือระบบเครือ่งสูบน า้
ลงทอ่  

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 
 

พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร 
 



๗๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๔  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นายอนงค ์ นอ้ยนอนเมือง 
ผูใ้หญ่บา้นหนองกงุเตา่ 
ประธานคณะกรรมการ
วิสาหกิจชมุชน 
บา้นหนองกงุเตา่ 
ต าบลทา่สองคอน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

โทร. ๐๘๘ ๔๗๖ ๓๔๒๐ 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗  
ก.ค. ๖๓) 

ขอความชว่ยเหลือเรง่รดัด าเนนิการ ตามโครงการ
พฒันาแหล่งน า้โดยการสูบน า้ดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล)์ จากล าน า้ชเีพื่อการเกษตร  
และการอปุโภคบริโภค ดงันี ้
         ๑. การสรา้งเข่ือนกัน้ล าน า้ช ี
         ๒. การติดตัง้เครื่องสูบน า้ และเครื่องผลกัดนั
น า้ โดยพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล)์ 
         ๓. แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(แผงโซล่าเชลล)์ 
         ๔. อา่งพกัน า้ หรือแกม้ลิง เพื่อการเก็บกกัน า้ 
และกระจายน า้ไปยงัพืน้ที่ที่ตอ้งการน า้ 
         ๕. ทอ่ส่งน า้ขนาดใหญ่ และขนาดตา่ง ๆ เพื่อ
การสง่น า้ใหไ้ดก้วา้งไกล ทั่วถงึและเพียงพอตาม
ความตอ้งการทัง้น  า้เพือ่การเกษตร และน า้เพือ่การ
อปุโภคบริโภค 

         ๖. ระบบการควบคมุการส่งน า้ในระยะไกล 
ดว้ยระบบ IoT (ระบบอนิเตอรเ์นต) 
รวมมลูคา่ประมาณ ๑,๒๐๐ ลา้นบาท  

(ปัญหาแหลง่น า้)      

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา และ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร 
 
  

 

 



๗๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายชยัชนะ  รตันชยัฤทธ์ิ 
เลขาธิการหอการคา้ 
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

๕๕ หมูท่ี่ ๑๐  
ต าบลเกาะแกว้  
อ าเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ๔๕๑๒๐ 

รอ้ยเอ็ด 

(๑๔ – ๑๕ ก.พ. 
๖๓) 

ขอความอนเุคราะหช์ว่ยผลกัดนัโครงการบริหาร
จดัการน า้จงัหวดัรอ้ยเอ็ดทัง้ระบบ 

     สืบเนื่องจากจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เกิดอทุกภยัใหญ่ 
ตัง้แตปี่ ๒๕๖๐ ถงึปี ๒๕๖๒ ติดตอ่กนัเป็นเวลา ๓ ปี 
ท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่ประชาชนเป็นจ านวนมาก  
ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม แนวทางแกไ้ขได้
จดัท าโครงการบริหารจดัการน า้ เพื่อลดปัญหาน า้
ทว่มน า้แลง้ทัง้ระบบ ตามลุ่มน า้ส าคญั ๆ ของจงัหวดั 
ในโครงการนีต้อ้งใชเ้งินงบประมาณในการด าเนินการ
เป็นจ านวนมาก เพือ่ใหโ้ครงการส าเร็จและแกไ้ข
ปัญหาไดจ้ริง 

(ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการตาม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 
ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๑ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 

 



๗๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ นายประมวล วลิาจนัทร ์
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
การอาชีพรอ้ยเอ็ด 

ถนนรณชยัชาญยทุธ  
ต าบลในเมือง อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

รอ้ยเอ็ด 

(๑๔ – ๑๕ ก.พ. 
๖๓) 

การขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ (งบกลาง) 
     ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ไดมี้
นโยบายการพฒันาการจดัอาชีวศกึษาสูส่ากล และ
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมและให้

สถานศกึษาก าหนดสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ R-

Excellent  
     วิทยาลยัการอาชีพรอ้ยเอ็ด ไดด้  าเนินการจดัท า
ขอ้มลูเอกสารโครงการที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว โดยมี
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้
     ๑. โครงการพฒันานกัเรียน นกัศกึษามาตรฐานสู่
สากล งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่สง่เสริม
และพฒันาใหน้กัเรียน นกัศกึษามีทกัษะทาง
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน เพือ่ใช้
ในการติดตอ่ส่ือสารได ้

     ๒. โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีและนวตักรรม
รอ้ยเอ็ด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
พฒันาสถานศกึษาผูน้  าดา้นการสรา้งนวตักรรม 
เครื่องจกัรแปรรูปขา้วและผลผลิตทางการเกษตรฯ 

ผูร้อ้งมีหนงัสือเรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์
วฒิุสภา  

 
คณะอนกุรรมการฯ เห็นชอบใหส้่งเรื่อง 
ไปยงัคณะกรรมาธิการการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๗ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๕ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๗๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๓. โครงการเถา้แกเ่มืองรอ้ยเอ็ด งบประมาณ 
๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหน้กัเรียน นกัศกึษามี
ความรูใ้นการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม ่เพื่อน า
สินคา้การเกษตรมาแปรรูปผลิตภณัฑสิ์นคา้สู่ชมุชนฯ      

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 ประเภท : ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ  
 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายวีรพงษ ์ เต็งรงัสรรค ์

ประธานสภาอตุสาหกรรม
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๔๒ ๒๒๑ ๑๑๙ 

ที่อยู ่๑๐๕  ถนนแจม่นุ
สรณ ์  
ต.หมากแขง้ อ.เมือง  
จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑.  ตอ้งการใหส้่งเสริมระบบขนส่งสินคา้  
และการจดัระเบียบโรงงานอตุสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการสรา้งตลาดตา่งประเทศและการ
ทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และสาธารรฐั
ประชาชนจีนตอนใต ้เชน่ การขยายเสน้ทางรถไฟไป
ยงันิคมอตุสาหกรรมอดุรธานี ซึง่นิคมอตุสาหกรรม
อดุรธานีไมส่ามารถด าเนนิการเองได ้

     ๒. ตอ้งการใหส้่งเสริมและสนบัสนนุการวิจยั 
และพฒันานวตักรรมเพือ่สง่เสริมดา้นอตุสาหกรรม 
ในจงัหวดัอดุรธานใีหม้ากย่ิงขึน้ 

     ๓. ตอ้งการใหน้ิคมอตุสาหกรรมอดุรธาน ี
เป็นเศรษฐกิจพิเศษเหมือนจงัหวดัหนองคาย เพื่อจงู
ใจใหน้กัลงทนุมาลงทนุในจงัหวดัอดุรธานเีพิ่มมากขึน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให ้
นายณรงค ์ เชือ้บญุชว่ย ผูต้รวจราชการ
ส านกันายกรฐัมนตรี รบัไปด าเนินการ 
เชิญหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งเพื่อหารือ 
รว่มกนับรูณาการ ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตอ่ไป 

 



๗๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     - ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดน้  าเสนอโครงการนิคม
อตุสาหกรรมอดุรธานี ซึง่เป็นนิคมฯ แหง่แรกของ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยคณะรฐัมนตรีไดมี้มติ
เห็นชอบในหลกัการ เม่ือวนัที่ ๒๑ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาพืน้ที่ โครงการตัง้อยูท่ี่  

ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อดุรธานี พืน้ที่ ๒,๑๗๐ ไร ่
ความคืบหนา้  
     - การรถไฟแหง่ประเทศไทย พิจารณาที่จะเขา้มา
ส ารวจในการสรา้งราง โดยจะตอ้งขอรบัการสนบัสนนุ
จากกระทรวงคมนาคม 

     - เคยมีการเสนอในการลงพืน้ทีข่อง ครม.สญัจร  
ตอ่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม เก่ียวกบัการขยายรางรถไฟ เพื่อ
เชื่อมไปถงึพืน้ที่ของนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี 

การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษี และ Logistics Park 

ซึง่ไดข้อ้มลูวา่ขอน าไปพิจารณาศกึษา 
     - ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมวา่ 
โครงการดงักล่าว ภาคเอกชนเป็นผูล้งทนุทัง้หมด  



๗๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

จงึขอใหติ้ดตาม เรง่รดั การพิจารณาดงักลา่ว  
เพื่อประโยชนท์างดา้นการคา้การลงทนุ 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
     ๔. ขอใหส้ง่เสริมระบบชลประทานที่ดีใหก้บัพืน้ที่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โขง-เลย-ชี-มลู) 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์
๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๕๘ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๒ นายภูริพฒัน ์ ชาวเวียง 
รองผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพืน้ที่ศกึษามธัยมศกึษา 
เขต ๒๐ 

โทร. ๐๘ ๑๒๖๐ ๔๖๖๖ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

สถานศกึษาขนาดเล็กที่อยูใ่นชมุชน ยงัมีความจ าเป็น
ตอ่ชมุชน ไมค่วรด าเนินการยบุรวม แตค่วรส่งเสริม
พฒันา ใหเ้ป็นศนูยพ์ฒันาการศกึษาของทอ้งถ่ิน 

และควรสนบัสนนุงบประมาณรายหวัเพิ่มมากกวา่
สถานศกึษาขนาดอื่น    
ขอ้เสนอ  

ขณะนีค้ณะกรรมาธิการการศกึษา 
วฒิุสภา ไดมี้การพิจารณาศกึษาประเด็น
การยบุรวมสถานศกึษาขนาดเล็ก  
 
ดงันัน้ เห็นควรสง่เรือ่งดงักลา่วไปยงั
คณะกรรมาธิการการศกึษา วฒิุสภา  

 



๗๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ที่อยู ่๗๙ หมู ่๖  
ต าบลบา้นจั่น 

อ.เมือง จ.อดุรธานี 
๔๑๐๐๐ 

     ๑. สรา้งเสริมโรงเรียนดว้ยเทคโนโลยี 

     ๒. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ 

ควรด าเนินการในรูปแบบนิติบคุคลเต็มรูปแบบ 

เพื่อการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

     ๓. โรงเรียนขนาดกลาง ควรพฒันาให้
เจริญกา้วหนา้ เนน้เป็นตน้แบบตามบริบทของพืน้ที ่
     ๔. โรงเรียนขนาดเล็ก ควรจดังบประมาณพิเศษ
ชว่ยเหลือจดัใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเรียนรูข้องชมุชน 
เป็นแหลง่บรูณาการฐานขอ้มลูและความรูน้วตักรรม 
ในอนาคตที่สมบรูณ ์

(ปัญหาดา้นการศกึษา) 

 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ตอ่ไป 



๗๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๓ นายประยรู  นารี  
รองประธานสภาวฒันธรรม
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๘ ๙๓๗๖  ๔๑๙๑ ,     
      ๐๔๒ ๒๔๗ ๘๐๒ 

ที่อยู ่๙๙ หมู ่๙ ต าบลน า้
พน่  อ.หนองววัซอ จ.
อดุรธานี ๔๑๒๒๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอใหส้นบัสนนุการสง่เสริมและอนรุกัษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง งานร าบวงสรวงกรมหลวง
ประจกัษศิ์ลปาคม เนือ่งในวนัที่ระลึกกอ่ตัง้เมือง
อดุรธานี ซึง่มีการจดังานเป็นประจ าทกุปี 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให้
จงัหวดัอดุรธานีรบัไปด าเนินการ 

 

     ๒. ประชาชนบา้นน า้พน่ ต าบลหนองววัซอ  
จงัหวดัอดุรธานี ไมมี่เอกสารสิทธ์ิดา้นที่ดินท ากนิ
ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๒๐ กวา่ ๔๐๐ หลงัคารเรือน ซึง่ทัง้
หมูบ่า้น 

มีเอกสารสิทธ์ิไมถ่งึ ๒๐ ครวัเรอืน ทัง้นี ้เคยรายงาน 
ในการประชมุสญัจรของจงัหวดัแตย่งัไมมี่ความ
คืบหนา้ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 
 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี ไดช้ีแ้จงวา่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จงัหวดัอดุรธานีจะออก
ส ารวจที่ดินเพือ่ออกโฉนดที่ดินใหก้บัทกุ
อ าเภอตามนโยบายของรฐับาล ทัง้นี ้ตอ้ง
อยูใ่นระวางแผนที่ดินที่ถกูตอ้งจงึจะ
สามารถ 
ออกโฉนดได ้

 



๘๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นายอรรถสิทธ์ิ  อินทรม์า   
ผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๘ ๖๖๓๕ ๘๗๒๗, 

      ๐๔๒ ๒๔๔ ๓๙๓ 

ที่อยู ่ องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัอดุรธานี ถ.มขุมนตรี 
อ.เมือง จ.อดุรธานี 
๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. งบประมาณท่ีองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั
อดุรธานีไดร้บัเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประชาชนมีจ านวนเงินงบประมาณท่ี
ลดลง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัความเดือดรอ้นของ
ประชาชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดช้ีแ้จง
กรณีที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักล่าวให้
ประชาชนผูเ้สนอความเห็นไดร้บัทราบ
แลว้ 

 

     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไมส่อดคลอ้งกบั
หลกัการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีและหลกันิติธรรม 
เชน่ ระเบียบการใชร้ถยนตส์่วนกลางของส านกั
นายกรฐัมนตรี หากจะจอดรถนอกส านกังาน จะตอ้ง
มีเหตผุล “ความจ าเป็น” สวนทางกบัการใหค้วาม
อิสระแกท่อ้งถ่ิน หรือ ระเบียบวา่ดว้ยการเบิกคา่เชา่
บา้นของส่วนภูมิภาคที่มีการปรบัอตัราการเบิกคา่เชา่
บา้น แตก่ารแกไ้ขระเบียบล่าชา้กวา่สว่นกลาง ๖ 
เดือน และไมร่ะบจุา่ยยอ้นหลงัใหแ้กข่า้ราชการ
ทอ้งถ่ิน ข้อเสนอ ขอใหต้ัง้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายทอ้งถ่ินทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาและขดั
ตอ่หลกันิติธรรม (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยติุธรรม และการ
ต ารวจ วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 
การพิจารณาด าเนนิการในส่วน 

ที่เก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๖ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๘๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๕ นายวรงค ์ คลงัเงิน 

ทอ้งถ่ินจงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๑๑๑  
ที่อยู ่๓ ต.บา้นเล่ือม อ.
เมือง  
จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

แผนการถา่ยโอนภารกิจ ตามพระราชบญัญติั 
การกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีการถา่ยโอนกิจการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนน 
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตไ่มมี่การถา่ยโอน
เงินงบประมาณดา้นการซอ่มแซม บ ารุงรกัษา
โดยเฉพาะมาให ้ท าใหข้าดงบประมาณในการซอ่ม
บ ารุง หากถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบอ่ เพราะ
งบประมาณท่ีไดร้บัเป็นงบประมาณทั่วไป 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดช้ีแ้จง
กรณีที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักล่าวให้
ประชาชนผูเ้สนอความเห็นไดร้บัทราบ
แลว้ 

 

๖ นายบญุศรี สขุวาปี  
ประธานสภาเกษตรกร
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๔๒ ๒๖๖ ๓๗๕, 

       ๐๘ ๑๐๕๐ ๘๑๕๔,  

ที่อยู ่๑๓๕ หมู ่๓ ต.บะยาว 
อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี 
๔๑๒๘๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอใหเ้พิ่มพืน้ที่ชลประทานใหเ้พียงพอตอ่ 
ความตอ้งการของประชาชน ซึง่ประสบปัญหาภยัแลง้
คกุคามจ านวนมาก และหลายอ าเภออยูไ่กลแหลง่น า้ 
โดยเฉพาะอ าเภอวงัสามหมอ ซึง่เคยมีการเสนอ
โครงการขุดลอกอา่งเก็บน า้ค  าหมากยาง ต.บะยาว  
อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี ในการประชมุกลุ่มจงัหวดั 
แตย่งัไมมี่ความคืบหนา้ ปัจจบุนัตืน้เขินทรายทบัถม 
ท าใหก้บัเก็บน า้ไดน้อ้ย (ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ใหผู้เ้สนอ
ความเห็นส่งขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเติม 
เพื่อจะไดน้  ามาประกอบการพิจารณา 

 



๘๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๒.  เกษตรกรไมมี่เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 
อยา่งทั่วถงึในพืน้ทีอ่  าเภอวงัสามหมอ อ าเภอศรธีาต ุ
และอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ซึง่พืน้ที่ดงักลา่ว
เดิมคือป่าสงวนแตปั่จจบุนัเป็นป่าเส่ือมโทรม 

(ปัญหาที่ดิน) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ใหผู้เ้สนอ
ความเห็นส่งขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเติม 
เพื่อจะไดน้  ามาประกอบการพิจารณา 

 

     ๓. ไฟส่องสวา่งตามถนนลาดยางในหลายพืน้ที่
ของหมูบ่า้น อ  าเภอวงัสามหมอ อ าเภอศรีธาต ุและ  
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี มีไฟส่องสวา่ง 
ไมเ่พียงพอ สง่ผลตอ่ความปลอดภยัในการเดินทาง 
ของประชาชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดม้อบให้
จงัหวดัอดุรธานีรบัไปด าเนินการ 

 

     ๔. ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ซึง่ตดัผ่าน
อ าเภอกมุภวาปี-ศรีธาต-ุวงัสามหมอ มีระยะทาง
ประมาณ ๖๑ กิโลเมตร มีความคบัแคบ มีรถบรรทกุ
ออ้ยและยาพาราขบัผ่าน เสนอใหมี้การขยายเป็น
ถนนส่ีชอ่งจราจร ทัง้นี ้เคยมีการเสนอในการประชมุ
กลุ่มจงัหวดัแตย่งัไมมี่ความคืบหนา้ 

(ปัญหาดา้นการคมนาคม) 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานีไดร้ายงานวา่
การขยายถนนฯ หมายเลข ๒๐๒๓ อยูใ่น
แผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขยาย
ถนนส่ีชอ่งจราจรในบางชว่ง เชน่ ถนนที ่
ตดัผ่านเขตชมุชน หรอืโรงเรียน  
ส่วนบริเวณอื่น ๆ จะขยายถนนจากเดิม 

๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร 

 



๘๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๗ นางสาวสุรีพร  เทพทอง 
นิติกรช านาญการ 
ส านกังานการปฏิรูปที่ดิน
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร  ๐๔๒ ๙๒๐ ๐๓๓ 

       ๐๘ ๘๕๖๒ ๔๒๓๕ 

ที่อยู ่ส านกังานการปฏิรูป
ที่ดินจงัหวดัอดุรธานี  
๑๙๑ ถ.บญุยาหาร 
ต.หนองบวั อ.เมือง   
จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

กฎหมายปฏิรูปที่ดินไมมี่ความสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาประเทศและความเป็นอยูข่องเกษตรหรอื
ราษฎรในพืน้ที่เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากถกูจ ากดัโดย
กฎหมายปฏิรูปที่ดินและระเบียบ ซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 
 
 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยติุธรรม และการ
ต ารวจ วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๗ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๘ นายบญัญติั  พลูทรพัย ์  
ต าแหนง่ นายกสมาคม

ผูส้งูอาย ุอดุรธาน,ี อดีต
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั
อดุรธาน ีเบอรโ์ทรศพัท ์ 
๐๘ ๕๙๕๔ ๓๓๓๔ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรมีการศกึษาทีสู่ง  
ผ่านการอบรมหลกัสูตรของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
จากสถาบนัการศกึษา มีวาระการด ารงต าแหนง่ ๒ ปี 
เวน้วรรคอยา่งนอ้ย ๓ – ๕ ปี  
     ๒. เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกระท าความผิด  
ควรด าเนินการยดึทรพัยโ์ดยเร็ว 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

  



๘๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๙ นางวราพร  ศิริประเสริฐ 
รองนายกเทศมนตรีนคร
อดุรธานี  
โทร. ๐๘ ๑๐๔๙ ๔๕๖๓ 

ที่อยู ่เทศบาลนครอดุรธาน ี

๑ ถนนอธิบดี ต.หมากแขง้ 
อ.เมือง จ.อดุรธานี 
๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอใหภ้าครฐัพิจารณาคา่ตอบแทนใหแ้กป่ระธาน
ชมุชนในเขตเทศบาลนครอดุรธานี เนื่องจากขณะนี ้
คณะกรรมการผูน้  าชมุชนไมไ่ดร้บัสวสัดิการใด ๆ  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

  

๑๐ นายสุชาติ  ทอนมณี 

นายอ าเภอกมุภวาปี 

โทร. ๐๘ ๑๘๖๗ ๕๙๓๔ 

ที่อยู ่ที่วา่การอ าเภอ 
กมุภวาปี ต.กมุภวาปี อ 
.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 
๔๑๓๗๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอใหข้ยายถนนทีเ่ชื่อมระหวา่งอ าเภอกมุภวาปีจาก
แยกนาแบก ต าบลเวียงค า ซึง่ตดัผ่านอ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม ถงึ อ  าเภอหนองหาน เนื่องจากถนนเดิมมี
ความคบัแคบ และไมมี่ความปลอดภยั หาก
ด าเนินการขยายถนนได ้จะเป็นเสน้ทางทีส่ามารถ
เชื่อมตอ่ไปยงัจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดัหนองคาย
ไดส้ะดวกมากย่ิงขึน้ 

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 
 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๒ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๘ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

 



๘๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๑ นายชาญชยั  ปณุประเสริฐ 
โทร. ๐๙ ๐๐๓๒ ๕๕๐๔ 

ที่อยู ่๔๘๕ บา้นโพธ์ิสวา่ง 
หมู ่๒ ต.หมากแขง้ อ.เมือง 
จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ภาครฐัควรดแูลผูสู้งอายใุหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการพฒันา
สงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูส้งูอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส 
วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๔ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๒ ส านกังานพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๔๒ ๒๒๒ ๙๕๔,  

      ๐๔๒ ๒๒๑ ๗๗๓ 

ที่อยู ่ศาลากลางจงัหวดั
อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี  
๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

๑. ดา้นเยาวชน  
     ๑.๑ โครงการอดุหนนุเพื่อเลีย้งดเูด็กแรกเกิด 

ไมมี่ขอ้บญัญติัตามกฎหมายใหอ้งคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนนุโดยตรง ควรมีการ
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถ
ด าเนินการชว่ยเหลือไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การพฒันาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 

ลววนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๘๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๑.๒ เด็กแรกเกิดที่ไดร้บัการชว่ยเหลือเงินอดุหนนุ
เดือนละ ๖๐๐ บาท ตามนโยบายของรฐับาล 

โดยขอ้มลูในระบบโครงการเงินอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็ก
แรกเกิดที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนของจงัหวดัอดุรธานี 
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวา่ราย ซึง่ถือวา่เป็นจ านวน
คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะสดัส่วนของคณุแม ่

วยัใส ซึง่มีอตัราสดัส่วนประมาณ ๔,๐๐ ราย หรือ 
คิดเป็น ๑๐ เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนผูล้งทะเบียน  
ซึง่ควรไดร้บัการชว่ยเหลือและพฒันาโดยพิเศษ 

๒. ดา้นผูสู้งอาย ุ ควรสนบัสนนุอาชีพและรายได ้
ใหเ้หมาะสมตอ่การด ารงชีพตามชว่งวยั โดยสง่เสริม
อาชีพในรูปแบบวสิาหกิจชมุชน เพื่อเป็นการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่ดีในชมุชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๑๓ นายธนะเมศฐ์  รอบรู ้

นิติกรช านาญการ 
โทร. ๐๔๒ ๒๒๒ ๒๘๔ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอใหพ้ิจารณาออกกฎหมายใหน้ายจา้งที่มี
การจา้งงานลูกจา้ง ตัง้แตจ่  านวน ๑ คนขึน้ไป ใหแ้จง้
การจา้งงานที่หนว่ยงานส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล ต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การแรงงาน วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวขอ้ง 

 



๘๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ที่อยู ่ส านกังานสง่เสริม
สวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานจงัหวดัอดุรธาน ี

๒๕ ถ.วฒันานวุงศ ์ 
ต.หมากแขง้ อ.เมือง 
จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

เพื่อใหมี้การบนัทกึขอ้มลูเขา้สู่ระบบออนไลนท์ี่
เชื่อมโยงไปยงัฐานขอ้มลูของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
โยชนใ์นการดแูลคุม้ครองแรงงาน 

     ๒. ขอใหพ้ิจารณาออกกฎหมายบรูณาการขอ้มลู 
Big Data กลุ่มแรงงานนอกระบบในการแจง้กลุ่ม
อาชีพตอ่หนว่ยงานส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล ต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
เพื่อใหมี้การดแูลคุม้ครองแรงงาน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๓ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๙ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๑๔ นายอนพุงค ์ มกรานรุกัษ ์

รองประธานสภา
อตุสาหกรรมจงัหวดั
อดุรธาน ี

โทร  ๐๘ ๑๙๗๕ ๓๒๖๓,  

       ๐๔๒ ๒๔๖ ๔๙๘ 

ที่อยู ่๘๓/๑๔  ถ.วฒันานุ
วงศ ์ต.หมากแขง้ อ.เมือง
อดุรธานี  

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑ .ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ 
เนื่องจากไมต่รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
บณัฑิตขาดคณุภาพการศกึษา และการไมต่อบสนอง 
ตอ่นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในการเรียน 
สายสามญัและสายอาชีพ (๕๐:๕๐) 
     ขอ้เสนอ 
     ๑) ยกเลิกนโยบายการอดุหนนุรายหวั 
โดยเปล่ียนเป็นการอดุหนนุทางวิชาการแทน 

เพื่อสรา้งใหเ้กิดการศกึษาที่มีคณุภาพ มากกวา่การ
เนน้ปริมาณจ านวนนกัเรียน 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การศกึษา วฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๙ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๒ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๘๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔๑๐๐๐      ๒) คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดั (กศจ.) 
ควรมีอ  านาจหนา้ที่ในการก าหนดแผนการรบัผูเ้รียน 

ทกุระดบัการศกึษา  และควรมีการน าอาชวีศกึษา
จงัหวดัมารว่มวางแผน 

     ๓) ควรตดัการอดุหนนุทางการศกึษาในสาขาวชิา 
ที่ไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
     ๒. นโยบายการกระจายอ านาจและความเป็น 

นิติบุคคลของสถานศึกษา ไมส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ 
ตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
     ขอ้เสนอ ควรใหส้ถานศกึษาเป็นนิติบคุคลตาม 

ความพรอ้มและความประสงคข์องสถานศกึษาและ

ชมุชนอยา่งแทจ้รงิ (งบประมาณ, บคุลากร, วิชาการ
, ทั่วไป) โดยการออกระเบียบและทางทางปฏิบติั 
ใหช้ดัเจน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
      ๓. สถาบันการศึกษาเอกชนต้องรับภาระค่า
ภาษีทอ้งถิ่น (ภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง)  



๘๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ซึง่สถาบนัการศกึษาเอกชนไมไ่ดร้บัการอดุหนนุจาก
ภาครฐั 
     ขอ้เสนอ ควรยกเวน้การจดัเก็บภาษีกบัสถาบนั 

การศกึษาเอกชน เพือ่ความเสมอภาคของ
สถาบนัการศกึษาทัง้ภาครบัและภาคเอกชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๑๕ นายขจร  เนตรน ี

เลขานกุารสมาคมผูสู้งอายุ
จงัหวดัอดุรธาน ี

โทร. ๐๘ ๗๔๒๖ ๒๒๕๒ 

ที่อยู ่๑๒ ต.หมากแขง้  
อ.เมืองอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. โรงเรียนผูสู้งอายจุงัหวดัอดุรธานี มีจ  านวน 
ไมค่รอบคลุมในทกุอ าเภอ ซึง่ตอ้งการใหมี้การจดัสรร
งบประมาณใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ไปด าเนินการจดัตัง้โรงเรียนผูส้งูอายใุนทกุอ าเภอ 
เพื่อใหผู้สู้งอายมีุกิจกรรมท ารว่มกนั  
     ๒. ควรก าหนดหลกัสูตรการเรียนอาทิตยล์ะ ๒ วนั 

ตามความเหมาะสม ซึง่ไมค่วรเนน้วิชาการมากเกินไป 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การศกึษา วฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วน 

ที่เก่ียวขอ้ง ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๙ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๓ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

 

๑๖ นายบญัญติั  พลูทรพัย ์  
นายกสมาคมผูสู้งอาย ุ

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ควรสรา้งงานใหผู้สู้งอายใุหม้ากขึน้ และควรให ้

ผูท้ี่มีอาย ุ๖๐ ๗๕ ปี เขา้ไปเป็นที่ปรกึษาของ 
ส่วนราชการตา่ง ๆ (จิตอาสา โดยไมมี่เงินเดือน) 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พฒันาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส  

 



๙๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

อดุรธาน ี 
อดีตประชาสมัพนัธจ์งัหวดั
อดุรธาน ี

โทร. ๐๘ ๕๙๕๔ ๓๓๓๔ 

ที่อยู ่ (ปกปิด) 

เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๕ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

     ๒. ขอใหบ้ริษัท หา้งรา้น รบัผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
เขา้ท างานใหม้ากขึน้ โดยอาจใหท้  างานเป็นราย
ชั่วโมง 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พฒันาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ ลงวนัที่ ๒๘ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๕ ลงวนัที่ 
๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

     ๓. สมาชิกวฒิุสภาที่คดัเลือกมาจากองคก์รตา่ง ๆ 
เป็นส่ิงที่ดี ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ ๒ ปี และเวน้
วรรคไป ๕ ปี 

  



๙๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
     ๔. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ควรมีการตรวจสอบ
คณุสมบติัอยา่งเขม้ขน้กอ่นจะไดร้บัการสมคัร
เลือกตัง้  
ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ ๒ ปี และเวน้วรรคไป  
๕ ปี ควรผ่านการอบรมจากสถาบนัของราชการ  
เนน้คณุธรรม ศีลธรรม จิตอาสา และเคารพกฎหมาย 
ทัง้นี ้กรณีที่ไดก้ระท าผิดควรด าเนินการตดัสินโดยเร็ว 
และควรไดร้บัโทษที่มากกวา่บคุคลทั่วไป 

  

     ๕. ควรสรา้งเรือนจ าส าหรบันกัการเมืองและ
ขา้ราชการที่ประพฤติผิด โดยสรา้งเรอืนจ าบนเกาะ 
ที่มีความหา่งไกล 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

  

๑๗ นายชชัวาล  แสงลา 
โทร. ๐๙ ๘๖๑๙ ๖๕๐๕ 

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

กลุ่มผูใ้ชน้  า้บา้นทา่เสียว หมู ่๗, ๙ และ ๑๓  
ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี 
ประสบปัญหาน า้ไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภคบริโภค  
ซึง่ประมาณน า้ลุ่มน า้หว้ยหลวงในเดือนสิงหาคม - 

นายอภิชาต ชมุนมุมณี  
ผอ.โครงการชลประทานอดุรธานี  
ไดช้ีแ้จงวา่ บา้นทา่เสียว หมู ่๕,๗ อยูใ่น
เขตพืน้ที่โครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวง

 



๙๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ที่อยู ่ ๕๐ บา้นทา่เสียว  
หมู ่๗ ต.สรา้งคอม  
อ.สรา้งคอม จ.อดุรธาน ี

 

ตลุาคม จะมีปริมาณน า้จ  านวนมาก และทว่มใน
หลายพืน้ที่ แตเ่ม่ือถงึเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 
ปรมิาณน า้จะมีปริมาณนอ้ยมาก  
ขอ้เสนอ อยากใหมี้การกกัเก็บน า้ในชว่งทีลุ่่มน า้ 
หว้ยหลวงมีปริมาณน า้จ  านวนมาก  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 

ตอนลา่ง ซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธานี
ขอใหเ้รง่รดัโครงการ จงึตอ้งการใหส้มาชิก
วฒิุสภาชว่ยผลกัดนัการเรง่รดัโครงการ
ดงักล่าว 
เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๘ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๕๙ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๑๘ นายล าพอง  อภยัพรม 

โทร. ๐๘ ๔๔๑๙ ๙๖๕๗ 

ที่อยู ่บา้นโนนนกหอ หมู ่๓  
ต.สรา้งคอม อ.สรา้งคอม  
จ.อดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ไมส่ามารถท านาปรงัไดต้ามฤดกูาล เนื่องจาก 
น า้ที่ชลประทานกบัเก็บไวเ้ขา้ทว่มพืน้ที่นาในเดือน
ธันวาคม ท าใหต้อ้งปรบัมาท านาในเดือนมกราคม 

ซึง่มีปริมาณน า้ไมเ่พียงพอตอ่การเกษตร 
(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์วฒิุสภา เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๘ 

 



๙๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๐ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๑๙ นายสพล  โสภารกัษ ์

ผูใ้หญ่บา้น 

โทร. ๐๘ ๒๘๕๐ ๔๖๕๔ 

ที่อยู ่๒๐ บา้นทา่เสียว  
หมู ่๙ ต.สรา้งคอม  
อ.สรา้งคอม  
จ.อดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. มีบอ่น า้ในพืน้ที่บา้นทา่เสียว หมู ่๗, ๙, ๑๓ 

แตไ่มมี่งบประมาณของทอ้งถ่ินในการจดัซือ้อปุกรณ ์
สูบน า้ขึน้ไปใชง้านทางการเกษตร เพราะหลายพืน้ที่
การเกษตรหา่งไกลแหลง่น า้ และอยูใ่นทีสู่ง 
ขอ้เสนอ ตอ้งการใหมี้การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

ในการสูบน า้ แตท่อ้งถ่ินไมมี่งบประมาณ ทัง้นี ้ได้
เสนอขอไปยงัจงัหวดัอดุรธานี และกรม
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แตย่งัไมมี่ความ
คืบหนา้ 
     ๒. ประชาชน บา้นทา่เสียว หมู ่๗, ๙, ๑๓ 

มีน า้ประปาไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภคบริโภค ในชว่ง
เมษายน - มิถนุายน ทอ้งถ่ินไมมี่งบประมาณในการ 
ขุดลอกล าน า้ ซึง่เทศบาลไดส้ง่น า้ประชาใหแ้ตย่งั 
ไมเ่พียงพอ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสรา้งคอม รบัเรื่องไป
ด าเนินการแลว้ 

 



๙๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
        ๓. ราษฎรบา้นทา่เสียว หมู ่๗, ๙, ๑๓ มีไฟฟา้

ส่องสวา่งไมเ่พียงพอและไมท่ั่วถงึในพืน้ที่การเกษตร 
ซึง่มีพืน้ที่กวา้งขวาง (ไฟทางไปยงัพืน้ที่การเกษตร) 
เนื่องจากเกษตรกรหลายราย มีการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
ในพืน้ที่การเกษตรซึง่ไฟฟา้เขา้ไมถ่งึ และงบประมาณ
ของทอ้งถ่ินไมเ่พียงพอ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
มอบใหจ้งัหวดัอดุรธานี รบัเรือ่งไป
ด าเนินการแลว้ 

 

๒๐ นายชุม่  จอยศรี 
(ประสานผ่าน ผูใ้หญ่บา้น
สมใจ ครองศีลธรรม  
โทร. ๐๖ ๕๘๘๑ ๔๔๒๗) 
ที่อยู ่บา้นโนนนกหอ หมู ่๖  
ต.สรา้งคอม อ.สรา้งคอม  
จ.อดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. การรบัซือ้ขา้วของพอ่คา้คนกลาง รบัซือ้จาก
เกษตรกร ในราคา ๗ - ๘ บาท หลงัจากทีข่า้ว
เกษตรกรหมดแลว้ รบัซือ้ ๑๑ - ๑๒ บาท 

     ๒. การหกัลดน า้หนกัเนื่องจากมีส่ิงเจือปน 

ในขา้วเปลือกที่น  ามาจ าหนา่ย ทัง้ขา้วใหมแ่ละ 
ขา้วเกา่ (๑๐๐ กิโลกรมั จะถอยหรอืหกัลดน า้หนกั
เนื่องจากมีส่ิงเจอืปน ๑๐ กิโลกรมั) ซึง่ท  าใหเ้กษตรกร
ไดร้ายไดล้ดลง เนื่องจากเกษตรกรมีภาระคา่ใชจ้า่ย 
จากการเกษตรสงูอยูแ่ลว้  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสรา้งคอมและเกษตร
อ าเภอสรา้งคอม รบัเรือ่งไปด าเนินการ
แลว้ 

 



๙๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จงัหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๒๑  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๓. ตอ้งการใหช้ว่ยเปล่ียนการออกเอกสารสิทธ์ิ 
ในที่ดิน จากแบบแจง้การครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)  
เป็นโฉนด หรอื น.ส.๓ (หนงัสือรบัรองการท า
ประโยชนใ์นที่ดิน) (ปัญหาที่ดิน) 
 ทัง้นี ้เดิม อ  าเภอสรา้งคอม มีเจา้หนา้ที่ที่ดนิ
ท างานในพืน้ท่ีเรือ่งเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน แตปั่จจบุนั
ยบุไปอยูท่ี่ อ  าเภอเพ็ญ ท าใหมี้ความล่าชา้และ
ยุง่ยากในการติดตอ่ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสรา้งคอม รบัเรื่องไป
ด าเนินการแลว้ 

 

๒๑ นางเอมอร  ธีรสาร 
ประธานสตร ี
อ าเภอสรา้งคอม 

โทร. ๐๙ ๕๑๘๖ ๕๑๐๕ 

ที่อยู ่๑๑๒ บา้นสรา้งคอม 

หมู ่๑ ต.สรา้งคอม  
อ.สรา้งคอม จ.อดุรธาน ี

อดุรธาน ี

(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอใหส้ง่เสริมและสนบัสนนุกลุ่มสตรี ในการผลิต 
เงินทนุหมนุเวียน และการพฒันาองคค์วามรูใ้นการ
แปรรูปปลา เนือ่งจากอ าเภอสรา้งคอม มีแมน่  า้
ลอ้มรอบและมีปลาจ านวนมาก ซึง่มีกลุ่มสตรใีน ๖ 
ต าบลของอ าเภอสรา้งคอม 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
มอบใหจ้งัหวดัอดุรธานีรบัเรื่องไป
ด าเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายโชคไพสิฐ   
ศิริศรีธาน ี

ต าแหนง่ผูใ้หญ่บา้น  
หมู ่๒ บา้นภูพานทอง 
ต าบลหนองบวั  
อ าเภอเมือหนองบวัล าภ ู
จงัหวดัหนองบวัล าภู  
โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ 
๕๑๖๑ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
เรื่อง ขาดแคลนแหลง่น า้ 
รายละเอียด ในชว่งฤดแูลง้ หลายพืน้ที่ขาดแหล่งน า้  
แตป่ระชาชนไมส่ามารถด าเนินการได ้เนื่องจากไมมี่
เอกสารสิทธิในที่ดิน นอกจากนีแ้หล่งกกัเก็บ
น า้ประปาประจ าอ าเภอเมือง คือ “โครงการอา่งเก็บ
น า้ 
หว้ยเหล่ายางอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
มีปริมาณน า้ไมเ่ต็มการกกัเก็บ ท าใหป้ริมาณ 

น า้ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการใชน้  า้ในฤดแูลง้ 
โดยเสนอใหมี้การแกไ้ขปัญหาในเชงินโยบาย  
ข้อเสนอ ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหา 
แหลง่น า้ใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน
ตามความเหมาะสม 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๒ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๓ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๙๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒ นายบญุสง่า  อาจหาญ   
ผูใ้หญ่บา้นผาเวียง  
อ าเภอนาวงั  
โทร. ๐๙ ๓๐๖๓ 
๓๑๔๙ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ขอใหป้รบัราคาออ้ย เพิ่มขึน้เป็น ๑,๐๐๐ บาทตอ่ตนั 
(ปัจจบุนั ออ้ยมีราคา ๗๕๐ บาท ตอ่ตนั)  

(ปัญหาดา้นเกษตร) 

 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชยแ์ละการอตุสาหกรรม เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ หรอืในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๗ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๓ นายแพทยศ์ราวธุ  
สนัตินนัตรกัษ ์  
นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดั
หนองบวัล าภ ู

โทร. ๐๘ ๑๒๖๓ 
๒๑๘๐ 

 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
การจดัสรรงบประมาณ ควรมีการค านงึถงึตน้ทนุของ
แตล่ะพืน้ทีใ่หมี้ความสอดคลอ้งกบัความยากจนและ
ขนาดพืน้ที่ โดยเสนอใหจ้ดัสรรงบประมาณท่ีลด
ความเหล่ือมล า้ตอ่การพฒันา โดยพิจารณาจาก
บริบทของพืน้ที่ (โครงสรา้งพืน้ฐาน, การคมนาคม, 

การศกึษาการสาธารณสขุ เป็นตน้) ขนาดเศรษฐกิจ 
(รายไดป้ระชากร) และสภาพความเป็นจริงของพืน้ที่
นัน้ ๆ (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้
ชี้แจงว่า เร่ือง
ดังกล่าวเป็นเร่ืองของ
ความเลื่อมล้ า ซ่ึง
วุฒิสภา ได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า  ศึกษา
เร่ืองใด  ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการ



๙๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
 

สร้างเสริมโอกาส
สิทธิ ความสามารถ 
การเข้าถึงทรัพยากร 
ความเท่าเทียม การ
เติบโตอย่างมีส่วน
ร่วม การเข้าถึง
บริการ สวัสดิการ 
ของประชาชนและ
ชุมชนเพื่อบูรณาการ
ในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม นอกจากน้ัน
จะน าเร่ืองเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ 
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๔ นายสมัฤทธ์ิ ภูพฒุ   
ปลดัเทศบาลปฏิบติั
หนา้ที่นายกเทศมนตรี
เมืองหนองบวัล าภ ู

โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ 
๔๐๓๖ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
การบริหารงานบคุคลในทอ้งถ่ินยงัขาดความอสิระ  
และขาดการวางอ านาจระหวา่งผูบ้ริหารที่มาจาก 
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายขา้ราชการประจ า ท าใหก้าร
ท างานไมมี่ความสมดลุ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๙ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒสิภา ได้
ชี้แจงวา่  
การพิจารณาร่าง
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมี 
ความเก่ียวข้องกับ
กระจายอ านาจ 
ในท้องถิ่น และการ
บริหารงานบคุคล 
อยู่ในขั้นตอนของ
การรับฟังปญัหา
ของประชาชน 
หากร่างประมวล
กฎหมายฯ 
ดังกลา่วแล้วเสร็จ
จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 
 
 



๑๐๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๕ นายบญุจนัทร ์  
แสงสิมมา  
นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลนาแก  
อ าเภอนาวงั โทร. ๐๙ 
๓๑๐๔ ๖๗๒๗ 

และนายสมัฤทธ์ิ ภูพฒุ   
ปลดัเทศบาลปฏิบติั
หนา้ที่นายกเทศมนตรี
เมืองหนองบวัล าภ ู

โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ 
๔๐๓๖ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
     ๑. ความเล่ือมล า้ดา้นงบประมาณของทอ้งถ่ิน 
ที่ไมเ่ทา่เทียมกนั เงินงบประมาณท่ี อบต. นาแก  
ไดร้บัประมาณ ๔๐ กวา่ลา้นบาท นัน้ไมเ่พียงพอตอ่ 
การพฒันาทอ้งที ่
     ๒. ขอใหเ้รง่รดัการออกกฎหมายเรื่องการกระจาย
อ านาจในทอ้งถ่ิน และเรือ่งการเงินการคลงัในทอ้งถ่ิน
ใหมี้ความสอดรบักบัในพืน้ที ่

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๓ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวฒิุสภาได้
ชีแ้จงใหข้อ้มลูกบั 
ผูน้  าเสนอเก่ียวกบั
ขัน้ตอนการ
ด าเนินการตา่งๆ 
เรียบรอ้ยแลว้  
ซึง่จะน าเขา้สู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการการ
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ่ไป 

๖ นายสุชาติ   
วรรณพราหมณ์   
ที่อยู่ ๖๗ บ้านโนนงาม 
หมู่ ๑๓ ต าบลฝั่งแดง 
อ าเภอนากลาง  
จังหวดัหนองบัวล าภ ู
โทร. ๐๘ ๐๑๘๐ ๗๗๗๙ 

หนองบัวล าภ ู
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

     ๑. ขอให้จดัสรรงบประมาณส าหรับอาหารกลางวัน 
ส าหรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่เพยีงพอต่อความต้องการและ 
มีคุณภาพ 
     ๒. ขอให้จงัหวดัจดัสรรไก่ไข่ให้กับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓  
แจ้งประชาชน ที ่สว ๐๐๐๑/๔๕๓ 
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๐๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๗ นางสุชาดา  พรหม
จารย ์
สาธารณสุขอ าเภอนาวงั 
ที่อยู ่บา้นผาเวียง หมู ่๙  
ต าบลนาแก อ าเภอนา
วงั  
โทร. ๐๘ ๕๗๔๑ 
๙๐๙๗   และ 
พนัต ารวจเอก สวุฒัชยั   
มะลิทอง ผูก้  ากบัการ
สถานีต ารวจภูธรนาวงั 
ที่อยู ่๒๘๘ บา้นนา
กลาง หมู ่๑๓ ต าบลนา
เหลา่ อ  าเภอนาวงั  
โทร. ๐๙ ๕๑๕๙ 
๕๓๒๙ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
การจดัการปัญหายาเสพติด 

     ๑. ยาเสพติดแพรร่ะบาด โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน ป. ๔ - ๖ เนื่องจากหาซือ้งา่ยราคาถกู  
แตห่นว่ยงานยงัขาดงบประมาณในการน ามา
สนบัสนนุการบ าบดัผูป่้วยดว้ยการน าผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติดมาบ าบดัโดยใชก้ารมสี่วนรว่มของชมุชน 
ทัง้นี ้ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอนาวงั ไดมี้แนวทาง
ในการด าเนินงานเชิงรุกมากขึน้ ผ่านการขบัเคล่ือน
ดว้ยคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
(พชอ.) ในการใชก้ระบวนการบ าบดัโดยการมสี่วน
รว่มของชมุชน 

     ๒. ปัญหาผูมี้ปัญหาดา้นสุขภาพจิต และผูติ้ด 

ยาเสพติดไมมี่คนดแูล และไปท ารา้ยคนในชมุชน 

     ๓. มีผูติ้ดยาเสพติดเพิ่มมากย่ิงขึน้ และระบบคดั
กรองผูติ้ดยาเสพติด ในการพิจารณาการคดักรอง  
และการใชเ้ครื่องตรวจประเทศไทยของยงัไมต่อบ
โจทยปั์ญหายาเสพติด 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
หนองบวัล าภู เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๔ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 

(มอบหมายให้
นายเวียงชยั  แกว้
พินิจ 
รองผูว้า่ราชการ
จงัหวดั น าเรื่องไป
จดัท าโครงการ
ตน้แบบเพือ่ขยาย
ผลตอ่ไป) 



๑๐๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๔. สถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดมีจ านวนไม่
เพียงพอ และไมส่ามารถรองรบัจ านวนผูติ้ดยาเสพติด
ที่มีจ  านวนมาก 
     ๕. การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไมเ่ขม้งวด 
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพือ่นบา้น 

ข้อเสนอ  
     ๑. ควรมีคลินิกใหผู้ติ้ดยาเสพติดเขา้ไปปรกึษา 
     ๒. ควรให ้อสม. ไดเ้ขา้หลกัสูตรอบรม เพือ่น  า
ความรูม้าใชใ้นชมุชน 

     ๓. ควรมีงบประมาณในการตรวจสอบสารเสพติด 
ไดแ้ก ่ชดุน า้ยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
     ๔. ควรมีงบประมาณในการขบัเคล่ือนและน ารอ่ง
เพื่อการท างานเชงิรุก เชน่ การจดังบประมาณในการ 
จดัท า “คา่ยชมุชน” ในการบ าบดัโดยชมุชน ประมาณ 
๗ - ๑๐ วนั และ การจดังบประมาณสนบัสนนุ
หมูบ่า้นที่มีความพรอ้ม 

     ๕. พิจารณาแนวทางในการคดักรอง และการใช้
เครื่องตรวจส าหรบัผูติ้ดยาเสพติดใหส้ามารถจดัการ 
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใหไ้ดม้ากที่สุด 



๑๐๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๖. ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เขม้งวดมาก
ย่ิงขึน้ 

     ๗. ควรน าเนเธอรแ์ลนดโ์มเดล (ภาครฐัมีหนา้ที่
บริการใหผู้เ้สพมาเสพโดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยในส่วน
บริการของรฐั) มาท าการศกึษา  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๘ นายมนตรี  พลูสวสัด์ิ   

ที่อยู ่บา้นหนองคอ้  
หมู ่๓ ต าบลนาแก 
อ าเภอนาวงั  
โทร. ๐๙ ๘๙๕๓ 
๑๘๘๕ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ขอใหพ้ฒันาถ า้ผาเวียงใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 
รายละเอียด การพฒันาถ า้ผาเวียงใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยว ไมส่ามารถด าเนนิการไดเ้นือ่งจากติด
ปัญหาพืน้ที่อยูใ่นเขตป่าสงวน ท าใหไ้มส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้ต็มที่ เชน่ การสรา้งบนัไดขึน้วดั อีกทัง้
ขาดงบประมาณในการพฒันา ทัง้นี ้หากสามารถ
พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวไดจ้ะกลายเป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวแบบนวตัวิถ ี
ข้อเสนอ ตอ้งการท าบนัไดขึน้ถ า้ผาเวียง 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
หนองบวัล าภู เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๕ 

ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๙ นายประไว  คงอาษา   
อดีตสมาชิกสภาจงัหวดั
หนองบวัล าภู   

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ควรมีการแกไ้ขกฎหมายรฐัธรรมนญูใหมี้การตัง้สภา
รา่งรฐัธรรมนญู (สสร.) ประจ าจงัหวดัในแตล่ะจงัหวดั 
จ  านวน ๑ หรือ ๒ คน 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการพฒันา
การเมืองและการมีสว่นรว่มของประชาชน 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา

 



๑๐๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ 
๔๖๐๖  

      ๐๙ ๘๕๖๐ ๙๔๘๖ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 

ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖ ลงวนัที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นางศิริวรรณ สุดาจนัทร ์
ผูอ้  านวยการส านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
หนองคาย   
โทร. ๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๙๒ 

หนองคาย 
 

     ๑. การขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าในการสร้างวัด 
ในพืน้ทีอ่ าเภอสังคม และสร้างอ่างเก็บน ้าใน
พืน้ทีอ่ าเภอโพธ์ิตาก 

รายละเอียด 

     โดยพืน้ที่ดงักล่าวอยูใ่นพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 

ป่าพานพรา้วและป่าแกง้ไก ่ทอ้งที่อ  าเภอโพธ์ิตาก 
อ าเภอศรีเชียงใหม ่และอ าเภอสงัคม จงัหวดั
หนองคาย ซึง่การขออนญุาตใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ตาม  
พ.ร.บ. ป่าสงวนแหง่ชาติ พทุธศกัราช ๒๕๐๗  
มาตรา ๑๓ วา่ดว้ยการขออนญุาตใชป้ระโยชนพ์ืน้ที ่
ป่าไมข้องส่วนราชการหรอืองคก์ารของรฐัในพืน้ที ่
าสงวนแหง่ชาติ มีขัน้ตอนการด าเนินการซบัซอ้นท า
ใหเ้กิดความลา่ชา้ในการออกใบอนญุาต 

ขอ้เสนอแนะ 
     ควรแกไ้ขระเบียบกรมป่าไมโ้ดยขอใหก้รมป่าไม้
มอบอ านาจใหส้ านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้อ้งที่เป็น
ผูอ้นญุาตแทนกรมป่าไม ้

(ปัญหาที่ดิน) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๕ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 



๑๐๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๒. การขอขึน้ทะเบียนทีด่ินเป็นสวนป่า  
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รายละเอียด 

     ประชาชนไมส่ามารถใชง้านการขึน้ทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน ์ผา่นระบบแอพลิเคชั่น
ของกรมป่าไมไ้ด ้

ขอ้เสนอแนะ 
     ควรปรบัปรุงแอพลิเคชั่นของกรมป่าไม ้ในการ 
ขึน้ทะเบียนสวนป่าออนไลนใ์หป้ระชาชนสามารถ 
ใชง้านไดจ้ริงและลดภาระงานของเจา้หนา้ที่
ผูป้ฏิบติังาน 

(ปัญหาที่ดิน) 
๒ นายยทุธนา ศรีตะบตุร  

นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดัหนองคาย                                                         
โทร. ๐๘ ๐๖๒๙ ๙๙๙๙ 

หนองคาย      ๑. การอุดหนุนงบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษาถนนทางหลวงทอ้งถิ่นไม่เพยีงพอ 
กับภารกิจ 

รายละเอียด 

     การถา่ยโอนถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน ให ้อบจ. 
ขาดการอดุหนนุงบประมาณท่ีเพียงพอ ส่งผลกระทบ 

ตอ่แผนงานโครงการที่ตอ้งขบัเคล่ือนในพืน้ที ่

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
แจง้ประชาชน 

 



๑๐๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบ ารุงรกัษาถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน อบจ. 
ไมส่ามารถด าเนินการไดค้รอบคลุมทัง้หมด  
ในรอบ ๑ ปี ท าใหก้ระทบกบัคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ขอ้เสนอแนะ 
     ๑. ควรมีระบบการอดุหนนุงบประมาณให้
เพียงพอกบัภารกิจที่ถา่ยโอนถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน 
ให ้อบจ.  
     ๒. ควรยดึโยงกบันโยบายรฐัและเศรษฐกิจชมุชน 
เชน่ โครงการกอ่สรา้งถนน“พาราซอยซเีมนต”์ โดยใช้
กลไกประชารฐั โดยก าหนดรูปแบบจากสว่นกลาง 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  

(ปัญหาดา้นการคมนาคม) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๖ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

     ๒. บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร 
ส่วนทอ้งถิ่น 

รายละเอียด 

     ภารกิจในความรบัผิดชอบของ นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัและภารกิจ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัจ  านวน
ประชากร และขนาดพืน้ทีร่บัผิดชอบ ซึง่น  ามาเป็น

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
 

 



๑๐๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ฐานคิดตาม พรบ.องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ จงัหวดัที่มีประชากรนอ้ย แตข่นาดพืน้ที่
รบัผิดชอบมาก จะมีรองนายกจ านวนไมม่ากพอกบั
ภารกิจ สง่ผลตอ่การปฏิบติัหนา้ที่ของนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ที่ตอ้งท าหนา้ทีเ่พื่อประโยชนส์ุข
ของประชาชน 

ขอ้เสนอแนะ 
     ควรก าหนดจ านวนรองนายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัใหเ้ทา่กบัจ านวนรองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ และพืน้ที่รบัผิดชอบ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๖ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๓ นายอชิรพฒัน ์  
สิงหท์รายขาว 
นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดา่นศรสีุข 
โทร. ๐๙ ๑๐๖๕ ๑๗๗๖ 

หนองคาย การขออนญุาตใชพ้ืน้ทีอ่า่งเก็บน า้ของชลประทาน 

ในพืน้ท่ีต าบลดา่นศรสีุข อ  าเภอโพธ์ิตาก เพ่ือพฒันา
เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวของชมุชน เพือ่จดัการทอ่งเที่ยว 
เชิงนเิวศโดยชมุชนด าเนินการเอง 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคายไดช้ีแ้จงวา่ 
เรื่องดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของขลประทานในพืน้ที ่

 



๑๐๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นายสฤษฎพ์นธ ์ วิชิตวงศ ์

ประธาน YEC หอการคา้
จงัหวดัหนองคาย 
โทร. ๐๙ ๓๖๒๔ ๑๕๖๔ 

หนองคาย      ๑. ขอใหน้  าเทคโนโลยี IOT ซึง่เป็นเทคโนโลยี
พืน้ฐานที่จ  าเป็นตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ และการ
ด ารงชีพของประชาชน ในจงัหวดัหนองคาย 

     ๒. ขอใหช้ว่ยติดตามความคืบหนา้เก่ียวกบั 
การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวทางน า้ ซึง่คณะรฐัมนตรี
ไดร้บัเรื่องไวเ้ม่ือครัง้ประชมุคณะรฐัมนตรีสญัจร 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  
และการโทรคมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
แจง้ประชาชน 

สว ๐๐๐๑/๙๗๗ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๕ นางดวงใจ  สขุเกษมสิน 

รองประธานหอการคา้
จงัหวดัหนองคาย 
โทร. ๐๘ ๖๕๔๕ ๔๔๔๔ 

 

หนองคาย ปัญหาการค้าชายแดน และค่าเงินบาททีผั่นผวน 

รายละเอียด  
     คา่เงินบาทที่มีความผนัผวนสง่ผลตอ่การคา้
ชายแดนของจงัหวดัหนองคาย ซึง่ประชาชนชาวลาว 
ที่ซือ้มาสินคา้ตอ้งเสียส่วนตา่งเพิ่มมากขึน้ ประกอบ
กบั สปป.ลาว มีการจดัเก็บภาษีการน าเขา้สินคา้จาก
ประเทศเพิ่มมากขึน้ ท าใหก้ารน าเขา้สินคา้ และ
การคา้ชายแดนมีผลประกอบการชลอตวั และมี
จ านวนลดลง 
ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดช้ีแ้จง้
เก่ียวกบัการขอลดภาษีวา่ ไมใ่ชเ่ป็นเรื่อง
เฉพาะพืน้ที่ แตเ่ป็นขอ้กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัทัง้ประเทศ จงึตอ้งน าเรือ่ง
ดงักล่าวไปใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
พิจารณาตอ่ไป 

 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชยแ์ละการอตุสาหกรรม เพื่อเป็น

 



๑๑๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๑. ขอใหภ้าครฐัส่งเสริม SME , Start up ออก
ไปสู่ระดบัสากล โดยน าสินคา้ของ SME , Start up 

ไปจดั Road Show ตามงานต่าง ๆ  ที่หนว่ยงาน
ภาครฐัจดัขึน้ 

     ๒. ขอใหเ้พิ่มสิทธิพเิศษกบัผูป้ระกอบการในพืน้ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัหนองคาย ในพืน้ที่อ  าเภอ
เมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล เสียภาษีนอ้ยลง  
และสามารถคืนภาษี ณ จดุขายได ้

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

 
 
 

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๘ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

๖ นายวรากร เจียรเสริมสิน 

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจ
การทอ่งเที่ยวจงัหวดั
หนองคาย 
 

หนองคาย  ต้องการใหภ้าครัฐออกมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจการทอ่งเทีย่ว 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ขอใหเ้ล่ือนการบงัคบัใช ้พรบ. การจดัเก็บภาษี
ที่ดินฉบบัใหมอ่อกไปกอ่น 

     ๒. ขอใหล้ดภาษีผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยว 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
ไดช้ีแ้จงถงึประโยชนก์ารเก็บภาษีที่ดิน
ตาม พรบ. ฉบบัใหม ่โดยทอ้งถ่ินจงัหวดั
หนองคายไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมใหผู้เ้สนอ
ประเด็นทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของ

 



๑๑๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๓. ภาครฐัควรเชิญชวน หรือส่งเสริมใหป้ระชาชน
ทอ่งเที่ยวภายในประเทศใหม้ากขึน้ เชน่ กิจกรรม
เที่ยวขา้มภาค เป็นตน้ 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

การจดัเก็บภาษีที่ดินซึง่ตอ้งด าเนินการ
ตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้

 

๗ นายชนภทัร  ยทุธเกษม
สนัต ์

โทร. ๐๖ ๕๕๑๔ ๖๙๕๔ 

หนองคาย ต้องการใหแ้ก้ไขปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย ประกอบด้วย 

     ๑. ปรบัปรุงผงัเมืองใหส้อดคลอ้งกบัเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

     ๒. ควรหกัคา่แรงในเขตพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒ เทา่ 
     ๓. ควรเพิ่มการจดัเก็บภาษีเป็น ๑๕ % ตอ่รอบ
บญัชี 
     ๔. ควรพฒันาเขตเมืองใหเ้ป็น Smart city  
เพื่อรองรบัรถไฟความเรว็สงู 

     ๕. ควรใหสิ้ทธิพิเศษกบัผูป้ระกอบการ SME 

และ Start up เทียบเทา่กบัผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ 

     ๖. ควรสนบัสนนุการคนืภาษีในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษใหก้บันกัทอ่งเที่ยว 

  



๑๑๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๗. อยากให ้BOI สภาพฒัน ์และหนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้งประชมุรว่มกบัภาคเอกชนในพืน้ที ่
     ๘. ควรจดัคณะท างานมาดแูลผลกระทบจากการ
รถไฟไทย – ลาว – จีน เพือ่ลดกระทบอยา่งรวดเร็ว 
     ๙. การออกกฎหมายตา่ง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ควรมีการรบัฟังและท างานรว่มกนักบัพืน้ที ่

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
 

๘ นางเรืองณภทัร   
วงศศิ์ริภกัด์ิดี 

โทร. ๐๘ ๑๘๗๑ ๕๔๔๕ 

หนองคาย ตอ้งการใหภ้าครฐัชว่ยเหลือผูป้ระกอบการเก่ียวกบั 
การจดัเก็บภาษีในชว่งที่จ  านวนนกัทอ่งเที่ยวลดลง  
และเศรษฐกิจตกต ่า 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

  

๙ นายสมชาย  ลิม้วฒันชยั 
โทร. ๐๘ ๓๖๖๕ ๕๕๘๖ 

หนองคาย      ๑. ตอ้งการใหภ้าครฐัสนบัสนนุหนงัสือพทุธวจน
หมวดธรรม “เปิดธรรมที่ถกูปิด” ใหก้บัวดัและสถานที่
ราชการในทกุจงัหวดั 

     ๒. ควรน าเสนอพทุธวจนทางส่ือวทิย ุโทรทศัน ์
ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบอยา่งนอ้ยวนัละ ๑ ครัง้ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
ผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคาย และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หนองคายรับไปด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

 



๑๑๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๐ นายอ าไพ  ประเสรฐิสงัข ์
โทร. ๐๘ ๗๘๖๐ ๔๒๒๔ 

หนองคาย ตอ้งการใหส้่งเสริมการเกษตรอินทรีย ์โดยการ
ประเมินแปลงเกษตรอนิทรีย ์ในรูปแบบคณะท างาน 

SDGs และ PGS จงัหวดัหนองคาย 
(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

 

เกษตรจงัหวดัหนองคาย ไดช้ีแ้จงวา่ 
เรื่องดงักลา่วเกษตรจงัหวดัอยูร่ะหวา่ง 
การส ารวจและด าเนินการตามขัน้ตอน 

 
 

๑๑ นางส าเนียง  ขนัพิมล 

 
หนองคาย      ๑) ตอ้งการใหเ้กษตรกรไดร้บัเอกสารรบัรอง

มาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั (GAP) และ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์SDGs 

     ๒) ตอ้งการใหส้นบัสนนุโรงลา้งผกัใหก้บั 
กลุ่มเกษตร 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
๑๒ นางสาวศิริกลุ   

กิติวงศไ์พศาล 

โทร. ๐๘ ๙๘๙๖ ๖๒๙๙ 

หนองคาย      ๑) ตอ้งการกทราบวา่ระหวา่งรอการรบัรอง

มาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั (GAP) และ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ SDGs จะมีการชว่ยเหลือ
เกษตรกรอยา่งไร 
     ๒) ควรสนบัสนนุใหน้  าความรูห้รืองานวิจยั 
มาเผยแพรแ่ละสรา้งเครือข่ายเกษตรกรในพืน้ที ่
แปลงเกษตรอินทรีย ์



๑๑๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๓) ขอใหจ้ดัหาพืน้ทีจ่ดัจ  าหนา่ยสินคา้เกษตร 
ใหเ้ป็นรูปธรรม 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
๑๓ นายประดิษฐ์  วงษาเทพ 

ผูใ้หญ่บา้น 

โทร. ๐๘ ๒๘๕๐ ๔๖๕๔ 

ที่อยู ่๖๐ บา้นไผ่ หมู ่๕ 

ต.วดัหลวง อ.โพนพสิยั 
จ.หนองคาย 

หนองคาย      ต าบลบา้นหลวงมี ๑๖ หมูบ่า้น ซึง่ท  านาปรงัใน
เกือบทกุหมูบ่า้นที่อยูใ่นพืน้ที่ใกลน้  า้ ซึง่มีพืน้ที่อยู ่
ไมไ่กลจากโครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนล่าง  
แตค่วามยาวของระบบชลประทานไมถ่งึพืน้ที่  
(หา่งประมาณ ๑ กิโลเมตร) ซึง่หากสารถส่งน า้มาถงึ
หมูบ่า้น จะไดร้บัผลประโยชนท์ั่วถงึในพืน้ที่ ต.ทุง่
หลวง ต.สรา้งนางขาว และ ต.จมุพล 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

นายสมพร  อาจรยสกลุ 

ผูอ้  านวยบการส านกังานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดที่ ๓ กรมชลประทาน  
รบัไปด าเนินการ 

 

๑๔ นายนิรตัน ์ สีภา 
ผูใ้หญ๋บา้น 

ที่อยู ่ หมู ่๙ บา้นบวัผนั 

ต.ชมุชา้ง อ.โพนพิสยั 
จ.หนองคาย 

หนองคาย เสนอใหมี้โครงการสูบน า้ระบบทอ่ จากหว้ยหลวงมา
ลงยงัหว้ยเป (ระยะหา่ง ๑๐ กิโลเมตร) 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

นายสมพร  อาจรยสกลุ 

ผูอ้  านวยบการส านกังานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดที่ ๓ กรมชลประทาน  
ชีแ้จงวา่การพฒันาน า้หว้ยเป อยูใ่น
โครงการพฒันาน า้เป ซึง่มีการวางแผน 
และออกแบบ ในปี ๒๕๖๔ คาดวา่ 
จะแลว้เสรจ็ในปี ๒๕๖๗ 

 

 



๑๑๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 
๑๕ นายสงัวาล  ไมแ้พ 

ผูใ้หญ่บา้น 

โทร. ๐๙ ๙๒๐๑ ๘๒๙๑ 

ที่อยู ่๓๘/๑ ม.๗  
บา้นดงก าพี ้ต.วดัหลวง  
อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 

หนองคาย ขอใหท้  าโครงการแกม้ลิงหว้ยหาดสงั และหว้ยปาก
เบง่ โดยสรา้งคลองสูบน า้ สง่ตอ่ไปยงัล าหว้ยหลวง  
ล าหว้ยสาขาใหค้รอบคลุมพืน้ที่การเกษตร เพือ่
ปอ้งกนัปัญหาภยัแลง้ และน า้ทว่ม 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
ชลประทานจงัหวดัหนองคายรบัไป
ด าเนินการ 

 

๑๖ นายไหล่  จะหลาบหลวง 
นายกเทศมนตรเีทศบาล
ต าบลสรา้งนางขาว 
โทร. ๐๔๒ ๔๑๔ ๗๑๐ 

ที่อยู ่เทศบาลต าบลสรา้ง
นางขาว เลขที่ ๑๖๖ ม. ๒ 
ต.สรา้งนางขาว อ.โพนพสิยั 
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐ 

หนองคาย ขอใหเ้รง่รดัโครงการสถานสีูบน า้ตามล าน า้สาขา
เนื่องจากประชาชน ต าบลสรา้งนางขาว ประสบ
ปัญหาภยัแลง้เป็นอยา่งมาก 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  
รองผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคาย ชีแ้จงว่า 
อ.โพนพิสัย ประสบภัยแลง้มากที่สดุ และมี
การชดเชยเกษตรกรตามระเบยีบราชการ
ก าหนด (๑ ไร่ : ๑,๑๑๓ บาท)  
นายสมพร  อารยสกุล 
ผอ.ส านักงานก่อสร้างฯ ชี้แจงว่า  
ในปี ๒๕๖๓ จะสร้างประตูและพนังก้ันน้ า
ส่วนด้านท้ายประตูสามารถพฒันา 
เป็นแหลง่น้ าได ้คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)  
มอบให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
น าไปพิจารณา 

 



๑๑๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๗ นายบญุมี กองแกว้ 
ผูใ้หญ่บา้น 

โทร. ๐๖ ๑๑๖๑ ๕๒๘๔ 

ที่อยู ่๖๔ ม.๓  
บา้นดงบงัเหนอื ต.นางหนงั 
อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 
 

หนองคาย หมู ่๓ มีแพสูบน า้ แตต่อ้งการคลองสง่น า้เพิ่ม ซึง่
คลองเดิมมีความยาวไมเ่พียงพอตอ่การใชอ้ปุโภค
บริโภคของประชาชน โดยหมูบ่า้นมีพืน้ที่พนักวา่ไร ่

(ปัญหาแหลง่น า้) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๙๐ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๘ นายศิระ  ศรีนา 
โทร. ๐๘ ๔๗๔๓ ๓๗๑๕ 

      ๐๙ ๑๖๘๖ ๓๗๑๔ 

ที่อยู ่๔๑๓ ม.๙ บา้นนวั 
ต.ชมุชา้ง อ.โพนพิสยั 
จ.หนองคาย 

หนองคาย      ๑. หากโครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนล่าง 
ส่งน า้ไปยงัหว้ยเปตอนบน จะท าใหป้ระชาชนในพืน้ที่ 
หมู ่๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔ และ ๑๙ เนือ้ที่กวา่ ๒,๐๐๐  
กวา่ไร ่ไดร้บัประโยชนใ์นการใชน้  า้ และสามารถแกไ้ข
ปัญหาเรือ่งน า้ไดอ้ยา่งยั่งยืน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๓ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๙        ๒. ขอใหส้รา้งพนงักัน้น า้ตอ่จากบา้นตอ้ยเหนอืไป
ถงึบา้นตน้ผึง้ เพือ่ประโยชนใ์นการใชน้  า้และการ
สญัจรใน ต.นาหนงั – ต.นาใหม ่อ.บา้นดงุ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



๑๑๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จงัหวัดหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒๐ นายไผ่ เสนากลุ 

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 

โทร. ๐๙ ๘๑๗๐ ๖๒๓๗ 

ที่อยู ่๗๕ ม. ๗ บา้นแสง
พิสยั ต.บา้นผือ อ.โพนพิสยั 
จ.หนองคาย 
 

หนองคาย น า้ไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะน า้ที่
หนองนาแซง และล าหว้ยเจียมตอนบน โดยขอให ้
กรมชลประทานเรง่สูบน า้ขึน้ไปยงัล าหว้ยเจียม
ตอนบน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

เห็นควรส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๔ 

ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 



๑๒๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้กฎหมายที่เป็นอปุสรรค
เก่ียวกบัการบริหารราชการของจงัหวดั องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูน้  าทอ้งถ่ิน 

     ๑. เนื่องจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลาย
รูปแบบ เชน่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซึง่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินแตล่ะรูปแบบมีกฎหมายเฉพาะและหลาย
ฉบบัในการปฏิบติังาน จงึท าใหเ้กิดความไมค่ล่องตวั
ในการปฏิบติัหนา้ที ่
     ๒. การติดขดัดา้นกฎหมายในการปฏิบติังาน 
กล่าวคือ ภารกิจตา่ง ๆ ที่ตอ้งท า และภารกิจที่ไดร้บั
การถา่ยโอนภารกิจเหล่านีโ้ดยมากไมส่ามารถ
ด าเนินการโดยอิสระ เนือ่งจากการใหบ้ริการ
สาธารณะในงานหลายประเภทจะตอ้งอยูภ่ายใต้
กรอบกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง อาทิ พ.ร.บ. ผงัเมือง 
พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ร.บ. สาธารณปูโภค เป็นตน้ 
ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินการ การถา่ย
โอนภารกจิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจบุนั
จะถา่ยโอนเฉพาะกิจ แตไ่มไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณมา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
ผูแ้ทนผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี 
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (นายวิบลูย ์ 
โคว้ตระกลู) รบัไปด าเนนิการตามหนา้ที่
และอ านาจ  
 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๕ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๓๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ให ้จงึท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไมส่ามารถ
ปฏิบติัหนา้ที ่
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร ประกอบกบัไมมี่
กฎหมายก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโอน
ภารกิจคืนใหก้บัหนว่ยงานที่โอนภารกิจมาใหไ้ด ้

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๒ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

   คณะท างานโครงการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา 
ในจงัหวดัมกุดาหาร ไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบ 

เม่ือวนัที่ ๑๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีและการจดัการดอนตาล ดงันี ้
    ๑. ใหม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนบัสนนุหลกัสูตร เพื่อจดัตัง้สถานบนัอดุมศกึษา 
ในจงัหวดัมกุดาหาร 
     ๒. ใหมี้การจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลอสีาน วิทยาเขตมกุดาหาร โดยควบรวม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการดอนตาล กบั
วิทยาลยัชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร 

 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๖ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๓๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๓. เสนอใหท้ี่ประชมุ กรอ.จงัหวดั พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเตรียมการเสนอ ครม.สญัจรใน
พืน้ที่กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๓ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

พระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ยงัไม่
ครอบคลุมพืน้ที่ป่าสงวน โดยไดย้กตวัอยา่ง ดงันี ้
  ๑. หากเอกชนจะสมัปทานขุดทรายบริเวณน า้โขง 
จะตอ้งขออนญุาตกรมป่าไมก้อ่น ซึง่มีระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
  ๒. หากภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 

ที่ท  าการปกครอง จะด าเนนิการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 
ไดแ้ก ่ฝายทดน า้ บอ่บาดาล แตย่งัไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้เนื่องจากตอ้งรอใหอ้ธิบดีกรมป่าไม ้
อนมุติักอ่น  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ขอให้
จงัหวดัมกุดาหาร สง่ขอ้มลูรายละเอียด
เพิ่มเติม 

 

 



๑๓๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหพ้ิจารณาเรง่รดัการกอ่สรา้งรถไฟรางคู ่เพือ่เพิ่ม
ศกัยภาพและเชือ่มโยงการคมนาคมขนส่งและการ
ลงทนุ 

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร 

 
 
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหพ้ิจารณาเรง่รดัการสรา้งสนามบินมกุดาหาร 
ซึง่มีการส ารวจความคุม้คา่ และก าหนดสถานที ่
ในการกอ่สรา้งสนามบินมกุดาหาร ณ ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มกุดาหาร เพือ่เพิ่มศกัยภาพและเชือ่มโยง
การคมนาคมขนส่งและการลงทนุ 

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 



๑๓๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๖ นายสวุิทย ์จนัทรห์วร 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มกุดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 

ที่อยู ่ศนูยร์าชการจงัหวดั
มกุดาหาร ถนนววิิธสุรการ 
อ.เมือง จ.มกุดาหาร  
 
 
 
 
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

๑. กรณีการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน 

       - ดา่นตรวจพืชมกุดาหาร ส านกัควบคมุพืช 
และวสัดกุารเกษตร ไดด้  าเนินการควบคมุการ 
น าเขา้ - ส่งออก น าผ่าน สินคา้พชื และผลผลิตพืช  
เพื่อปอ้งกนัมิใหศ้ตัรูพืชเขา้มาระบาดภายในประเทศ 
และปอ้งกนัไมใ่หศ้ตัรูพืชระบาดไปยงัประเทศอื่น 

       - กรมวิชาการเกษตรไดก้  าหนดใหผู้ส้่งออกผลไม้
สดไปจีนจะตอ้งขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพ ๒ และให้
ขอใบรบัรองสุขอนามยัพืช จากดา่นตรวจพืช
มกุดาหาร ส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร
เทา่นัน้ เริ่มตัง้แตว่นัที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นตน้มา  
    แนวทางดงักล่าว ท าใหบ้รษิัทและหา้งหุน้ส่วน 

ตา่ง ๆ ผูส้่งออกผลไมส้ดไปจีนที่ตัง้อยูใ่นพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมไดร้บัความเดือดรอ้น ดงันัน้ กรมวิชาการ
เกษตร จงึไดย้กเลิกการบงัคบัใชต้ามมาตรการ
ดงักล่าวแลว้ โดยปัจจบุนัสามารถขอใบรบัรอง
สุขอนามยัพืชไดท้ี่ดา่นตรวจพืชนครพนม และ
ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกผลไมผ้่านดา่น
นครพนมไดเ้หมือนเดิม 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดใ้ห้
ค าแนะน าในการไปหารือกบัสถาบนั  
ความรว่มมือเพื่อพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน า้
โขง และใหจ้งัหวดัมกุดาหารรบัไปดา้เนิน
การตามขอบเขตอา้นาจหนา้ที ่
 
คณะอนกุรรมการฯ เห็นชอบ 

ใหส้่งเรื่องดงักลา่วไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจาณณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๘ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๓๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ขอ้เสนอของจงัหวดัมกุดาหารจากการหารอืแนว
ทางการบริหารและบ ารุงรกัษาสะพานมิตรภาพ ๒ 
(มกุดาหาร  - สะหวนันะเขต) 
   ๑) เห็นชอบเสนอลดคา่ธรรมเนียมรถยนตผ์่าน
สะพานมิตรภาพ ๒ (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต)  
ใหเ้ทา่กบัสะพานมิตรภาพ ๑ (หนองคาย - 
เวียงจนัทน)์ เนือ่งจากอตัราคา่ธรรมเนียมผ่านสะพาน
มิตรภาพ ๒ (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต) มีอตัราทีสู่ง
กวา่อตัราคา่ธรรมเนียมผ่านทางดา่นสะพานมิตรภาพ 
๑ (หนองคาย - เวียงจนัทน)์  
    ๒) เห็นชอบเสนอขอยกเวน้คา่ธรรมเนียมรถยนต์
ส่วนบคุคล รถโดยสาร ในชว่งเทศกาลส าคญั 

เพื่อกระตุน้การทอ่งเที่ยวระหวา่งจงัหวดัมกุดาหาร
และแขวงสะหวนันะเขต เชน่ ชว่งเทศกาลปีใหม ่
สงกรานต ์หรือชว่งเทศกาลทอ่งเที่ยวส าคญั ๆ ใน
วาระพเิศษตา่ง ๆ โดยใหจ้งัหวดัมกุดาหารเป็นจงัหวดั
น ารอ่งในการยกเลิกการเก็บคา่ธรรมเนียม เพื่อน า
ผลลพัธม์าเปรียบเทียบกบัสถิติในปีทีผ่่านมา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของส านกังาน



๑๓๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั (สศด.) กระทรวงดิจทิลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดป้ระกาศใหจ้งัหวดัมกุดาหาร
เป็นเขตสง่เสริมเมืองอจัฉริยะเม่ือวนัที่ ๓๑ ตลุาคม 
๒๕๖๒ และมีเปา้หมายจะขบัเคล่ือนการเดินทางและ
ขนสง่อจัฉริยะ (Smart Mobility)  ผ่าน
สะพานมิตรภาพ ๒ ในปี ๒๕๖๔ ภายใตโ้ครงการ
พฒันาเมืองอจัฉริยะดา้นการจราจร และขนส่งตะเข็บ
ชายแดนภาคอสีาน (หนองคาย นครพนม มกุดาหาร) 
เป็นตน้ 

    ๓) เห็นชอบใหก้รมทางหลวง ตัง้งบประมาณ 

เพื่อมาซอ่มบ ารุงสะพานมิตรภาพ ๒ หรอืกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัสะพานมิตรภาพ ๒ เนื่องจากสะพาน 

แหง่นีส้รา้งมลูคา่ทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศสูงมาก 

โดยจะเห็นไดจ้ากปริมาณสินคา้ส่งออก - น าเขา้ 

ในปี ๒๕๖๒ มีมลูคา่สงูถงึ ๒๒๒,๒๒๓.๕๒ ลา้นบาท 
นอกจากนัน้ยงัเหน็ชอบใหมี้การสรา้งเครื่องชั่ง
น า้หนกัยานพาหนะฝ่ังขาเขา้เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
บรรทกุน า้หนกัเกินทีข่า้มมาจาก สปป.ลาว อีกดว้ย 



๑๓๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๔) เห็นควรใหมี้การศกึษารายละเอียดการขยาย 

เวลา เปิด - ปิด จดุผ่านแดนถาวร ดา่นสะพาน
มิตรภาพ ๒ จาก ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เป็น ๐๕.๐๐ - 
๒๔.๐๐ น. เฉพาะในชว่งเทศกาลส าคญั เชน่ 
สงกรานต ์ปีใหม ่เป็นตน้ โดยตัง้คณะกรรมการฯ เพือ่
การศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติม 

๒.  สะพานมิตรภาพ ๒ ช ารุดทรุดโทรม  
     สะพานฝ่ังขาเขา้ประเทศไทยมีความช ารุดและ
เสียหายมาก ซึง่จงัหวดัมีขอ้จ  ากดัที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการซอ่มแซมเองได ้

หมายเหต ุ: 
     ขอ้เสนอในเรือ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
มกุดาหาร จงัหวดัจะรวบรวมส่งเป็นเอกสารน าเสนอ 
อีกครัง้  

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
 
 



๑๓๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๗ นายประวิทย ์ นามเหลา 
ผูจ้ดัการใหญ่ สหกรณ์
การเกษตรหนองสงู จ  ากดั 

โทร. ๐๔๒ ๐๔๐ ๑๙๒ 

ที่อยู ่สหกรณก์ารเกษตร
หนองสูง จ  ากดั เลขที่ ๗  
หมู ่๑ ต าบลหนองสงูเหนือ 
อ  าเภอหนองสูง  
จงัหวดัมกุดาหาร ๔๙๑๖๐ 

 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

สหกรณก์ารเกษตรหนองสงู จ  ากดั ตอ้งการพฒันา 
สายพนัธุโ์คใหมี้คณุภาพมากย่ิงขึน้ เพื่อลดตน้ทนุ 
การเลีย้งโค และเพื่อเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกร 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัมกุดาหารรบัไปด าเนินการตาม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๒ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๘ นายสนัติ  ทรพัยส์่งเสริม 

ประธานสภาชมุชนต าบล
บา้นโคก หมู ่๑๐ /คา้ขาย 

โทร. ๐๘ ๙๐๗๓ ๕๔๓๗ 

ที่อยู ่๑๒๑ หมู ่๑๐  
ต.บา้นโคก อ.เมือง  
จ.มกุดาหาร 
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ที่ดินของประชาชนส่วนหนึง่เป็นทีข่อง สปก. ๔-๐๑ 
และบางสว่นเป็นท่ีดินท่ีไมมี่เอกสารสิทธ์ิ ท าให ้

ไมส่ามารถใชป้ระโยชนใ์นที่ดินไดอ้ยา่งเต็มที ่
(ปัญหาที่ดิน) 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัมกุดาหารรบัไปด าเนินการตาม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่ที่ สว ๐๐๐๑/
๑๓๒๔ ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๐ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๓๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๙ นายสนัติ  ทรพัยส์่งเสริม 

ประธานสภาชมุชนต าบล
บา้นโคก หมู ่๑๐ /คา้ขาย 

โทร. ๐๘ ๙๐๗๓ ๕๔๓๗ 

ที่อยู ่๑๒๑ หมู ่๑๐  
ต.บา้นโคก อ.เมือง  
จ.มกุดาหาร 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ประชาชน หมู ่๘, ๙ และ ๑๓ มีความแออดัจงึมี 
การขยายบา้นพกัอาศยัไปบริเวณท่ีนา ซึง่อยูห่า่งไกล
จากชมุชน และไมมี่ไฟฟา้ใช ้(หา่งเกิน ๕ กิโลเมตร) 
จงึอยากใหท้างส่วนราชการเขา้มาสนบัสนนุดแูล 
การผลิตไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยการจดัหา
แผงโซลา่เซลลใ์หก้บัประชาชนซึง่มีกองทนุที่
สนบัสนนุพลงังานแสดงอาทิตย ์จงึมีการเก็บขอ้มลู
ประชาชน 
ในชมุชน แตมี่ขอ้แมว้า่ทาง อบต. ตอ้งมอบหมายใหมี้
บคุคลน าขอ้มลูระบบ และเป็นผูป้ระสานกบัพลงังาน
จงัหวดั จงึจะสามารถโอนเงินงบประมาณเขา้ อบต.  
ได ้จงึขอใหช้ว่ยพิจารณาด าเนินการ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัมกุดาหาร ชีแ้จงวา่ 
พลงังานจงัหวดั มีผูน้  าขอ้มลูระบบส่วน
ราชการซึง่อยูข่ัน้ตอนการเริ่มด าเนินการ 
และซกัซอ้มท าความเขา้ใจ 

 

๑๐ นายเหียน  จนัรอง 
ผูถ้วายฎีกา เสนอโครงการ
อา่งเก็บน า้หว้ยเสียว 
ผูใ้หญ่บา้น หมู ่๒ 

ต าบลบา้นโคก  

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอยกระดบัสนัเข่ือน เพือ่เพิ่มความจใุนการกกัเก็บน า้
หว้ยเสียว บริเวณพืน้ที่บา้นโคก รวมถงึภเูขาของ
หมูบ่า้น ไมมี่แหลง่น า้ เวลาเกิดไฟป่าไมมี่น า้ดบัไฟ  
และประชาชนมีแคน่  า้ฝนทีส่ามารถกกัเก็บไวใ้ช ้
ยามขาดแคลนเพื่อการอปุโภคและบริโภค  

พัฒนาทอ้งถิ่น ชีแ้จงวา่ พฒันาที่ดินได้
ด าเนินการสง่วิศวกรเขา้ไปส ารวจ
ออกแบบแลว้ ในหมู ่๒ คาดวา่ใช้
งบประมาณ ประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท และในหมู ่๑๓ คาดวา่ใช้

 



๑๔๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

โทร. ๐๘ ๐๗๖๗ ๒๗๗๕ 

ที่อยู ่๓/๑ หมู ่๒ ต.บา้น
โคก  
อ.เมือง จ.มกุดาหาร 

หากอา่งเก็บน า้หว้ยเสียวสรา้งเสร็จจะเกิดประโยชน์
อยา่งมากกบัชมุชน ขอใหพ้ิจารณาท าแกม้ลิง 
เนื่องจากพืน้ทีห่มู ่๑๐ หว้ยพอก ประมาณ ๓๐ กวา่ไร ่
ซึง่เป็นที่ดิน สปก. ที่คนในชมุชนไดม้อบใหช้มุชนท า
ประโยชน ์แตอ่ยูน่อกเขตพืน้ที่พฒันา ประมาณ ๒ 
กิโลเมตร 
เคยเสนอเรื่องไป แตไ่มไ่ดร้บัการพิจารณา
งบประมาณในการเขา้พฒันาพืน้ที ่

(ปัญหาแหลง่น า้) 

งบประมาณ ประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท แตเ่นือ่งจากมีการโอนถา่ยภารกิจไป
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้
การพฒันาที่ สปก. ดงักล่าวไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้

(มอบใหส้ านกังานชลประทานที่ ๗  
ไปพิจารณาศกึษาและด าเนินการ) 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  
ชีแ้จงดงันี ้
   - งบประมาณภยัแลง้ทีผ่่านมา รฐับาล
ใหง้บประมาณจงัหวดัละ ๒๐๐ ลา้นบาท 
ส าหรบัจงัหวดัมกุดาหารไดมี้โครงการ 
ขุดเจาะบอ่บาดาล และกระจายน า้ดว้ย
ระบบโซล่าเซลล ์จ านวน ๑๐๐ บอ่  
ซึง่ด าเนนิการเกือบครบทกุจดุ สามารถ 
สูบน า้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

  - ส าหรบัเรือ่งธนาคารน า้ใตดิ้น มีทัง้
ระบบปิดและระบบเปิด หากจะขุดระบบ



๑๔๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เปิดจะตอ้งขุดเจาะลึกตามแบบ คือ  
รูอากาศ ๒ รู ดา้นงบประมาณ 

หากสถานทีใ่ดมีความประสงคจ์ะไดร้บั
งบประมาณ สามารถไปขอไดจ้ากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมีงบประมาณ
ในการขุดลอกที่ไดท้  าความตกลงกบั
ส านกังบประมาณเรียบรอ้ยแลว้ ในวงเงิน
หลายรอ้ยลา้น 

  - ประชาชนสามารถเสนอ “ฎีกาขอน า้” 
รบัผิดชอบโดยกรมสง่เสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซึง่ตอ้งเป็นโครงการ
งบประมาณแหง่ละ ต ่ากวา่ ๑๐ ลา้นบาท 
แตไ่มค่อ่ยมีประชาชนเสนอขอไป 

(มอบใหจ้งัหวดัมกุดาหารรบัไปด าเนนิการ
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที)่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๒ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 



๑๔๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๑ นายวฒิุ  คนหา  
เกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
โคขุน/ ปศสุตัว/์ สมาชิก
เกษตรกรหนองสูง จ  ากดั 

โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 

ที่อยู ่๑๓ หมู ่๕ ต.โนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จงัหวดั
มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

๑. ขอใหพ้ิจารณาหาแหล่งเงินทนุดอกเบีย้ต ่า ใหก้บั
กลุ่มเกษตรกรของสหกรณห์นองสูง เพราะเงินกูยื้ม
ของเกษตรกรผูเ้ล่ียงโค ณ ปัจจบุนั สหกรณใ์หส้มาชิก
กูยื้ม โดยคิดดอกเบีย้ ตัง้แต ่รอ้ยละ ๘-๑๒ ซึง่เป็น
ดอกเบีย้ 
ที่คอ่นขา้งจะสงู ซึง่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคจะไดก้  าไร

ตัง้แต ่๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท แตไ่มเ่กิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท  
ตอ่ตวั ส าหรบัโคขุนที่มีไขมนัดีจะไดร้าคาคอ่นขา้งดี  
๒. ของบประมาณสนบัสนนุใหก้บักลุ่มผลิตอาหาร 
HTER ที่อยูใ่นอ าเภอโนนสงู (เป็นกลุ่มทีส่มาชิกของ
สหกรณห์นองสูงมีการตัง้กลุ่มขึน้มา ประมาณ 3 กลุ่ม 
มีการผลิตเอง) ไดแ้ก ่กลุ่มผลิตอาหาร HTER บา้น
หนองพอก ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง ซึง่มี
สถานทีผ่ลิตเป็นลานกวา้ง ไมมี่หลงัคา ซึง่เกษตรกร
ตอ้ง 
ทนรอ้น ทนฝน หากฝนตกจะผลิตอาหารไมไ่ด ้

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

- ผูจ้ดัการใหญ่ สหกรณก์ารเกษตรหนอง
สูง จ  ากดั ชีแ้จงวา่ จะประสานกบัทาง 
ธกส. ขอกูต้ามโครงการของคณะรฐัมนตรี 
คือลา้นละ ๑๐๐ 

 
- ผูว้า่ราชการจงัหวดั ชีแ้จงวา่ จงัหวดัมี
การประชมุอนกุรรมการพฒันาเกษตรและ
สหกรณจ์งัหวดั และมีการประชมุกนัใน
เรื่องวิสาหกิจชมุชน ซึง่สมาชิกของ
สหกรณส์ามารถรวมกลุ่มเป็นวสิาหกิจ
ชมุชน 

ส าหรบัโครงการดอกเบีย้กูล้า้น  
เสียดอกเบีย้ ๑๐๐ บาท ทราบวา่จะมีเงิน
หมนุประมาณหา้หม่ืนลา้นบาท ซึง่ทาง
เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัและปศสุตัว ์
สามารถกูเ้งินได ้นอกจากนี ้ทาง ธกส. 
จะเขา้ไปสง่เสริมเรื่องการการบริหาร
จดัการดว้ย 
 

 



๑๔๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๒ นายวิเดช  ปัททมุ  
เกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
โคขุน/ สมาชิกเกษตรกร
หนองสูง จ  ากดั 

โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 

ที่อยู ่๑๓ หมู ่๕ ต.โนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จงัหวดั
มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

น า้เชือ้มีราคาแพงโดยเฉพาะสายพนัธุ ์วากิว และ
แองกสั  เดิมมีอยูท่ี่ ๕๐๐ - ๗๐๐ บาท ปัจจบุนัราคา

เพิ่มสูงเป็น ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท  
(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

 
 

ปศสุตัวจ์งัหวดัมกุดาหาร ชีแ้จงวา่  
ราคาน า้เชือ้ดงักลา่ว เป็นคา่ใชจ้า่ยกรณี
เกษตรกรไปซือ้น า้เชือ้และใชบ้ริการ 
กบัเอกชน หากเป็นน า้เชือ้ของ 
กรมปศสุตัว ์หรือ ของส่วนราชการจะไมมี่
คา่ใชจ้า่ย (วากิว แฮงกสั) และจะไป
บริการใหโ้ดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย เพราะเป็น
การสนบัสนนุใหเ้กษตรมีสายพนัธุท์ี่ดี 

การผลิตถกูลงจะไดมี้ก าไรมากขึน้ 

 

๑๓ นายวิเดช  ปัททมุ  
ต าแหนง่ เกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
โคขุน/ สมาชิกเกษตรกร
หนองสูง จ  ากดั 

โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 

ที่อยู ่๑๓ หมู ่๕ ต.โนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จงัหวดั
มกุดาหาร  
 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ราคายางพารามีราคาตกต ่า กิโลกรมัละประมาณ 

๑๐ กวา่บาท 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

ผูแ้ทนการยางจงัหวดัมกุดาหาร ชีแ้จง
ดงันี ้
 - กรมส่งเสริมการเกษตร หรอื กระทรวง
เกษตรและสหกรณมี์แนวทางที่จะสง่เสริม
ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยางไดป้รบัเปล่ียนไป
ท ากิจกรรมอยา่งอืน่ที่ไดผ้ลตอบแทนที่
ดีกวา่การปลูกยางพารา 
  - ราคายางปัจจบุนั โดยเฉพาะยางกน้
ถว้ยในราคาทอ้งตลาดปัจจบุนั ไม่
สามารถที่จะก าหนดราคาได ้โยให้

 



๑๔๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ขอ้คิดเหน็วา่ปัจจบุนั จงัหวดัมกุดาหารถอื
วา่เป็นเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจบุนัมีหลาย
โรงงานสนใจท าน า้ยาง 
แปรรูป ไดแ้ก ่อ  าเภอนิคมค าสรอ้ย ซึง่มี 

การท าน า้ยาง ยางแผ่น ซึง่หากมีวตัถดิุบ
หรือตน้ทนุการท ายางแผ่นมากขึน้ ผูผ้ลิต
โรงงานแปรรูปยางก็จะสนใจมากย่ิงขึน้ 

๑๔ คณุสุริยาพร  ตามชยัภูมิ 

ต าแหนง่ เกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
โคขุน/ ตวัแทนเกษตรกร 
รุน่ใหมท่ีเ่ลีย้งโคอสิระ 
โทร. ๐๘ ๘๕๒๘ ๗๙๙๑ 

หมายเหต:ุ ไมไ่ดร้ะบทุี่อยู ่
ในเอกสารใบแสดงความ
คิดเห็น 

หากประสานงานตอ่  
ติดตอ่ที่ สหกรณก์ารเกษตร

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ไมมี่หอ้งปฏิบติัการ (Laboratory: LAB) 

ส าหรบัผา่ตดัท าคลอดแมโ่คที่ไมส่ามารถคลอดตาม
ธรรมชาติหรือการคลอดยากเนือ่งจากทา่ทางของลูก
โคผิดปกติ (ลูกโคคลอดในสภาพผิดทา่) ซึง่การคลอด
ของแมโ่คมีผลตอ่ราคาขายตอ่ใหก้บัพอ่คา้คนกลาง 
เพราะราคาโคจากเดิมขายไดร้าคาประมาณ ๓ หม่ืน
กวา่บาท  
จะมีราคาลดเหลือ ๑ หม่ืนสองพนับาท 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 

มอบใหเ้กษตรจงัหวดัมกุดาหารรบัไป
พิจารณาด าเนินการตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ที ่

 



๑๔๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จงัหวัดมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

หนองสูง จ  ากดั เลขที่ ๗  
หมู ่๑ ต าบลหนองสงูเหนือ 
อ  าเภอหนองสูง  
จงัหวดัมกุดาหาร ๔๙๑๖๐ 

     ๒. ขอใหมี้การขุดลอกแหล่งน า้ที่ต  าบลดงยาง  
บา้นดงยาง เพราะประสบปัญหาภยัแลง้ น า้ไม่
เพียงพอตอ่การใชท้  าการเกษตร 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
๑๕ นายธนโชติ  โชติบณุยศกัด์ิ 

รองประธานหอการคา้
จงัหวดัมกุดาหาร 
โทร. ๐๘ ๐๐๐๙ ๐๐๘๙ 

ที่อยู ่หอการคา้จงัหวดั
มกุดาหาร ๙๓/๒๕  
ถนนมกุดาหาร-ดอนตาล 

ต.ศรีบญุเรือง อ.เมือง 
จ.มกุดาหาร ๔๙๐๐๐ 

 

มกุดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

จงัหวดัมกุดาหาร ยงัมีความเหล่ือมล า้ดา้นเศรษฐกิจ
ของประชาชน เกษตรกรยงัมีรายไดน้อ้ย ควรชว่ยให้
ประชาชนมีรายไดท้ีสู่งย่ิงขึน้ เชน่ การสนบัสนนุ
วิสาหกิจชมุชน เพื่อลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคม 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

สมาชิกวฒิุสภาไดต้อบค าถามทีเ่ก่ียวขอ้ง
กบัขอ้เสนอดงักล่าวในทีป่ระชมุเรียบรอ้ย
แลว้ 

 

 

 
 
 



๑๔๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ ที่ประชมุรว่มกบั 
ส่วนราชการ 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          การพฒันาเมืองสกลนคร ไดมี้การศกึษาและมี
แนวคิดเพือ่ใหมี้ความสอดคลอ้งยทุธศาสตรช์าติ ควรมี
การสง่เสริมใหจ้งัหวดัสกลนครใหเ้ป็นเมืองทอ่งเที่ยว 
โดยมีการปรบัปรุงพืน้ทีส่าธารณะบางส่วนใหมี้ความ
สวยงาม มีการจดัความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยภายใน
เมืองสกลนคร มีการเปิดพืน้ที่โดยการปรบัภูมิทศัน์
สวนสาธารณะ และมีการเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคม
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึเมืองสกลนครได้
โดยสะดวก โดยการเชื่อมโยงพืน้ที่ตา่งๆ เพื่อใหจ้งัหวดั
สกลนครเป็นเมืองที่นา่อยู ่โดยคณะท างานไดมี้
การศกึษาแนวคิดการพฒันาเมืองสกลนครไวแ้ลว้  
จงึสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวไปด าเนนิการใหเ้กิดผล 
เป็นรูปธรรมตอ่ไป (ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๒ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจงัหวดั
สกลนคร และการสนับสุนนด้านการคมนาคมขนสง่ 
เพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ว ซ่ึงจะเป็นการสร้างสง่เสริม
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม รายได้ ความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้มีความผาสุก สร้างความเจริญให้กับจงัหวดัสกลนคร 
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จังหวัดสกลนครควรได้รับการ
สนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงตามแผนงาน

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
ด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๒ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๔๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการระบบรางที่มี
เส้นทางรถไฟเชื่อมจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ไม่ผ่านจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงหากมีการเชื่อมโยงเส้นทาง
รถไฟผ่านจังหวดัสกลนครจะเป็นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร เป็นการส่งเสริมภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของจังหวัดสกลนครท าให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และควรมีการก่อสร้างอุโมงคผ์่านเทือกเขาภู
พาน 
เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการ
เดินทางเชื่อมโยงพื้นทีต่่างๆ รวมทัง้เป็นการส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว การสร้างกระเช้าเพื่อให้สามารถเขา้สู่
แหลง่ท่องเที่ยวได้โดยสะดวก การสง่เสริมการสร้าง 
ท่าเทียบเรือในท้องถิ่น การส่งเสริมการเดินทาง 
โดยรถจักรยานเพื่อปลอดภยัในท้องถนน การส่งเสริม
รถเมล์ท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 
 
 
 

     



๑๔๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๓ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีปัญหาประชาชน โค กระบือ ประสบภยั
พิบติัฟา้ผา่และไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลือเยียวยาความ
เสียหายดา้นชวีิตและทรพัยสิ์น ท าใหป้ระชาชนไดร้บั
ความเดือดรอ้นเป็นอยา่งมาก กรณีดงักล่าวผูแ้ทน
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งไดใ้หข้อ้มลูวา่เรื่องดงักล่าว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงิน 

ทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่แตก่อ่นในกรณีที่ประชาชน
ประสบภยัพิบติัฟา้ผา่ ภาครฐัจะใหค้า่เสียหายรายละ 

๒๕,๐๐๐ บาท ถา้ผูเ้สียชีวิตเป็นผูน้  าครอบครวัใหเ้พิ่ม
อีกรายละ ๒๕,๐๐๐ บาท หากฟา้ผ่าโค หรือกระบอื  
ใหไ้ดร้บัคา่เสียหาย ตวัละ ๑๕,๐๐๐ แตเ่ม่ือมีการ
แกไ้ขกฎหมายดงักล่าว  กระทรวงการคลงัไดต้อบขอ้
หารือวา่กรณีภยัพิบติัฟา้ผ่าประชาชน โค กระบือ ไม่
ถือวา่เป็นภยัพิบติั เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นเหตกุารณทีเ่กิด
กบัคนหมูม่าก จงึท าใหป้ระชาชนไดร้บัความเดือดรอ้น  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เหน็สมควร 

 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๔๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๔ ที่ประชุมร่วมกับ 
ส่วนราชการ 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          การด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖ ด้าน ยังไม่สามารถ
บูรณการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และประชาชนยงัมีส่วนร่วมในการด าเนินการงานของ
ภาครัฐน้อย โดยการด าเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐส่วน
ใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ แต่มีมาตรการด้าน
การป้องกันปัญหาน้อย ดงัน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานของ
ภาครัฐสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
รูปธรรม จึงมีความต้องการใหภ้าครัฐ    ให้ความส าคัญ
กับการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหา โดยการสร้าง
เด็กรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี และสง่เสริมผู้ใหญ่ให้เป็น
แบบอยา่งทีด่ีของเยาวชนควบคู่กันไป ซ่ึงตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตั้งแตเ่ร่ิมต้นแผนงานโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐ เพื่อเป็น  ฐานรากทีเ่ข้มแข็ง และให้ความส าคญั
กับประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ตามมา 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๕ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ตามแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดัสกลนครในปี 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และแผนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการตา่งๆ ของจงัหวดัสกลนคร ซึง่จงัหวดั

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 



๑๕๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สกลนครมีงบประมาณในการด าเนนิการตามแผนงาน
โครงการไมเ่พียงพอ ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
เชน่  การพฒันาหนองหาร และการพฒันาแหลง่น า้ 
เป็นตน้ กรณีดงักล่าวผูแ้ทนหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งไดใ้ห้
ขอ้มลูเก่ียวกบัแผนงานโครงการและแผนงบประมาณ           
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ของจงัหวดัสกลนครวา่                  
ตามยทุธศาสตรข์องจงัหวดัสกลนคร และแผนงาน
โครงการ จ านวน ๒๑ โครงการ โดยจงัหวดัสกลนคร 
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเป็น
หลกั เนื่องจากมีโครงสรา้งพืน้ฐานที่ตอ้งไดร้บัการ
พฒันา เป็นจ านวนมาก เนื่องจากถนนสว่นใหญ่ในทกุ
อ าเภอไดร้บัความเสียหายจากอทุกภยั และการพฒันา            
แหลง่น า้ ซึง่จงัหวดัสกลนครไดมี้แผนงานดา้น
งบประมาณในการด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ทัง้หมด และมีแผนงานโครงการพฒันาหนองหาร
เพื่อใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตรด์า้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 
และการทอ่งเที่ยว เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุดา้น
งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึง่การ
ด าเนินการตามแผนงานโครงการบางโครงการมีปัญหา

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๕๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ดา้นอ านาจหนา้ที่ในการบรหิารจดัการดา้น
งบประมาณ เชน่ การพฒันาโครงขา่ย และการขุดลอก
แมน่ า้เป็นตน้ จงัหวดัไมส่ามารถด าเนินการได ้เพราะ
เป็นอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงึ
ท าใหเ้ป็นปัญหาอปุสรรคในการด าเนนิการตาม
แผนงานโครงการ 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
๖ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีปัญหาหนองหาร จงัหวดัสกลนคร               
รว่มบรูณาการอีก ๙ หนว่ยงาน จดัท าแผนหลกัการ
พฒันาหนองหาร เพิ่มศกัยภาพในทกุดา้น ทัง้การ
ปอ้งกนั น า้ทว่ม การอปุโภคบริโภค การบ ารุงพนัธุส์ตัว ์
และประมง การชลประทาน รวมทัง้การแกปั้ญหา
คณุภาพและวชัพืช คาดวา่ใชเ้วลาด าเนินการ ๑๐ ปี 

งบประมาณ ๕,๔๙๐ ลา้นบาท โดยจงัหวดัสกลนครได้
ท  าการศกึษาเพื่อจดัท าแผนหลกัการพฒันาหนองหาร 
จงัหวดัสกลนคร เนื่องจากการใชป้ระโยชนจ์ากหนอง
หารในปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคย ใชเ้พื่อ
การอนรุกัษ ์และบ ารุงพนัธุส์ตัวน์  า้เป็นหลกั ไปสู่การใช้
ประโยชนเ์พิ่มขึน้ในการอปุโภคบริโภคภาคเศรษฐกิจ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๕๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

การเกษตร และการบรรเทาอทุกภยั  ท าใหเ้กิดปัญหา
ในการจดัการหนองหาร โดยไดศ้กึษาแบบองคร์วม มี
ทิศทางและกรอบแนวทางในการพฒันาที่ชดัเจน และ
เป็นที่ยอมรบัของทกุภาคสว่น เพื่อเป็นแนวทางใหส้่วน
ราชการตา่งๆ น าไปด าเนินการได ้ทัง้นี ้ไดแ้บง่
ระยะเวลาการพฒันาหนองหาร ๑๐ ปี เป็นแผนระยะ
เรง่ดว่น ระหวา่งปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ แผนระยะปาน
กลางระหวา่งปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และแผนระยะยาว 
ระหวา่งปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ โดยมี ๙ หนว่ยงาน ไดแ้ก ่
กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาและผงัเมือ กรม
พฒันาที่ดนิ การประปาส่วนภูมิภาค ส านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสกลนคร 
ส านกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดัสกลนคร 
ส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจงัหวดัสกลนคร และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งรว่มบรูณาการ
แผนดงักลา่ว ซึง่การแกไ้ขปัญหาหนองหารจะตอ้งมี
การแกไ้ขปัญหาเอกสารสิทธิกอ่น โดยการยกเลิกพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงหา้มที่ดินในทอ้งที่อ  าเภอ
เมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ โดย



๑๕๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แนวทางของคณะท างานจงัหวดัสกลนครไดใ้หส้ว่น
ราชการทีเ่ก่ียวขอ้งก าหนดเขตพืน้ที่ โดยมีการส ารวจ
พืน้ที่หนองหารทัง้หมด ซึง่การพฒันาหนองหารตาม
แผนงานโครงการของกรมชลประทานตอ้งท าใหห้นอง
หารมีพืน้ที่ระบแุนวเขตชดัเจน โดยจงัหวดัสกลนครได้
มีการตัง้คณะท างาน เพื่อเสนอปรบัปรุงขอบเขต  
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน                 
ในทอ้งที่อ  าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร               
พ.ศ. ๒๔๘๔ ประมาณ ๑๑๙,๗๓๒ ไร ่เพื่อใหต้รงกบั 
นสล. จ านวน ๒ ฉบบั คือ นสล. เลขที่ ๐๖๒๓ เนือ้ที่ 

๗๖,๓๑๗-๒-๒๕ ไร ่และ นสล. เลขที่ ๐๖๒๔ เนือ้ที่ 
๖๘๙-๓-๓๓ ไร ่ท าใหมี้ทีส่าธารณะประโยชนท์ี่ยงัไมมี่

การออก นสล. เนือ้ที่ ๔๒,๗๒๕-๒-๓๒ ไร ่ซึง่เป็นที่ตัง้
วดั โรงเรียน หมูบ่า้น นา ถนน หว้ย หนอง คลอง บงึ 
และที่ดินสาธารณสมบติัของแผน่ดินทกุประเภท 
รวมทัง้เป็นที่ดินรกรา้งวา่งเปลา่ ซึง่ราษฎรไดเ้ขา้
ครอบครองท าประโยชนห์มดแลว้ 
(ปัญหาแหลง่น า้) 



๑๕๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๗ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ขอรบัการสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีเพื่ออ  านวย
ความสะดวกดา้นการเกษตร เชน่ รถเกี่ยวขา้ว  
รถนวดขา้ว และลานตากผลผลิตทางการเกษตร  
เป็นตน้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ตากผลผลิต
ทางการเกษตรตามลานวดั และถนน ท าใหไ้มมี่ 
ความปลอดภยั(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

การด าเนนิงานในส่วน 

ที่เก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒    

 

๘ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ขอรบัการสนบัสนนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ดา้นไฟฟา้สูภ่าคการเกษตร เนื่องจากยงัไมมี่ไฟฟา้ 
ใชใ้นพืน้ที่การเกษตร เชน่ สวนยางพารา เป็นตน้   

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เหน็สมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๙ อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ท าให้ไม่ได้
รับสิทธิการให้ความช่วยเหลือจากทางราชการในกรณีที่
ประสบภัยพบิัต ิจึงขอรับการสนับสนุนให้ภาครัฐออก
เอกสารสิทธิในที่ดินที่จะท าใหป้ระชาชนมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือจากทางราชการกรณีประสบภยัพิบตั ิ

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม              
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๐ อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          เกษตรกรใช้ประโยชน์จากล าน้ าสงคราม             
เป็นหลัก มีปญัหาการขาดแคลนน้ า เพื่อใช้ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแลง้ จงึขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการ

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม              
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 

 



๑๕๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จัดท าฝายกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชน          ได้มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร เน่ืองจากแหล่งน้ าสว่นใหญต่ื้นเขิน ไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแลง้ 

(ปัญหาแหลง่น้ า) 

ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๑ อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่สะอาด 
เน่ืองจากมีการสูบน้ ามาจากใตด้ิน ซ่ึงแหลง่น้ าตื้นเขิน 
ท าให้ขาดแคลนน้ า จงึขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้
มีการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อประโยชน์ด้านการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร และน้ าที่ใชเ้พื่อการอุปโภค
บริโภคไม่สะอาด เน่ืองจากไม่มีการกรองน้ าและฆ่าเชื้อ
โรคก่อนน ามาใช้ประโยชน์ 

(ปัญหาแหลง่น้ า) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
    

 

๑๒ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปัญหาถนนช ารุด ประชาชนเดินทางดว้ยความ
ยากล าบาก และไมมี่ถนนเชื่อมระหวา่งหมูบ่า้น ต าบล 
อ าเภอ และจงัหวดั ท าใหก้ารคมนาคมไมมี่ความ
สะดวก พืน้ที่สว่นใหญ่ยงัเป็นลกูรงัถนนบางแหง่ถกู          
น  า้กดัเซาะ ท าใหถ้นนมีลกัษณะเป็นขีโ้คลน                  
และเป็นหลุมเป็นบอ่ 

(ปัญหาดา้นการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
ด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๒ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

     

 

๑๓ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปัญหาการขาดแคลนน า้ใชเ้พือ่การเกษตร            
จงึขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐัใหมี้โครงการแกม้ลิง 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

 



๑๕๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

และโครงการขุดลอกแหล่งน า้ เพื่อใหมี้การกกัเก็บน า้
ไวใ้ชป้ระโยชนด์า้นการเกษตรแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มและ
ปัญหาน า้แลง้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

การด าเนนิงานในส่วน 

ที่เก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒     
๑๔ อ าเภอบา้นมว่ง 

จงัหวดัสกลนคร 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ขอใหมี้การแกไ้ขกฎหมายเพือ่ใหมี้การกระจาย
อ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง
เพื่อใหมี้อ  านาจในการบริหารจดัการดา้นงบประมาณ 
ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ประชาชนในทอ้งถ่ิน (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๖๒๕ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒   

 

๑๕ อ าเภอวานรนวิาส 

จงัหวดัสกลนคร 
สกลนคร 

(๔ ก.ย. ๖๒) 
          ปัญหาของประชาชนอ าเภอวานรนิวาส             
เพื่อรบัทราบประเด็นปัญหาเหมืองแรโ่ปรแตส ซึง่เป็น
ประเด็นปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

ในวงกวา้ง   
(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา             
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดใ้ห้
ความส าคญักบัเรือ่งความเป็นธรรม 

ในสงัคม และไดป้ระสานงานไปยงั
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  
เพื่อรบัทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวแลว้ 

 



๑๕๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๖ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปัญหาน า้ทว่มและปัญหาน า้แลง้ และปัญหา
การบริหารจดัการแหล่งน า้ของจงัหวดัสกลนคร ซึง่ใน
การแกไ้ขปัญหาไดมี้การจดัท าแนวทางการบรหิาร
จดัการล าน า้สงคราม โดยการจดัท าโครงการแกม้ลิง 
จ านวน ๕ แหง่ ซึง่จะเป็นการแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มและ
ปัญหาน า้แลง้ไดอ้ยา่งถาวร 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

๑๗ อ าเภอกดุบาท 

จงัหวดัสกลนคร 
สกลนคร  

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ประชาชนอ าเภอกดุบาทไดร้อ้งเรียนขอใหมี้การ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหเ้ป็นโฉนดที่ดินมาตัง้แต ่ปี 
๒๕๕๓ โดยไดมี้หนว่ยงานราชการเขา้มารงัวดัที่ดิน
หลายครัง้แลว้ แตย่งัไมมี่การออกโฉนดที่ดินใหก้บั
ประชาชน  

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๘ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          เนื่องจากล าน า้สงคราม ในฤดฝูนมกัจะเกิดน า้
เออ่ทว่มไรน่าและบา้นเรือน แตเ่ม่ือถงึฤดแูลง้กลบัไมมี่
น า้เหลือเลย และ ๑ ใน ๒๕ ล าน า้ของประเทศแหง่
เดียวที่ไมมี่เข่ือนกัน้น า้ไวใ้ชท้ัง้ทีล่  าน า้สงครามมีความ
ยาว ๕๒๐ กิโลเมตร ผา่นจงัหวดัอดุรธานี จงัหวดั

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม               
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

 



๑๕๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สกลนคร จงัหวดับงึกาฬ และจงัหวดันครพนม กอ่นที่
จะไหลลงสูล่  าน า้โขง ชาวบา้นจงึไดเ้สนอใหมี้การ
ผลกัดนัใหส้รา้งฝายชะลอน า้เป็นชว่งๆ เพือ่กกัเก็บน า้
ไวใ้ช ้ซึง่เม่ือแลว้เสรจ็ก็สามารถผนัน า้ขึน้มาใชใ้น
การเกษตรตอ่ไป ซึง่จะเป็นการแกปั้ญหาอยา่งยั่งยืน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 

๑๙ อ าเภอค าตากล้า 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ๑) การบริหารจดัการแม่น้ าสงคราม                 
กรณีหน้าแล้งน้ าไม่มีหน้าน้ าหลากน้ าจะไหลลง 
แม่น้ าโขงไม่สามารถกักเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง  
          ๒)  ปญัหายาเสพตดิ  
          ๓)  ปญัหาเศรษฐกิจ  
          ๔)  ปญัหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ๕)  การออกเอกสารสิทธ์ิในที ่ส.ป.ก. และ  
          ๖)  ปญัหาเร่ืองงบอุดหนุน อปท.  

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เหน็สมควร 

 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 

 

๒๐ หมู่บ้านท่าลาด   
ต าบลไฮหย่อง                      
อ าเภอพังโคน             
จังหวดัสกลนค 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาน้ าแลง้ จึงขอรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการขดุลอกแหล่งน้ า            
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกลา่ว 
           ๒. ประชาชนบางพื้นทีย่ังไม่ได้รับมอบโค-
กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตาม

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

การด าเนนิงานในส่วนที่เก่ียวขอ้ง   
 

 



๑๕๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

พระราชด าริ จงึขอใหภ้าครัฐด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป   
          ๓. ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองบดหญา้              
เคร่ืองสบัหญา้ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโค  

(ปัญหาแหลง่น้ าและปัญหาดา้นการเกษตร) 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 
 

๒๑ บา้นสงเปลือย             
ต าบลไฮหยอ่ง                     
อ  าเภอพงัโคน               
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปัญหาน า้ทว่ม และปัญหาน า้แลง้ จงึขอรบั
การสนบัสนนุจากภาครฐัในการสรา้งฝายน า้ลน้                 
เพื่อกกัเก็บน า้ไวใ้ชด้า้นการเกษตรในชว่งฤดแูลง้  
          ๒. ปัญหาที่ดินท ากิน เนื่องจากประชาชน      
รอ้ยละ ๓๐ ยงัไมมี่ที่ดิน 

ท ากินเป็นของตนเองตอ้งเชา่ที่ดิน 

          ๓. ปัญหาการคมนาคมไมมี่ความสะดวก            
จงึขอรบัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณในการกอ่สรา้ง
สะพานเพือ่เชือ่มโยงพืน้ที่หมูบ่า้นที่ติดกบัล าหว้ย 

          ๔. ปัญหาไมมี่ไฟฟา้ในบางพืน้ที่ท  าให ้                  
ไมส่ามารถสูบน า้บาดาลเพือ่ใชใ้นการเกษตร  
          ๕. ปัญหาการคมนาคมภายในหมูบ่า้นยงัไมไ่ด้
รบัความสะดวก จงึขอรบัการสนบัสนนุดา้น
งบประมาณเพื่อด าเนนิการดงักล่าว 

(ปัญหาดา้นแหล่งน า้ ที่ดิน และการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ              
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 

 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 



๑๖๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน            
นาแปลงใหญ ่            
ต าบลไฮหย่อง           
อ าเภอพังโคน         

จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ าประปา ไม่สะอาด 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสงัคม เน่ืองจากเม่ือมีการ
เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณในการพฒันา
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จะเห็นได้ว่าได้รับการจดัสรรงบประมาณท่ีมีความ
แตกตา่งกันมาก ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้
รับการพัฒนาเทา่ที่ควร ประชาชนยังคงประสบปัญหา
ต่างๆ ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น การพฒันา
แหลง่น้ าเพื่อแก้ไขปญัหาน้ าท่วม น้ าแลง้ และส่งเสริม
ด้านการเกษตร ประชาชนจึงมีความต้องการใหส้มาชิก
วุฒิสภาได้สะท้อนปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพฒันา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญมากขึ้น             
          ๒. ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และปัญหา
ค่าครองชีพ เน่ืองจากประชาชนที่เป็นเกษตรกร                
มีปัญหาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า ซ่ึงเกษตรกร 
ได้ลงทุนเป็นจ านวนมากแตผ่ลผลติไม่ได้ราคาอย่างคุ้มค่า 
ในขณะที่ค่าครองชีพสงูขึ้น ท าให้เกษตรกร มีปัญหา
หน้ีสินเป็นจ านวนมาก 
(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ และปัญหาด้านการกษตร) 
 

ประเด็นขอ้ ๑.  
ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เหน็สมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ประเด็นขอ้ ๒.  
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชยแ์ละการอตุสาหกรรม เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง   

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๖ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

     

 

 



๑๖๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ บ้านนายอ หมูท่ี่ ๖ 
ต าบลนางาม  

อ าเภอเรณูนคร  
จังหวดันครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. ๖๒) 

     พระราชบัญญัตภิาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จากการ
รายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ ๑๐๓ แหง่ 
(ไม่รวม อบจ.) พบว่ามีผลกระทบดา้นรายได ้ดังน้ี 
     ๑. ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บ
ภาษบี ารุงท้องที ่ภาษีโรงเรือนและที่ดินจดัเก็บเอง  
มีรายได้รวม ๔๕,๓๗๐,๘๓๓.๕๙ บาท 
     ๒. ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บ
ภาษบี ารุงท้องที ่ภาษีโรงเรือนและที่ดินจดัเก็บเอง  
มีรายได ้๔๓,๗๐๐,๐๕๑.๕๙ บาท 
     ๓. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
โดยค านวณฐานการจัดเก็บ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจฐานการจัดเก็บ
ภาษีทีส่ามารถจดัเก็บได้เพยีง ๑๘,๙๐๐,๔๔๐.๒๕ บาท 
ปัญหา 
     ๑. ฐานการเก็บภาษ ี+ รายได้ เปลี่ยนตาม
พระราชบัญญตัดิังกล่าว 
     ๒. ท าให้รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดลง 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๑ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๖๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
     ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป ประกอบร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยงัคงเก็บในอัตราเดิม ซ่ึงใช้ค าวา่ ไม่เกิน
เดือนละ ๑๕๕ บาท ทัง้น้ี ต้องรอการขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ตามร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงอยู่
ระหว่างการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ก่อน 
จึงสามารถออกเทศบญัญตัิหรือข้อบญัญัติผา่นสภา
ท้องถิ่นใช้ได ้
ข้อเสนอแนะ 
     ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถงึการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและการแยกขยะก่อนทิ้ง 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
๒ บ้านนางามใต้  

ต าบลนางาม  
อ าเภอเรณูนคร  
จังหวดันครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. ๖๒) 

     ควายไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวติของครัวเรือน
เกษตรกร เป็นการเลีย้งเพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบสาน
วัฒนธรรม ดงัน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านนางามใต ้ 
ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม จงึจดัท า
โครงการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายไทย ใหค้งอยู่กับ
ลูกหลานสืบไป 

(ปัญหาด้านการเกษตร)  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วน 

ที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๖๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๓ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     จังหวัดนครพนมได้มีการปรับรายละเอียดของ
แผนงานและโครงการของจงัหวดั เน่ืองจากมีปญัหา
อุปสรรคหลายดา้น ไม่ใช่เร่ืองงบประมาณอย่างเดียว                         
แต่มีปญัหาด้านกฎหมายบางเร่ือง เช่น การแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ เป็นต้น เน่ืองจากบคุลากรที่เก่ียวข้อง เช่น 
ทหาร ต ารวจ และหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื้นที่ เป็นต้น หน่วยงานดงักล่าวปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจประจ าในการตัง้จุดสกัดยาเสพติและการ
ลาดตระเวน ซ่ึงจากการประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องท าให้พบปญัหาอุปสรรคดา้น
งบประมาณในการบริหารจดัการดา้นยาเสพตดิ โดยมี
การจัดสรสรงบประมาณดา้นการป้องกันความม่ันคง 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ในส่วนที่
เก่ียวข้องไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโครงการ ซ่ึง
จังหวดันครพนมได้พยายามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในด้าน
น้ี โดยแต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน
ความม่ันคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นงบประมาณ 
ต่อยอดจากการด าเนินงานที่ผ่านมา และเป็น
งบประมาณท่ีสามารถด าเนินงานได้ในระดับหน่ึง 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

      สมาชิกวุฒิสภา
ได้แนะน าจังหวดั
นครพนมว่า ควรมี
การสนับสนุนให้มี
การเรียนการสอนที่
เปิดกว้าง เพื่อให้
ความรู้ที่เป็นการ
ต่อยอดเก่ียวกับ 
การเขียนแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ ซ่ึง
ส่วนหน่ึงเป็นเร่ือง
ของการให้เหตุผล
ความจ าเป็นการ
ศึกษาวิจยั และ
จัดท า 
เป็นรายงานที่
สามารถสื่อสารให ้
ทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจตรงกันและ
บรรลุวัตถุประสงค ์



๑๖๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๔ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ปัญหาการบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งมีปัญหาอปุสรรคดา้นกฎหมาย เชน่ 
กฎหมายเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตการน าเขา้และ
ส่งออกสินคา้ บางหนว่ยงานแกไ้ขปัญหาในเชิงเด่ียว
โดยไมไ่ดพ้ิจารณาถงึความพรอ้มของเจา้หนา้ที่และ
กฎหมายของหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ วา่จะสามารถ
บริหารจดัการในการตรวจสินคา้ที่น  าเขา้และส่งออกได้
หรือไม ่กล่าวโดยสรุปเป็นปัญหาดา้นงบประมาณใน
การด าเนนิการตามแผนงานและโครงการ และการ
บริหารจดัการของพืน้ทีแ่ละขอ้กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งที่
ไดมี้ การใหอ้  านาจในเชงิเด่ียว นอกจากนีย้งัมีปัญหา
เก่ียวกบักฎหมายในการจดัสรรงบประมาณใหก้บั
ทอ้งถ่ิน เนือ่งจากแตก่อ่นในการจดัสรรงบประมาณ  
เพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของทอ้งถ่ินสามารถไดร้บั 
การสนบัสนนุจากจงัหวดั แตปั่จจบุนัส านกั
งบประมาณไดมี้การแบง่แยกงบประมาณของทอ้งถ่ิน
ออกจากงบประมาณของจงัหวดั ท าใหท้อ้งถ่ินตอ้ง
ด าเนินการขออนมุติังบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ไปยงัส่วนกลาง ซึง่เป็นการตดัตอนความเชื่อมโยงของ

      สมาชิกวฒิุสภา
ชีแ้จงกรณี 
การขอรบัการ
จดัสรร
งบประมาณ 
เพื่อพฒันาพืน้ที่
ตา่ง ๆ และไมไ่ด้
รบัการจดัสรร
งบประมาณ ส่วน
ใหญ่เกิดจากการ
ขาดการประสาน
แผนและขาด
ความรูค้วาม
เชี่ยวชาญ 

ในการน าเสนอ
แผนงานและ
โครงการเพือ่ขอรบั
การจดัสรร
งบประมาณ 



๑๖๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

พืน้ที่ และท าใหปั้ญหาของพืน้ที่ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขแบบ 
บรูณาการ การจดัสรรงบประมาณใหก้บัทอ้งถ่ินไมไ่ด้
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และท าใหเ้กิด
ความสบัสนในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

เนื่องจากในการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน จะมีแผน
ปฏิรูปประเทศ 
ยทุธศาสตรช์าติ 
แผนแมบ่ทของ
กระทรวง ทบวง 
กรม และ
หนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้ง เชน่  
ส านกังาน 
สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ 
เป็นตน้ ซึง่หากไม่
มีการประสานแผน
กบัหนว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งอาจท า
ใหไ้มไ่ดร้บัการ



๑๖๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จดัสรร
งบประมาณ และ
อีกส่วนหนึง่คือการ
น าเสนอแผนงาน 
และโครงการเพือ่
ขอรบัการจดัสรร
งบประมาณยงัไม่
มีความชดัเจน
เพียงพอและไมมี่
ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์
ชาติ 

๕ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     ปัญหาการจดัเก็บภาษขีองท้องถิ่นลดลง ซ่ึงเป็น
ปัญหากฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เน่ืองจาก
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้ก าหนดให้ท้องถิ่นจดัเก็บภาษี
ที่ดินและสิง่ก่อสร้างเองที่เก่ียวข้องกับเร่ืองฐานภาษ ีซ่ึง
เป็นผลกระทบจากกฎหมายดังกลา่ว จงึควรมีการจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นตามกฎหมายวา่ด้วยการกระจาย
อ านาจ นอกจากน้ีในเร่ืองภาษีขยะมูลฝอยได้มีการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมทั่วไป ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการ

      สมาชิก
วุฒิสภาชี้แจงว่า
เน่ืองจาก
ประชาชนของ
จังหวัดนครพนม 
มีรายได้น้อย จัด
อยู่ในอันดับที่ ๕๗ 
ซ่ึงถือว่าเป็น
จังหวัดที่ค่อนข้าง



๑๖๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลา่วมีการก าหนดค่าธรรมเนียม 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองดงักล่าว 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
 

ยากจน จึงเป็น
จังหวัดที่ควร
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาจังหวัด
ให้มีความเจริญ
มากขึ้น ปัจจุบัน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้อง
ขออนุมัติ
งบประมาณเอง 
ซ่ึงหากมีการ
จัดท าแผนงาน
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
งบประมาณ
แบบเดิมจะท าให้
มีการพัฒนาได้ที
ละน้อย เน่ืองจาก
วุฒิสภาได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการ
ติดตามการ



๑๖๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

บริหาร
งบประมาณ และ
เห็นว่าควรมีการ
จัดสรร
งบประมาณให้กับ
จังหวัดที่ยัง
ยากจนให้มาก 
โดย
คณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวจะมี 
การพิจารณา
เพื่อให้การสนับสนุน
จังหวดัทีค่วรได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาให้
ความส าคญักับการ
จัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 



๑๖๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๖ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     ปัญหาการบริหารจัดการแหลง่น้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและปัญหาน้ าแล้ง เน่ืองจากจังหวดันครพนม 
อยู่ในเขตลุ่มน้ าที่ส าคญัคือลุ่มน้ าสงคราม  
ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าก่ า ปัจจุบันแม้มีโครงการ
ชลประทานในหลายพื้นที ่แต่ยงัมีปญัหาการเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแลง้และปัญหาการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนด้านการ
เกษตรกรรม จงึควรมีการบริหารจดัการลุ่มน้ าของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยา่งเป็นระบบเพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการลุ่มน้ าให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน (ปญัหาแหลง่น้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๗ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     จังหวัดนครพนมเป็นจังหวดัติดชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านจึงเป็นโอกาสด้านการค้า และการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันได้มีการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม และเพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าและ
การลงทุนบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมจึงควรมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านการ
คมนาคมขนสง่ให้มีความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาถนน R12 ให้มีความสมบูรณ์ 

(ปัญหาการคมนาคม) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๘ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     จังหวัดนครพนมมีสถานที่ที่ส าคัญคือพระธาตุพนม 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและ สปป.
ลาว และมีประวัติศาสตร์ทีย่าวนาน ขณะน้ีหน่วยงาน 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมาธิการ
การศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม 



๑๗๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ที่เก่ียวข้องก าลงัผลักดันให้มีการขึ้นทะเบยีนพระธาตุ
พนมเป็นมรดกโลก และหากมีการด าเนินการประสบ
ผลส าเร็จจะสง่ผลใหต้้องมีการท านุบ ารุง และดูแลรักษา
พระธาตุพนมเป็นอย่างดี มีการพฒันาพื้นที่บริเวณ 
พระธาตุพนมและการบริหารจดัการตา่ง ๆ ซ่ึงขณะน้ี
เร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินงานของจังหวัด
นครพนม 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
พิจารณาเร่ือง
ดังกลา่ว แล้วเห็น
ว่า เป็นเร่ืองที่
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็น
ศาสนาสถานและ
โบราณส าคัญของ
ชาต ิจึงมอบหมาย
ให้
คณะอนุกรรมการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้
พิจารณาและ
รวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
โดยเชิญผู้แทนกรม
ศิลปากร เข้าร่วม
ประชุม ได้รับทราบ
ข้อมูลว่า 
คณะกรรมการ



๑๗๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

มรดกโลกเห็นชอบ
ให้บรรจุพระธาตุ
พนมในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น 
(Tentative List) 
ของศูนย์มรดกโลก 
ตั้งแต่วันที ่๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
และได้ด าเนินงาน
วิจัยทาง
ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี เพื่อใช้
เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
ร่างเอกสารฉบับ
เบื้องต้นแล้ว 
ขณะน้ี ยงัอยู่
ระหว่างการจัดจ้าง
ผู้ทรงคุณวฒุิที่มี
ความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้น               
ในเร่ืองการจัดท า
เอกสารเสนอแหลง่



๑๗๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมฉบับ
สมบูรณ์ 
(Nomination 
Dossier) ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการ
จัดท า ๑๐ ป ี
หลังจากได้รับการ
ขึ้นทะเบียนในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น 
     ทั้งน้ี 
คณะกรรมาธิการ 
ได้มีหนังสือไปยัง
ผู้ว่าราชการจงัหวดั
นครพนม และ
ประสานความ
ร่วมมือกับกรม
ศิลปากร เพื่อให้
การสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารเสนอ
แหลง่มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมฉบับ
สมบูรณ์ 



๑๗๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

(Nomination 
Dossier) ให้มี
ความครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์          
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
มรดกโลก 

๙ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 
อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     เนื่องจากจงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัชายแดน  
ซี่งอยูห่า่งไกลจากความเจริญ ท าใหเ้ยาวชนไมมี่
โอกาสในการศกึษาตอ่และท าใหไ้ดร้บัข่าวสารความรู้
ตา่ง ๆ นอ้ยมาก เพราะอยูห่า่งไกลจากตวัเมือง ซึง่
เยาวชนสามารถรบัรูข้่าวสารไดจ้ากอินเตอรเ์น็ต และ
ในการศกึษาตอ่มีปัญหาเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง
ระบบการศกึษาบอ่ยเกินไปท าใหเ้ยาวชนปรบัตวัไมท่นั
และเป็นปัญหาในการเตรียมตวัเพื่อศกึษาตอ่ของ
เยาวชน เยาวชนไมส่ามารถเตรียมตวัในการ
สอบแขง่ขนัเพื่อศกึษาตอ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
โรงเรียน ไมส่ามารถใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
การศกึษาตอ่แกเ่ยาวชนไดเ้ทา่ที่ควร ท าใหเ้ยาวชนไม่

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๗๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

มีโอกาสในการศกึษาตอ่ นอกจากนี ้ดา้นบคุลากรที่
สอนนกัเรียน บางทา่นไมไ่ดจ้บในวิชาที่สอน ท าให้
เยาวชนไมไ่ดร้บัความรูอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ)              
๑๐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 

อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     การศกึษาของประเทศไทยควรใหค้วามส าคญักบั
การปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎีในการเรียนการสอน และ
การศกึษาควรมีสาขาอยา่งหลากหลายเพือ่ใหเ้ยาวชน 
ไดมี้โอกาสทางเลือกในวิชาชีพเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
เรียนการสอนในตา่งประเทศจะมีการเรียนการสอน
เฉพาะทางอยา่งหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บั
เยาวชน เพือ่ใหเ้ยาวชนไดค้น้พบตนเองวา่มีความ
สนใจดา้นใดและเลือกเรียนใหเ้หมาะสมกบัตนเอง
เพื่อใหเ้กิดความช านาญในสาขาวชิาชีพ แตป่ระเทศ
ไทยการเรียนการสอนมีสาขาวิชาใหเ้ลือกเรียนนอ้ย ท า
ใหเ้ยาวชน                  มีทางเลือกนอ้ยและปิดกัน้
เยาวชนไทยใหมี้นสิยัไมก่ลา้แสดงออก ท าใหเ้กิด
ปัญหาเก่ียวกบัเยาวชนเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ จงึควรมี
การพฒันาการศกึษาของประเทศไทย และใหมี้การ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๗๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กระจายความรูไ้ปยงัภูมิภาคและทอ้งถ่ินอยา่งทั่วถงึ มี
สถานศกึษาหลากหลายสาขาวชิา 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๑๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 

อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     การศกึษาไทยควรมีการพฒันาเยาวชนไทยใหมี้
อิสระทางความคิดและมีความกลา้แสดงออกมากขึน้ 
เพื่อใหเ้ยาวชนไทยมีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจาก
ปัจจบุนัสถานศกึษาสว่นใหญ่มีการก าหนดกฎระเบียบ 
ที่มีความเขม้งวด และปิดกัน้ความคิดของนกัเรียน  
จงึควรใหเ้ยาวชนไดมี้สว่นรว่มแสดงความคิดเห็น 
ไมถ่กูจ ากดัทางความคิด เด็กควรหาทางออกไดม้าก  
รูต้วัเอง แตเ่ด็กวา่อยากเป็นอะไร ไมใ่ชมี่แตผู่ใ้หญ่คอย
ชีน้  า ควรมีการเปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความคิดเหน็
มากขึน้ เชน่ เรือ่งทรงผมของนกัเรียนควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดมี้อสิระในการไวท้รงผมที่ถกูกาลเทศะและ
สงัคมยอมรบัได ้

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๗๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
๑๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 

อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     การศกึษาของประเทศไทยใหค้วามส าคญัทางดา้น
วิชาการมากเกินไป จนเยาวชนไมมี่เวลาในการศกึษา 
หาความรูด้า้นตา่ง ๆ ที่ตนเองมีความถนดั และมีความ
สนใจ ซึง่มีความแตกตา่งจากการศกึษาในตา่งประเทศ 
ที่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัดา้นวิชาการมากนกั แตใ่ห้
เยาวชนไดมี้การเรียนรูเ้รื่องตา่ง ๆ ซึง่จะท าใหเ้ยาวชน
ไดมี้การคน้หาตนเองวา่มีความสนใจและมีความถนดั          
ในดา้นใด เชน่ วิทยาสาสตร ์คณิตศาสตร ์ดนตรี และ
ศิลปะ เป็นตน้ ซึง่จะท าใหเ้ยาวชนไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถและศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มที่ 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพที่มีความ
เหมาะสมกบัตนเอง แตเ่ยาวชนไทยสว่นใหญ่ไมรู่้
ตนเองวา่ มีความสนใจและมีความถนดัในสาขาอาชีพ
ใด ซึง่การเรียนการสอนในตา่งประเทศจะไมมี่การสอบ  
ไมมี่การบา้น แตจ่ะมีการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจและทศันะคติของเยาวชนในดา้นตา่ง ๆ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๗๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
อ าเภอเมืองนครพนม    

จังหวัดนครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

      การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ท าใหเ้ยาวชนยงัไม่มีความสามารถในดา้น
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไม่มีการผลักดันให้ให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก ท า
ให้ไม่มีทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ จงึควรมี
การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เด็กไทย
ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เกรด ๔ แต่ไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได ้

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการศึกษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๑๔ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
อ าเภอเมืองนครพนม    

จังหวัดนครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     ปัญหายาเสพติด และปัญหาเยาวชนมีครรภ์ก่อนวัย
อันควร เน่ืองจากเยาวชนอยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง 
และไม่ได้รับความรู้ทีถู่กต้อง และการก าหนดโทษ
ส าหรับความผิดอาญาที่มีความผดิร้ายแรง เช่น ฆา่คน
ตาย ซ่ึงหากเป็นเยาวชนที่มีอาย ุ๑๕ ป ีจะได้รับโทษโดย
ถูกกักกันไว้ในสถานพินิจ แต่หากเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ ๒๐ 
ปี ขึ้นไปจะมีโทษประหารชีวติ ซ่ึงเป็นการได้รับโทษที่มี
ความแตกต่างกันมาก จงึไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็น
ธรรม ซ่ึงการกระท าความผิดของเยาวชนขึ้นอยู่กับสงัคม
และสภาพแวดล้อมของเยาวชน 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 



๑๗๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๕ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
อ าเภอเมืองนครพนม    

จังหวัดนครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     โครงการจิตอาสาเป็นเร่ืองที่ดเีพราะเป็นการปลูกฝัง
นิสัยความเสียสละต่อส่วนรวมเป็นการแสดงถงึความมี
น้ าใจในการให้ความช่วยเหลือสงัคม แต่จ าเป็นหรือไม่ที่
ต้องบันทึกในสมุดท าความด ี การท าความดีรู้ด้วยใจว่า
ท าความดี ซ่ึงจิตอาสามีอยู่ในตัวทุกคน สามารถท าได้ใน
เวลาใดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องแสดงใหค้นอ่ืนเห็นว่าท า
ความด ีแต่อยู่ที่ใจ เช่น การให้ความช่วยเหลือคนทั่วไป
โดยไม่คิดว่าเป็นจิตอาสาและไม่หวังผลตอบแทน 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

๑๖ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่          
บ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม                   

อ.ศรีสงคราม 
จ.นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. ๖๒) 

     ๑)  ต้องการให้มีการสนับสนุนและสง่เสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
     ๒)  ต้องการน้ าในการท าเกษตร เน่ืองจากน้ าที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันเป็นสนิมไม่สามารถใช้กับพืชผลทางการเกษตร
ได้ สาเหตุมาจากพื้นที่ดงักล่าวมีการ  
ปลูกยางพาราเป็นจ านวนมากและมีการใช้สารเคมี  
ท าให้น้ าที่ไหลลงมาสู่แปลงเกษตรเกิดเป็นน้ าที่มีเป็นสนิม 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ          
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๑๗ (กลุม่วิสาหกิจชมุชน           
ตามโครงการธนาคาร                

โค-กระบือ                         

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ๑)  ตอ้งการใหมี้การสนบัสนนุและส่งเสริมพนัธุ ์
โค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพิ่มขึน้  
ใหค้รบทกุครวัเรอืน 

 กรณีนี ้ฝ่าย
เลขานกุารฯ ได้
ประสานไปยงั



๑๗๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ตามพระราชด าร ิ 
บา้นศรเีวินชัย  

ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 

     ๒) ขอขยายเขตไฟฟา้จากบา้นศรีเวนิชยั ไปยงั 
บา้นโนนยางค า ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร 
เนื่องจากหมูบ่า้นดงักล่าวเป็นการขยายครอบครวัออก 
ไปสรา้งบา้นเรือนใหม ่ไดเ้ลขที่บา้นแลว้ ทัง้หมด 
มีประมาณ ๓๐ หลงัคาเรือน ซึง่การไฟฟา้สว่นภูมิภาค
นาทม จงัหวดันครพนม ไดเ้ขา้ท าการส ารวจและได้
ขยายไฟฟา้ไปใหแ้ลว้ประมาณ ๑๐ ครวัเรือน แตเ่หลือ
อีกประมาณ ๒๐ ครวัเรอืนยงัไมมี่ไฟฟา้ใช ้     

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ผูใ้หญ่บา้นหมู ่๑๓ 
ต าบลสามผง ได้
ความวา่ 
ผูใ้หญ่บา้นได้
เสนอเรือ่งดงักล่าว
ไปยงัรอง
ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
(นายศภุชยั โพธ์ิส)ุ  
และการไฟฟา้สว่น
ภูมิภาคนครพนม 
จะเขา้ท าการ
ส ารวจพืน้ทีใ่นวนั
พธุที่ ๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๒ และ
ตอ้งการใหส้มาชิก
วฒิุสภาชว่ย
ผลกัดนัในเรื่อง



๑๘๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ดงักล่าวอีก
ชอ่งทางหนึง่ 
การไฟฟา้สว่น
ภูมิภาคนครพนม  
เขา้ท าการส ารวจ
พืน้ที่ในวนัพธุที่ 
๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๒ และจะ
ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟา้ใหใ้น
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ประมาณ
เดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

๑๘ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาน้ าก่ า ต.น้ าก่ า  
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. ๖๒) 

     ๑. ปญัหาระบบชลประทานไม่ทั่วถงึประชาชน 
ในบางพื้นที่ ท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ า ในการ 
ท าการเกษตร จงึควรมีโครงการท่อส่งน้ า ใต้ผิวดิน 
เพื่อส่งน้ าไปยังพื้นที่เกษตรกรรม และลดปัญหาความ
ขัดแยง้ของประชาชนในการร่วมกันใช้ระบบชลประทาน 
ปัญหาระบบชลประทานช ารดุทรุดโทรม ไม่ได้รับการ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ          
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

 



๑๘๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ซ่อมแซมบ ารุง ท าให้การส่งน้ าไปยังพื้นทีเ่กษตรกรไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ท าให้เกดิน้ าร่ัวซึม หม้อแปลงแรงสงู
ระเบิด ปญัหาด้านงบประมาณในการสง่เสริมระบบ
ชลประทานเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร ซ่ึงเป็นปัญหา
ด้านงบประมาณในการซ่อมแซมบ ารงุระบบชลประทาน
ให้มีประสิทธิภาพ  
     ๒. ปญัหาเก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการระบบ
ชลประทานที่ได้มี การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ของ 
กรมชลประทานไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท าให้มีปัญหาการบริหารจัดการ ปญัหาการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบชลประทาน 
ซ่ึงเป็นปญัหาด้านงบประมาณ 
     ๓. การใช้น้ าจากระบบชลประทาน เช่น คลองสง่น้ า
ไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมในบางพื้นทีป่ัญหาน้ าแลง้ 
ต้องการให้มีระบบชลประทานเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ใกล้
แหลง่น้ าหรือระบบชลประทาน แต่ไม่มีน้ าท าการเกษตร    
บางปฝีนไม่ตกประชาชนต้องแยง่การสูบน้ า น้ าตาม
แหลง่น้ าธรรมชาตแิหง้ขอด ชลประทานท าระบบให้น้ า
ไม่แห้ง บางบ้านยังไม่ได้รับน้ า เป็นเจ้าของพื้นที่ ทีต่ัง้
เขื่อนชลประทาน สละที่นาเพื่อท าชลแต่การจัดสรรปัน
น้ ายังไม่ทั่วถึง 
    ๔. ระบบชลประทานเป็นของกรมชลประทานและมี
การถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 



๑๘๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จัดการ แต่มีปญัหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณ และไม่สามารถบริหารจดัการโครงการ
ชลประทานที่รับโอนไปได้ ท าให้กรมชลประทาน 
ไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการดูแลบ ารงุรักษาโครงการ
ชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปแล้ว ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้เคยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกระจาย
อ านาจเพื่อขอให้กรมชลประทานด าเนินการส ารวจ 
โครงการชลประทานทั่วประเทศว่าสถานีสูบน้ าที่มีการ
ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ
ใดบ้างที่มีความเสยีหายช ารดุ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีการหารือในกรณีที่ให้มีการถ่ายโอน 
โครงการชลประทานมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงหน่ึงเพื่อใหด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารงุโครงการ
ชลประทาน แต่ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ยินยอม แต่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ 
เร่ืองดงักล่าวจงึเป็นปญัหาด้านกฎหมายเก่ียวกับ
งบประมาณในการสนับสนุนท้องถิ่น ซ่ึงในการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเมื่อมีการน าเสนอแผนงานโครงการ
เก่ียวกับการพฒันาแหล่งน้ า หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเห็นว่า
การพัฒนาแหล่งน้ าท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์
มากเท่ากับการก่อสร้างถนน จงึไม่มีงบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งน้ า ดงัน้ัน จงึควรมีการจดัสรรงบประมาณ



๑๘๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

โดยแบง่แยกเป็นงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง
ถนนและงบประมาณในการพฒันาแหล่งน้ าให้มีความ
ชัดเจนเพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาน้ าทว่มและปญัหาน้ า
แล้งให้กับประชาชน และในเร่ืองของการเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ าของล าน้ าห้วยแคน กรมชลประทานได้มีการขุด
ลอกเพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและมีการจัดท าโครงการเพื่อชัก
น้ าจากหน้าประตูระบายน้ า  น้ าก่ าเขา้ไปเติมที่ประตู
ระบายน้ าห้วยแคนโดยใช้ระบบแรงโน้มถ่วง ซ่ึงจะเป็น
การบรรเทาการสูบน้ าจากน้ าก่ าปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.
ม. 
     ๕. ปญัหาเร่ืองทีด่ินที่ใช้ส าหรับโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากการก่อสร้างสถานีสบูน้ าขนาดใหญ ่
หรือคลองระบายน้ าขนาดใหญท่ี่กรมชลประทาน
ด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ ได้มี
การศึกษาและพบว่ามีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากท า
ให้ต้องรอเวลาในการด าเนินการ ในขณะเดยีวกันกรม
ชลประทานได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก
กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ และถ่ายโอนอ านาจในการ
บริหารจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๖. ปญัหาการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาด
เล็ก ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรีห้ามไม่ให้มีการซ้ือขาย 
ที่ดินที่ตัง้โครงการ กลา่วคือ โครงการใดใชง้บประมาณ
ภายในปีเดยีวจะต้องให้ราษฎรยินยอมสละพื้นที่ ซ่ึงกรณี



๑๘๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ดังกลา่วเป็นปญัหามาก เน่ืองจากในการเตรียมความ
พร้อมด้านโครงการจะต้องมีการจดัท าแผนการส ารวจ
ออกแบบ ซ่ึงใช้เวลาในการด าเนินการ ๒ - ๓ ปี จงึมี
ปัญหาวา่เร่ิมแรกประชาชนเจ้าของพื้นที่ อาจให้ความ
ยินยอมในการใช้พื้นที่ แต่เม่ือนานไปอาจเกดิเปลี่ยนใจ
หรือมีการเปลี่ยนมือในที่ดิน ท าให้มีการฟ้องร้องเป็นคดี
ความกัน ดงัน้ัน จงึควรมีการเปลีย่นแปลงมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการก าหนดให้ราษฎรให้ความ
ยินยอม มาเป็นการจ่ายชดเชยให้ราษฎร ซ่ึงหากเป็น
กรณีความยินยอมของราษฎร อาจท าใหเ้กิดปญัหา 
เป็นคดคีวามในภายหลังในกรณีที่มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ
ที่ดิน 

(ปัญหาแหลง่น้ า) 
๑๙ กลุม่ทอผา้สตรบีา้นนา

งาม หมู่ที่ ๔ ต.นางาม                   
อ.เรณนูคร จ.นครพนม 

นครพนม 

(๒๐ ก.ย. ๖๒) 
     ๑.  ขาดงบประมาณ ในการบริหารจดัการเพือ่เพิ่ม
มลูคา่ผลิตภณัฑ ์

     ๒.  ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้เฉพาะทอ้งถ่ิน ไปจ าหนา่ย
ตา่งทอ้งที่จะไมเ่ป็นที่ตอ้งการของตลาด 

     ๓. สมาชิกในกลุ่มฯ ขาดทกัษะในการยอ้ม เชน่  
ยอ้มคราม ยอ้มไมม้งคล หมกัโคลน และขาดทกัษะ 
ในการแปรรูปผา้ที่ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการ 
ของตลาด 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจดังหวดั
นครพนม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๒ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



๑๘๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๔. อปุกรณไ์มเ่พียงพอ และขาดสถานที่ท  าการ 
(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ)    

 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ค าภกัดี   กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอใหส้ านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  
(ส.ป.ก.) พิจารณาทบทวนปรบัปรุงแนวเขตที่ดิน 
ในบรเิวณพืน้ทีท่ี่ไมป่ระสงคป์ฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพือ่ใหก้รมที่ดินสามารถด าเนินการ
ส ารวจออกเอกสารสิทธ์ิใหก้บัประชาชนในเขตพืน้ท่ี
อ  าเภอเมืองกาฬสินธุ ์อ  าเภอกฉิุนารายณ ์

        ขอ้เท็จจริง ราษฎรในเขตพืน้ที่อ  าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์อ  าเภอกฉิุนารายณ ์ซึง่อยูใ่นเขตที่ดินตาม 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในทอ้งทีใ่หเ้ป็น 
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดเ้รียกรอ้งใหห้นว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน โดยกนัเขต
พืน้ที่ที่ไมป่ระสงคป์ฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออก
จากการปฏิรูปที่ดิน เพือ่ใหก้รมที่ดินสามารถ

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๑๘๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในบริเวณพืน้ที่ที่
ไมป่ระสงคป์ฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรมใหก้บั
ประชาชนที่อยูใ่นพืน้ที ่
     ๒. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งพิจารณาแกไ้ข
เพิ่มเติมบทนิยามค าวา่ “ป่า”ตามพระราชบญัญติัป่า
ไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความเป็น
จรงิและสภาพพืน้ที่กบัความเป็นป่าในปัจจบุนั (ที่มา
บทความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรือ่งเสร็จที่ 
๙๒๑/๒๕๕๘) 
        ขอ้เท็จจริง การขออนญุาตประกอบกิจการใน
ที่ดินของรฐัตามมาตรา ๙ แหง่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ติดขดัเรื่องขอ้กฎหมายที่ตอ้งขออนญุาตแผว้ถางตาม
พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ทัง้กรณี
หนว่ยงานของรฐัขอใชห้รอืขอถอนสภาพที่ดินของรฐั
เพื่อกอ่สรา้งอาคารส านกังานอื่นซึง่สภาพพืน้ที่ไม่
เหลือลกัษณะทางกายภาพเป็นป่าไม ้ซึง่ตอ้งขอ
อนญุาตแผว้ถางป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 
๒๔๘๔ หรอืการอนญุาตประกอบกจิการ ตามมาตรา 
๙ แหง่ประมวลกฎหมายที่ดินของเอกชน เชน่ การขอ



๑๘๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

อนญุาตดดูทราย ซึง่ขอตอ่ใบอนญุาตดดูทรายที่ตอ้ง
ขอปีละครัง้ไมส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนด
ระยะเวลา เป็นตน้ 

๒ นายวชิระ  พลตือ้   กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙             
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งจดัสรรที่ดิน ซึง่
รฐับาลไดมี้มติใหคื้นผืนป่าใหก้รมป่าไม ้เพือ่จดัสรร 
ที่ท  ากินใหป้ระชาชนที่เดือดรอ้นจ านวน ๙๕ ราย 
         ขอ้เท็จจริง ปัญหาความเดือนรอ้นของ
ประชาชนในพืน้ที่พิพาทที่ดินท ากนิในเขตป่านาจารย ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมี้ 
การปลูกป่าทบัทีท่  ากิน ซึง่รฐับาลปัจจบุนัไดมี้มติให้
คืนผืนป่าใหก้รมป่าไม ้จดัสรรทีท่  ากินใหป้ระชาชนที่
เดือดรอ้นจ านวน ๙๕ ราย แตย่งัติดขดัในการ
ด าเนินการของจงัหวดั 

     ๒. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งพิจารณาสรา้งถนน
รอบเข่ือนล าปาว 
         ขอ้เท็จจริง  ประชาชนที่อยูเ่หนอืเข่ือนล าปาว 
ตัง้แตอ่  าเภอยางตลาด อ าเภอหว้ยเม็ก อ  าเภอ 
หนองกงุศรี ไปจนถงึอ าเภอค ามว่ง ตอ้งการถนนรอบ
เข่ือนล าปาว เพือ่เป็นการแบง่แดนระหวา่งที่ดินของ

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๑๘๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชาชนและที่ดินราชการ เพื่อใหป้ระชาชนมีการ
สรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ เชน่ การพฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยว หรือการใชท้ี่ดินประกอบอาชีพ 

     ๓. เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาไมมี่กระชงัปลาเป็นของ
ตนเอง 
         ขอ้เท็จจริง  ตอ้งการใหเ้กษตรกรจงัหวดั
กาฬสินธุเ์ป็นเจา้ของกระชงัปลา เนือ่งจากการส ารวจ
ขอ้มลูพบวา่มีเกษตรกรรายยอ่ยเพียงรอ้ยละ ๐.๓๒  
ที่มีกระชงัปลาเป็นของตวัเอง 
     ๔. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งสรา้งแลนดม์ารค์ 
เพื่อดงึดดูการทอ่งเที่ยวดว้ยการสรา้งกระเชา้ขึน้ภู
สิงห ์

         ขอ้เท็จจริง  ภูสิงหเ์ป็นสถานที่ทีส่วยงาม จงึขอ
เสนอใหส้รา้งแลนดม์ารค์ดงึดดูการทอ่งเที่ยวดว้ยการ
สรา้งกระเชา้ขึน้ภสิูงห ์เพื่อชมวิวทิวทศันท์ีส่วยงาม
รอบเข่ือน 

 
 



๑๘๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๓ นายยงยุทธ   
หล่อตระกูล 

กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอสอบถามและตดิตามความคืบหน้ากรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ขอให้คณะกรรมการ 
จัดที่ดินแห่งชาติพิจารณาทบทวนวิธีการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
     ข้อเท็จจริง เป็นการตดิตามความคืบหน้า 
การพิจารณาทบทวนวิธีการจดัหาผลประโยชน์ในทีด่ิน
ของรัฐแปลง “ดงน้ าจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ  
“ดงเหล่าแขม” ในท้องที่ต าบลกมลาไสยและต าบล
หลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์จากให้ 
“เช่า” เป็น “เชา่ซื้อ” เพื่อให้ประชาชนที่เช่าอยู่ใน 
พื้นที่มานานได้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ตนเองถือครอง 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจหรือใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๕ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๔ ดาบต ารวจ ไพศาล  
มุลมาตร   

กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอให้จดัสรรทีด่ินท ากินให้กับผู้ยากไร้ 
         ข้อเท็จจริง  ผูย้ากไร้ไม่มีที่ดินท ากิน ต าบลโนน
น้ าเกลี้ยง ตามโครงการจดัสรรที่ดินท ากินใหชุ้มชนตาม
นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีแปลงวา่งไม่มีผูค้รอบครอง
ที่ดินให้หน่วยงานที่รับผดิชอบด าเนินงานในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
     ๒. ขอใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงพื้นผิวถนน
ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน 
        ข้อเท็จจริง  เน่ืองจากต้องใชง้บประมาณในการ
ด าเนินการจ านวนมากซ่ึงเกินศักยภาพของทางเทศบาล
ที่จะด าเนินการได้เอง 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจหรือใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๖ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๑๙๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     ๓. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทีผ่ลิตขึ้นในชุมชน 
ต้องการใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาให้ค าแนะน า
และจัดหาแหลง่จ าหน่ายสินค้า 

๕ นายอัครนันท์  
ปัญญาเจริญโรจน์ 

กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. การขาดแคลนน้ าในฤดแูลง้ของเกษตรกรที่เลีย้ง
กุ้ง เลี้ยงปลากระชงับริเวณเหนือเขื่อนล าปาว บริเวณ
อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี  
         ข้อเท็จจริง   จงัหวดัได้น าเงินงบประมาณมา
จัดท าแก้มลิง แต่ยงัไม่ได้ผลเต็มที ่ทัง้น้ี เกษตรกรได้
ขอให้จัดท าฝายในบริเวณพื้นที่ที่แคบที่สดุ ประมาณ ๒ 
กิโลเมตร แต่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จงึต้องการสถานีสูบน้ า 
และท าคลองสง่น้ าเขา้ไปยงัพื้นที่ เพื่อท าการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ติดกับเขื่อนล าปาว 
     ๒. ขอใหข้ยายระยะทางในการท าถนน ๔ เลน ใน
ถนนสาย ๒๐๓๙  
(ฮ่องฮี-น้ าพอง) ที่มีการตดัถนนเชื่อมต่อกับจงัหวัด
ขอนแก่น ซ่ึงได้รับเงินงบประมาณในการขยายถนน
เพียงบางส่วน 
 
 
 
 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจหรือใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๗ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๖ นายวีระชาต ิ ภูโปรง่   กาฬสินธุ์       ๑. ปญัหาน้ าไม่เพยีงพอต่อการท าการเกษตรตลอด
ทั้งป ี 

ส่งเร่ืองไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

 



๑๙๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

         ข้อเท็จจริง   เน่ืองจากมีการปดิการสง่น้ าในช่วง
เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน และพฤศจิกายน ถงึ 
ธันวาคม ของทุกปีท าให้กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบ 
     ๒. ขอใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าพื้นที่บ่อเลีย้งกุ้ง 
         ข้อเท็จจริง  ทางสาธารณะเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
ของกลุ่มเกษตรกร บางเส้นทางยงัไม่ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการล าเลียง
สินค้าของกลุ่มสมาชิกเกษตรกร 
     ๓. ขอใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องมาท าการส ารวจ
ขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
        ข้อเท็จจริง  ไฟฟ้าและแสงสวา่งยังเข้าไม่ทั่วถึง
พื้นที่บริเวณบ่อเลีย้งกุ้งของกลุ่มเกษตรกร และ
แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใชง้านต้องการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาท าการส ารวจขยายเขตเสา
ไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจหรือใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๘ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๙๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๗ นายสมยั  เนตรวนั กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ขอเพิ่มอา่งเก็บน า้คอนกรีต ณ บา้นดงนอ้ย  
เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งน า้ใหเ้กษตรกรในพืน้ที่บา้นดง
นอ้ย บา้นทา่ศรี บา้นหนองฝาย บา้นโนนปลาขาว 
ซึง่จะไดร้บัผลประโยชนม์ากกวา่ ๒,๐๐๐ ไร ่

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๘ นายกองแพง  นาสุบิน กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ปัญหาน า้ไมเ่พียงพอในการท าการเกษตร และ
อปุโภค บริโภค 

     ขอ้เท็จจริง   เนื่องจากต าบลโนนน า้เกลีย้งอยูใ่น
บริเวณพืน้ทีเ่หนอืเข่ือนล าปาว ตอ้งการใหห้นว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งจดัท าระบบชลประทานเพื่อสูบน า้ไปกกั
เก็บไวบ้นอา่งเก็บน า้ภูสิงห ์ซึง่เป็นพืน้ทีสู่งและปล่อย
ลงมาใหเ้กษตรกรมีน า้ใชเ้พียงพอ 

 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๐ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๑๙๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๙ นายสมฤทธ์ิ  จตัเุทน กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ของบประมาณกอ่สรา้งสถานทีข่ายผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากปลา บา้นทา่เรือภสิูงห ์(กลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนบา้นทา่เรือภสิูงห ์และกลุ่มผูเ้ลีย้งปลานิลใน
กระชงับา้นทา่เรือภสิูงห)์ เพื่อเป็นอตัลกัษณแ์ละจดุ
เช็คอินของต าบลและหมูบ่า้น 

     ๒. ของบประมาณจดัซือ้อปุกรณเ์ครือ่งมือ 
นวตักรรมทางเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และมีคณุภาพ
เก่ียวกบัการบรรจสิุนคา้เพื่อจ าหนา่ยใหน้กัทอ่งเที่ยว
และคนในจงัหวดั (กลุ่มหมูบ่า้นตน้ทางตอ้นรบั
นกัทอ่งเที่ยว) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๑ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

๑๐ นายนิวณั  นาพรม กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอใหภ้าครฐัส่งเสริม ประชาสมัพนัธด์า้นการ
ทอ่งเที่ยวในเขตอ าเภอสหสัขนัธ ์เนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่
มีสถานทีส่  าคญัทีน่า่สนใจหลายแหง่ 
     ๒. เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายไุมเ่พียงพอตอ่การด ารงชพี 
เสนอใหป้รบัเพิ่ม 

เป็นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๒ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๑๙๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๑ นายสิทธิศกัด์ิ  
ยนตต์ระกลู 

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ปัญหาการคา้ขายทีฝื่ดเคือง โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มียอดขายตกต ่า ซึง่อาจจะชว่ยโดยการ
กระตุน้การทอ่งเที่ยวหลายพืน้ทีข่องจงัหวดัจะพฒันา
ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยว ซึง่โดยทางภาคเอกชนจะ
จดัท าไดโนเสารข์นาดใหญ่โดยอยูใ่นชว่งของการ
ออกแบบและน าเสนอ 
     ๒. การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัมีปัญหาดา้นการ
ติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการหลายหนว่ยงาน ซึง่ควรมี
การบริหารจดัการแบบ One Stop Service 

     ๓. ความนิยมในการสั่งซือ้สินคา้ออนไลนข์อง
ผูบ้ริโภค มีผลกระทบตอ่ยอดขาย และราคาสินคา้ที่
ไมส่ามารถแข่งขนักบัตลาดออนไลนไ์ด ้

     ๔.  เข่ือนล าปาวกอ่สรา้งและเปิดใชง้านมาเป็น
ระยะเวลายาวนานแตไ่มมี่การปรบัปรุงซอ่มแซมทัง้
ระบบ เนือ่งจากไมมี่งบประมาณ  
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  

 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



๑๙๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๒ นายรัตนชยั  ไชยค าม ี กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  เสนอให้ตัง้กระทรวงท้องถิ่น เพื่อกระจายการ
บริหารงาน และการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงมากยิง่ขึ้น 
     ๒.  เสนอให้แก้ไขค าสัง่ที่ ๘/๒๕๖๐ ค าสัง่สอบใน
ส่วนกลาง ซ่ึงควรให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดสอบในส่วน
ท้องถิ่นได ้เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถ
ในท้องถิ่น 
     ๓.  ควรเพิ่มเงินงบประมาณและเพิ่มอ านาจในการ
บริหารงานท้องถิ่น 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ การปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๓ นายรัตนชยั  ไชยค าม ี กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  ทีด่ินท ากินไม่เพยีงพอต่อการประกอบอาชีพ 
        ข้อเท็จจริง  ชุมชนมีพื้นที่ตดิกับเขื่อนล าปาว  
ซ่ึงได้รับการจดัสรรที่ดินท ากินเป็นที่อยู่อาศยั ๑ ไร่ 
ที่ดินท ากิน ๑๕ ไร่ แตป่ัจจุบันครอบครัวมีการขยาย
และเติบโต แต่ที่ดินท ากินยังมีเท่าเดิม 
     ๒.  ประชาชนไม่สามารถใช้ที่ดินบริเวณแนวเขื่อน 
เพื่อการท าการเกษตรและประโยชน์อ่ืน ๆ ได ้
         ข้อเท็จจริง  เน่ืองจากเป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน 
กรมธนารักษ์ เขตหา้มล่าสตัว์ป่าล าปาว และที่ดิน ส.ป.ก. 
โดยเฉพาะบริเวณแหลมโนนวิเศษ ซ่ึงเป็นผืนดินทีย่ื่นเข้าไปใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว แต่พฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวไม่ได้ 
เพราะเป็นเขตห้ามล่าสัตว ์
     ๓.  ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขื่อนแต่ไม่สามารถ
น าน้ าจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ การเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๔ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



๑๙๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑๔ นายแสงจันทร์   
ดวงระหว้า 

กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนด
เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทให้ชดัเจน  
โดยมีสาเหตุ  ดังน้ี 
 ๑.  กฎหมายบัญญัติอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 ๒.  กฎหมายบัญญัติอ านาจหน้าที่ไว้
เหมือนกันหรือทับซ้อนกัน เช่น องค์การบริหารสว่น
จังหวดั มีการก าหนดลักษณะอ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะ
คล้ายคลงึกับเทศบาลและองค์การบริหารสว่นต าบล จงึ
มีอุปสรรคในการท างานที่อาจทับซ้อนอ านาจหน้าที่กัน  
 ๓.  การออกกฎหมายที่ก าหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบตัิมีความล่าช้า กระทบต่อการปฏิบตัิงาน 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการ การปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๔ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๕ ดร. ภูวนาท  บณัฑิโต กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

การประกนัราคายางพารา โดยเกษตรกรไมม่ั่นใจใน
การประกนัราคายางพารา ซึง่หลายครอบครวัที่มี
ความเรง่ดว่นในการใชเ้งิน อาจท าใหต้อ้งไปกูเ้งิน
มายงัชีพ 

 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๑ 

 



๑๙๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑๖ ดร. ภูวนาท  บณัฑิโต กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งจดัสรรงบประมาณในการ
ซอ่มแซมบ ารุงและขยายถนนทางหลวงชนบท และ 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๔๖ และทางหลวง
ชนบท กส ๒๐๐๘  
      ขอ้เทจ็จริง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๔๖ และทางหลวงชนบท กส ๒๐๐๘ เสน้ทางเขา
วง – เตา่งอย ที่เชือ่มระหวา่งทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๑๒ เป็นเสน้ทางทีผ่่านโครงการ
พระราชด าริ และโครงการอโุมงคผ์นัน า้ โครงการ 

OTOP นวตัวิถี เพือ่ความสะดวก ในการสญัจรและ
เพื่อสนบัสนนุการองเที่ยวบรเิวณอ าเภอกฉิุนารายณ ์- 
อ  าเภอโพนทอง ชว่งกิโลเมตรที่ ๕ กฉิุนารายณ ์– บา้น
บุง่คลา้ ซึง่มีการตดัผ่านถนนส่ีเลน แตมี่ความคบัแคบ
และมีสะพานที่มีฟตุบาทบริเวณขอบสะพาน ท าให้
การสญัจรแออดัและไมป่ลอดภยัในการเดินทาง 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๓ 

ลงวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๑ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๗ นายชยัพล  ไชยค าม่ิง กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนนิการเชื่อมโยงถนน
สายโพนทองไปยงัโรงงานน า้ตาลมิตรกาฬสินธุ ์ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัถนน East-West Economic 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ

 



๑๙๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

Corridor ใหอ้ยูใ่นแผนแมบ่ทหลกัของทางหลวง
แผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการทอ่งเที่ยว
ของจงัหวดักาฬสินธุ ์
 

พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๒ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑๘ นายเชิดศกัด์ิ  ชยัจินดา กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบั
การศกึษาในระดบัอาชีวศกึษาใหม้ากย่ิงขึน้ 

     ๒.  ขอใหพ้ิจารณาเรื่องการคดัเลือกและบรรจุ
แตง่ตัง้บรรจขุา้ราชการ ส าหรบัครูอตัราจา้งมีอายงุาน
จ านวนมากกวา่ ๑๐ ปี แตย่งัไมไ่ดร้บัการบรรจแุตง่ตัง้
เขา้รบัราชการ 
     ๓.  สถานศกึษาแหง่หนึง่ไมด่  าเนินการตาม
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ของรฐับาล  
         ขอ้เทจ็จริง เม่ือ ๒ ปีที่ผา่นมา ไดมี้การ
รอ้งเรียนกบัรองผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุแ์ตไ่มมี่
ความคืบหนา้เก่ียวกบัโรงเรียนแหง่หนึง่อยูติ่ดกบั

วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธุ ์มีนกัเรียนจ านวน ๑,๕๐๐ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การศกึษา 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๖ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



๑๙๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๙) จงัหวัดกาฬสินธุ ์  (จ านวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

คน  ไดเ้ก็บคา่บ ารุงการศกึษา หอ้งปกติ รวม ๘,๐๐๐ 
บาท หอ้งพเิศษรวม ๑๔,๐๐๐ บาท ซึง่ขดักบั
หลกัการของนโยบายเรียนฟรขีองรฐับาล 

๑๙ นายจ ารัส  แฝงจินดา  
นางจินดา  แฝงจินดา 

กาฬสินธุ์  
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอให้ตดิตามเร่ืองร้องเรียนการทุจริต จดัซ้ือ – จดัจ้าง 
ของผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ แหง่ ได้แก่  
     ๑.  โรงเรียนบ้านโนนเทีย่ง (นายนิคม  จันทร์ช่วย) 
     ๒.  โรงเรียนบ้านนาบอน (นายศติิชยั  วันตะโพธ์ิ) 
     ๓.  โรงเรียนหนองบัวโดนวรนารถประชานุกูล 
(นายกฤณชญา พัฒนะสาร) 
     ๔.  โรงเรียนชุมชนหมู่ม่น (นายทองสุข เทพารส 
เกณียณอายุราชการแล้ว) 
         ข้อเท็จจริง ได้มีการส่งเอกสารถงึนายกรัฐมนตรี
และติดตามเร่ืองกับโฆษกรัฐบาลให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแตย่ังไม่ได้รับการตอบกลบัจากหน่วยงาน
ดังกลา่วข้างต้น 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจหรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๗ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้ร้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๖ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายสวาท อปุฮาด 

โทร. ๐๖๑ ๑๔๓๙ 
๙๔๐ 

ที่อยู ่  
174 ม.7 ต.บา้นขาม  
อ.น า้พอง จ.ขอนแกน่ 

 
 
 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
เรง่รดัจดัการการใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน 

(เคยย่ืนเรือ่งไปทางชลประทานหนองหวาย) 
(ปัญหาที่ดิน) 

 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 

 

 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งใน
การดแูลเรือ่งน า้ไมเ่พียงพอตอ่การใชง้าน รวมถงึขาด
การมีส่วนรว่มในการบริหารจดัการของภาคประชาชน 
ทัง้ยงัมีการเพิ่มพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดการ
แยง่ชงิทรพัยากรน า้ขึน้ 

(เคยแจง้เรือ่งไปยงัศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดัขอนแกน่) 
(ปัญหาแหลง่น า้) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งใน
การสนบัสนนุดา้นเกษตรอินทรีย ์

(มีการตัง้คณะกรรมการแตย่งัไมมี่การพจิารณา) 
(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

 
 



๒๐๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ นายจิรทีปต ์ลีต้ระกลู 

รองประธานหอการคา้
จงัหวดัขอนแกน่ 

โทร. ๐๙๖ ๒๖๗๘ 
๒๙๘ 

ที่อยู ่    
๖๒/๑๗-๑๘  
ต.กลางเมือง  
อ.เมืองขอนแกน่  
จ.ขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งใน
การด าเนนิการพฒันาแกง่น า้ตอ้นใหเ้ป็น 

๑. เป็นแหลง่รบัน า้ (แกม้ลิง)  
๒. แหลง่ทอ่งเที่ยว  
๓. แหลง่เพาะพนัธุส์ตัวน์  า้  
๔. เพื่อใชใ้นการเกษตร และการอปุโภคบริโภค 

(ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 

๓ นายสายนัต ์ผดงุกิจ 
ก านนัต าบลทา่พระ 
โทร. ๐๘๑ ๕๔๖๑ 
๖๘๒ 

ที่อยู ่
๒๓๖/๑ ม.๑๔  
ต.ทา่พระ  
อ.เมืองขอนแกน่  
จ.ขอนแกน่ ๔๐๒๖๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ 

ในการด าเนินการขุดลอกอา่งเก็บน า้หว้ยเตย เนื่องจาก
กอ่สรา้งมานาน แตไ่มไ่ดร้บัการดแูลรกัษา ท าใหพ้ืน้ที่
เก็บน า้ตืน้เขิน เก็บน า้ไดน้อ้ย 

(ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 



๒๐๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นางจิรนนัท ์ พากเพียร 
ขา้ราชการบ านาญ 

โทร. ๐๘๑ ๘๗๑๙ 
๙๐๙ 

ที่อยู ่
๑๖๕/๒๒๓ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

๔๐๐๐๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหเ์รง่รดัประสานหนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้งในการดแูลเรื่องคณุภาพน า้จากแหลง่น า้
บงึโจด อ.น า้พอง จ.ขอนแกน่ ที่เม่ือมีการขุดลอกคลอง
แลว้พบวา่ มีการปนเป้ือนของสารโลหะหนกัหลายชนิด 
เกินมาตรฐานความปลอดภยั ซึง่น  า้จากบงึโจดจะไหล 
ลงสูล่  าน า้พองใชอ้ปุโภคบริโภคตอ่ไป 

(เคยย่ืนเรือ่งไปทางส านกังานประปาจงัหวดัขอนแกน่
ตรวจสอบแลว้ แตย่งัไมไ่ดร้บัค าตอบ) 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน วฒิุสภา  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 

๕ นายอรุณชยั   
รตันแสงทวีกจิ 
โทร. ๐๙๓ ๔๖๙๑ 
๕๙๕ 

ที่อยู ่
๓๑ ม. ๑๐ ต.ทา่พระ 
อ.เมืองขอนแกน่ 

จ.ขอนแกน่ ๔๐๒๖๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ 

ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มบริเวณถนนเสน้
ตลาด 100 ปี เนื่องจากการถมถนนมิตรภาพและการ
สรา้งทางรถไฟ ท าใหพ้ืน้ที่ต  ่ากวา่ระดบัถนนเกิดเป็น 
แอง่กระทะ อาคารบา้นเรือนเสียหายจากน า้ทว่ม  
เกิดไฟฟา้รั่วหรอือบุติัเหตไุด ้

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 



๒๐๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๖ นายศิริพงษ ์ทองสี 

นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนชา้ง 
โทร. ๐๘๑ ๗๖๘๑ 
๙๕๓ 

ที่อยู ่
๓๐๔ หมู ่๑  
ต าบลดอนชา้ง  
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแกน่ ๔๐๐๐๐ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ในการซอ่มแซมคลองสง่น า้ดว้ยระบบไฟฟา้และ 
อยากใหป้ระชาชนในพืน้ที่ไดใ้ชน้  า้จากการประปา 
ส่วนภูมิภาค 

        ทัง้นี ้ผูแ้ทนส านกัชลประทานที่ ๖ ไดช้ีแ้จงวา่ 
โครงการดงักล่าวส านกัชลประทานที่ ๖ ไดส้ง่ตอ่ใหก้บั 
อบต.แลว้ จงึไมมี่งบประมาณในการด าเนินการ โดย
จะไปชว่ยใหค้ าแนะน าในการของบประมาณซอ่มแซม
ดงักล่าว 

(ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 

๗ จา่สิบเอก นพดล    
คนตรง ขา้ราชการ
บ านาญ โทร. ๐๙๓ 
๓๘๖๐ ๙๙๐ 

ที่อยู ่๑๔๒ ม.๒ ต.ดอน
ชา้ง อ.เมืองขอนแกน่  
จ.ขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ในการท าถนนเพิ่มเติมเพือ่ยน่ระยะทางเขา้เมือง
ขอนแกน่   

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วฒิุสภา  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 



๒๐๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๘ นายสมเจตน ์ไชยลาภ 

อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ ์

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งใน
การตรวจสอบการด าเนินโครงการจดัตัง้โรงคดัแยก
และโรงไฟฟา้ขยะขนาดใหญ่ เนื่องจาก 

        - ประชาชนในพืน้ที่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัโครงการ
นอ้ย มีการเปิดเวทีรบัฟังความคิดเห็นไมท่ั่วถงึ 
        - เทศบาลต าบลกมลาไสย ใหข้อ้มลูเทจ็เก่ียวกบั
เอกสารขอ้ตกลงยินยอมจากอปท.อีก 2 แหง่ ทัง้ที่สภา 
มีมติวา่ไมเ่ห็นดว้ย 
        - ขอใหมี้การทบทวนการด าเนนิโครงการ 
        - เคยย่ืนเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั 
นายอ าเภอ ศนูยด์  ารงธรรม แตติ่ดอา้งวา่ภารกิจ
เก่ียวกบัเชือ้ไวรสัโควิด-๑๙ จงึท าใหย้งัไมมี่การ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
วฒิุสภา  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 

๙ นางพนูสิน  ย่ิงสงัข ์
โทร. ๐๖๔ ๙๑๒๘ 
๗๖๘ ที่อยู ่
๓๑๒ ม. ๑๑ ต.ทา่พระ 
อ.เมืองขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหติ์ดตามเรง่รดัโครงการ ซึง่ไดข้อ
งบประมาณจากส านกังานพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัขอนแกน่งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อท าโครงการศนูยพ์ฒันา

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 

 



๒๐๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

จ.ขอนแกน่ ๔๐๒๖๐ คณุภาพชีวิต (ผูสู้งอาย)ุ แตเ่กิดการระบายของโควิค – 
๑๙ ท าใหย้งัไมมี่การด าเนินการตอ่ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 

๑๐ นางพรรณี  อยูน่า 
โทร. ๐๘๑ ๒๖๑๐ 
๑๗๓ 

ที่อยู ่
๑๐๘/๘ ม. ๑๓  
ต.ทา่พระ  
อ.เมืองขอนแกน่  
จ.ขอนแกน่ 

๔๐๒๖๐ 

 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหใ์นส่ิงที่กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
ขาดแคลน 

        ๑. การพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน เชน่ อย. 
        ๒. การสนบัสนนุ วสัดอุปุกรณ ์เครื่องมือที่จ  าเป็น 

        ๓. การพฒันาดา้นบรรจภุณัฑ ์

        ๔. ชอ่งทางตลาดในจงัหวดั ตลาดออนไลน ์
เครือขา่ยตา่ง ๆ  
        ๕. อาคารโรงเรือนส าหรบัใชอ้บรม จ าหนา่ย
สินคา้ 
        ๖. การออกแบบการรวมกลุ่มตัง้เป็นเครอืขา่ย 
ในภาพรวมของต าบล 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
      

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 



๒๐๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๑ นายแสงเดียว  มลูตรภีักดี 

ประธานสหกรณช์มุชน
อ าเภอบา้นฝาง จ ากัด 

โทร. ๐๘๙ ๘๖๒๐ ๗๒๐ 

ที่อยู่๕๐ ม. ๑๒ ต 
.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง  
จ.ขอนแก่น 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ใหก้ารดแูลแนะน าในการรวมกลุ่มจดัตัง้เป็นสหกรณ ์
เพื่อลดความเหล่ือมล า้ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 

๑๒ นายนรุษยช์ยั 
ชว่ยชวูรรธนนัท ์

โทร. ๐๘๑ ๘๗๑๑ 
๘๓๖ 

ที่อยู ่๔๐๒ บา้นลากนูา่ 
ต.เมืองเกา่ 
อ.เมืองขอนแกน่ 

จ.ขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งใน
การเพิ่ม “อาคารเฉลิมพระเกียรติรชักาลที่ ๙ และ
รชักาลที่ ๑๐” ลงในแผนงานส่วนที่เหมาะสม 

(เคยเสนอไวใ้นแผนโครงการกอ่สรา้งอา่งเก็บน า้แกม้
ลิงแกง่น า้ตอ้นของกรมชลประทาน แตไ่มไ่ดถ้กูน าไป
รวมไวใ้นแผนงาน) 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 

๑๓ นายบ ารุง คะโยธา 
โทร. ๐๘๙ ๒๗๙๓ 
๓๕๙ 

ที่อยู ่

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหมี้การแตง่ตัง้กรรมการบรหิารจดัการน า้ใหม ่ให้
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งจากทัง้สองจงัหวดั คือ มกุดาหาร และ
กาฬสินธุ ์เนื่องจากเดิมอ านาจในการบริหารจดัการน า้
อยูก่บัเจา้หนา้ทีข่องกรมชลประทาน 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

 



๒๐๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดขอนแก่น   (จ านวน  ๑๖  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๐๓ หมู ่๔ ต.สายนา
วงั อ.นาค ูจ.กาฬสินธุ ์

(เคยย่ืนเรือ่งไปทางมลูนิธิอทุกพฒันใ์นพระบรม
ราชปูถมัภ ์ทางมลูนธิิเสนอแนะใหต้ัง้คณะกรรมการ 
แตก่รมชลประทานแจง้วา่มีอยูแ่ลว้) 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

๑๔ จา่สิบเอก นพดล    
คนตรง  
โทร. ๐๙๓ ๓๘๖๐ 
๙๙๐ 

ที่อยู ่
๑๔๒ ม.๒ ต.ดอนชา้ง  
อ.เมืองขอนแกน่  
จ.ขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ในกรณีที่มีการขุดลอกโครงการแกง่น า้ตอ้นอยากใหมี้
มาตรการชว่ยเหลือกลุ่มประมงและกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว ์
ในพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชน 

ในพืน้ที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) ประสานโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายปิตานนท ์ปัญญา  
นายอ าเภอแกด า 
โทร. ๐๔๓ ๗๘๗ ๐๓๔ 

ที่อยู ่
ที่วา่การอ าเภอแกด า  
หมูท่ี่ ๒ ต าบลแกด า 
อ  าเภอแกด า จงัหวดั
มหาสารคาม ๔๔๑๙๐ 

 
นางเดน่ดวง  สุบตุรดี 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลแกด า 
โทร. ๐๔๓ ๗๘๗ ๐๔๓ 

ที่อยู ่อ.แกด า จ.
มหาสารคาม ๔๔๑๙๐ 

 
 
 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

        - ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งขุดลอกแหลง่น า้ 
เพื่อท าอา่งเก็บน า้ เพื่อแกไ้ขการขาดแคลนน า้ แตใ่น
การขุดลอกแหลง่น า้ มีขอ้จ  ากดัในการหาพืน้ที่
สาธารณะเพือ่ทิง้ดิน ซึง่กระทบตอ่การด าเนินการของ
กรมชลประทาน 

        - ขอใหน้  าดินทีขุ่ดลอกอา่งเก็บน า้แกด าบางส่วน
น าไปใชเ้พื่อสาธารณประโยชน ์ไดแ้ก ่การปลูกตน้ไม ้
เพื่อเป็นแหล่งพกัผอ่นและแหล่งทอ่งเที่ยว และเพื่อใช ้
ในการจดักิจกรรมของชมุชน ทัง้นี่ทางเทศบาลต าบล 
แกด า เคยท าหนงัสือขออนญุาตถมดิน ประมาณ ๕ ไร ่
กบัชลประทานจงัหวดัมหาสารคาม เพือ่ขอใชพ้ืน้ที่
จดัท าสวนเฉลิมพระเกียรติ 

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 



๒๐๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ นางสาวสดุตา  ไตยวรรณ 

ผูแ้ทนส านกังานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดัมหาสารคาม 

โทร. ๐๔๓ ๗๗๗ ๗๗๔ 

      ๐๘ ๑๘๗๑ ๗๓๖๗  
ที่อยู ่ ส านกังานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดัมหาสารคาม 
ศาลากลางจงัหวดั
มหาสารคาม ถ.เล่ียง
เมืองมหาสารคาม-
รอ้ยเอ็ด ต.แวงนา่ง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอ้เสนอแนวทางในการแกไ้ขน า้ทว่มและน า้แลง้ 
        ๑. แนวทางระยะสัน้ 

            ควรมีการพฒันาหรือขุดลอกแหลง่น า้ขนาด
เล็ก และเพิ่มปริมาณน า้ใตดิ้นใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที่ 
        ๒. แนวทางระยะกลางและยาว 
            ควรมีการจดัท าแกม้ลิง หรอื เข่ือนกัน้แมน่  า้ชี 
เพื่อการกกัเก็บน า้และยกระดบัน า้ในล าน า้ชี  
และการเพิ่มประสิทธิภาพการกกัเก็บน า้ในอา่งเก็บน า้
ขนาดกลาง 
        ทัง้นี ้เนื่องดว้ยจงัหวดัมหาสารคามประสบภยั 
น า้ทว่มและน า้แลง้เป็นประจ า เนื่องดว้ยสภาพ 
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ในชว่งฤดฝูน มีแหล่งกกัเก็บ
น า้ 
ไมเ่พียงพอ สว่นฤดแูลง้ ไมมี่แหล่งเก็บน า้ผิวดนิขนาด
ใหญ่ เพราะขอ้จ ากดัของภูมิประเทศท าใหส้รา้งได ้

แตอ่า่งเก็บน า้ขนาดกลาง 
(ปัญหาดา้นแหล่งน า้) 

 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 



๒๑๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

        ขอใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการน า้
ฉบบัเดียว เพื่อใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งไดย้ดึถือปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เนือ่งจากในการพฒันา
แหลง่น า้ทัง้ใตดิ้นและบนดิน ในการด าเนินการในพืน้ที่
นัน้จะมีกฎหมายหลายฉบบัที่มีความเก่ียวขอ้ง  
และบางฉบบัมีความขดัแยง้กนั ท าใหก้ารปฏิบติังาน 
มีความยากล าบาก  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 

๓ นายจนัทร ์ สมศรี  
นายก อบต.ขามปอ้ม 

โทร. ๐๘ ๗๙๔๔๓๗๒๔ 

      ๐๔๓ ๗๕๐ ๗๓๕ 

ที่อยู ่
๗๐ หมู ่๓ ต าบลขาม
ปอ้ม อ าเภอวาปีปทมุ 
จงัหวดัมหาสารคาม 
๔๔๑๒๐ 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหด้ าเนินการจดัท าโครงการกอ่สรา้งฝายน า้ลน้
พรอ้มด าเนนิการขุดลอกล าหว้ย ๔ สาย คือ 
        ๑.  ล าหว้ยขีน้าค 

        ๒. ล าหว้ยวงัทองหลาง 
        ๓. ล าหว้ยขีน้าคเล็ก 
        ๔. ล าหว้ยซองแมว 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 



๒๑๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๔ นายสราวฒิุ  เลิศวิชา
กลุ 

นายก อบต.หวัขวาง 
โทร. ๐๘ ๖๖๔๐ 
๗๓๙๔ 

ที่อยู ่
หมูท่ี่ ๔ ถนนโกสุม- 
ทา่พระ ต าบลหวัขวาง 
อ  าเภอโกสุมพสิยั  
จงัหวดัมหาสารคาม 
๔๔๑๔๐ 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

     - ขอใหด้ าเนินการกอ่สรา้งประตเูปิด-ปิดน า้กดุชี
หลง 
     - ขอใหข้ยายอา่งเก็บน า้บริเวณโคกหนองพอก 

ซึง่เดิมเป็นแหล่งน า้ขนาดเล็ก โดยขอใหป้รบัเป็นแหลง่
น า้ขนาดกลาง เพื่อการตอ่ยอดการส่งน า้กบัสถานสีูบ
น า้ และการสง่ตอ่น า้ไปยงัพืน้ที่โดยรอบ 

 
     - ขอใหขุ้ดลอกแหล่งน า้ขนาดเล็กใหก้ระจายใน
พืน้ที่ 
เพื่อใหมี้ปริมาณน า้ที่พอเพียงตอ่การอปุโภคบริโภค 

 
ทัง้นี ้ในเบือ้งตน้ทอ้งถ่ินไดท้  าโครงการขุดลอกแหล่งน า้ 
ผ่านการเสนอกบัโครงการส่ีแสนลา้นบาทแลว้ 

(ปัญหาดา้นเหล่งน า้) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 



๒๑๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๕ นายสรเชษฐ์  โพธิรุกข ์ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู ่๑๑  
ที่อยู ่
หมู ่๑๑ ต.หวัขวาง  
อ.โกสุมพิสยั  
จ.มหาสารคาม 
๔๔๑๔๐ 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหส้นบัสนบุงบประมาณในการปรบัปรุงและพฒันา
สถานสีูบน า้ดว้ยระบอบไฟฟา้พรอ้มระบบส่งน า้ต  าบล
โคกสูง อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแกน่ เนือ่งจาก 

มีอายกุารใชง้านกวา่ ๒๐ ปี มีการซอ่มแซมอยา่ง
ตอ่เนื่อง ส าหรบัการสูบน า้มาใชน้ัน้ ประชาชนจา่ย 

คา่ไฟฟา้ ชั่วโมงละ ๗๐ บาท โดยเงินคา่ไฟอีกส่วนหนึง่ 
อบต. เป็นผูจ้า่ย 
        ปัจจบุนัสถานสีูบน า้อยูใ่นความดแูลขององคก์าร
บริหารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหวัขวาง 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงักรมชลประทาน เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ ตามที่เห็นสมควร 

 

๖ นายจรสั เพ็ญศิริ
สมบรูณ ์ 
ผูอ้  านวยการ โครงการ
ชลประทาน
มหาสารคาม 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งพิจารณาทบทวนกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการน า้ดว้ยวธีิการ “ขุดดิน
แลกน า้” เนื่องจากรายละเอียดของกฎระเบียบของ
กฎหมายมีอปุสรรคตอ่การด าเนินการขุดลอกแหล่งน า้ 
ทัง้นี ้ตวัแทน ประชาชนหมูท่ี่ ๑ ต.แกด า ไดเ้สนอให้
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งออกแบบการขุดลอกอา่งเก็บน า้ 
แกด าใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ 
กอ่นการเสนอของอนมุติัโครงการตอ่ไป 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวขอ้ง 

 



๒๑๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 
๗ วา่ที่รอ้ยตรี ธนาพฒัน ์ 

เท่ียงภกัด์ิ 

ต.ทา่สองคอน  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

        - ควรมีการผ่อนปรน หรือ ยกเวน้ภาษีส าหรบั
สินคา้ชมุชน 

        - ขัน้ตอนในการขอเอกสารในการผลิตสุรา 
ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายมีความยุง่ยาก 

        - ขอใหช้ว่ยเหลือในการขอใบอนญุาตจ าหนา่ย
สินคา้สุราในงานตา่ง ๆ เพื่อใหสิ้นคา้ในชมุชน ไดแ้ก ่
ไวนผ์ลไม ้และสรุาแชข่องชมุชน สามาระออกบธูแสดง
สินคา้ตามงานตา่ง ๆ ได ้

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลงั วฒิุสภา 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

 

๘ นายจ านงค ์ ยอดน า้ค า 
ผูแ้ทนส านกังาน
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดั
มหาสารคาม 

ที่อยู ่  

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

อปุสรรคในการปฏิบติัตามกฎหมาย  
        ๑) พ.ร.บ. สภาต าบล และองคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่7)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๒ (การสั่งใหพ้น้จากต าแหนง่) 

 
        ๒) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ถงึ (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓/๑ (การสั่ง 
ใหพ้น้จากต าแหนง่) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน วฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 



๒๑๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ศาลากลางจงัหวดั
มหาสารคาม ชัน้ 2  
ถนนเล่ียงเมือง 
สารคาม-รอ้ยเอ็ด  
ต.แวงนา่ง 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

 

        ๓) พ.ร.บ. องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  
พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่5) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๗๙ (การสั่งใหพ้น้จากต าแหนง่) 
ขอ้เสนอ 
        ขอใหเ้พิ่มเติมขอ้ความเป็นวรรคทา้ยของทัง้  
๓ ฉบบั วา่ “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติชีม้ลู
ความผิดตามมาตรา ๙๘ แหง่ พ.ร.บ. ประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ย การปอ้งกนั ดแูล องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามที่กฎหมายจดัตัง้ก  าหนด มีอ  านาจ
พิจารณา และสั่งใหพ้น้จากต าแหนง่ตามมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นั
ไดร้บัแจง้หนงัสือพรอ้มรายงานการไตส่่วน โดยมิตอ้ง
ด าเนินการสอบสวนตามวธีิการที่ก  าหนดในประกาศ
หรือกฎกระทรวงอีก” (เหตผุล เนื่องจากกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูมีศกัด์ิสงูกวา่ พ.ร.บ. จดัตัง้ 
อปท.) 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 



๒๑๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

           เห็นควรพิจารณายกเลิก หรอืแกไ้ข ค าสั่ง คสช. 
ท่ี ๕๙/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ 

อปุสรรคจากผลของค าสั่ง (มีผลบงัคบัเป็นกฎหมาย) 
         ค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ 

ท่ี ๕๙/๒๕๕๙ เรื่องประกาศรายชื่อเจา้หนา้ที่ของรฐั 
ที่อยูร่ะหวา่งการถกูตรวจสอบเพิ่มเติม ครัง้ที่ ๘ และ 
การปรบัปรุงบริหารงานบคุคลในบางหนว่ยงานของรฐั 
ลงวนัที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ (กรณีทจุริตการสอบ 

แข่งขนัเพื่อบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน 

 ใน อทป. จงัหวดัมหาสารคาม เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๗)  
และคณะกรรมการ ป.ปช. ไดก้นัพนกังานส่วนต าบล 

ผูก้ลา่วหาหลายรายเป็นพยานในคดี ซึง่ตาม พ.ร.บ. 
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย การปอ้งกนัและการ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๕  
วรรคสอง ก าหนดวา่ “เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ใหก้นับคุคลตามวรรคหนึง่ไวเ้ป็นพยานแลว้ หา้มมิให้
ด าเนินคดีอาญาหรอืด าเนินการทางวินยักบับคุคล  
ซึง่ถกูกนัไวเ้ป็นพยานนัน้” ขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ 
พนกังานส่วนต าบลดงักล่าวไมส่ามารถกลบัเขา้รบั

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน วฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 



๒๑๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ราชการไดเ้นือ่งจากติดค าสั่งหวัหนา้ คสช. ขา้งตน้ 
(ปัจจบุนัไมมี่ คสช. และ ศอตช. นายกรฐัมนตรี หรอื
คณะรฐัมนตรีเทา่นัน้ ที่มีอ  านาจยกเลิกหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงค าสั่ง 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๙ นายสายนัต ์ ภิรมยกิ์จ 

ปลดัเทศบาล  
ปฏิบติัหนา้ที่
นายกเทศมนตรเีมือง 
มหาสารคาม 

 ต.ตลาด อ.เมือง 
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

        ขอใหแ้กไ้ขกฎหมายตามพระราชบญัญติั 
การฌาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ.๒๕๔๕ การประชมุใหญ่ 

มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชมุใหญ่สามญั หรือ  
เรียกประชมุใหญ่วิสามญั มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือ 
มาตรา ๒๓ ใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดั 

ไปยงักรรมการทกุคนหรือแจง้ผ่านทางหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส ์หรือทางอื่นทีส่มาชิกสามารถรบัรูไ้ด ้
เขา้ใจ 
รายละเอียด 

        เนื่องจากเนือ้หาเดิมระบใุห ้คณะกรรมการ 
ตอ้งสง่หนงัสือนดัไปยงัสมาชิกทกุคน ซึง่มีชื่ออยูใ่น
ทะเบียนสมาชิกกอ่นวนันดัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั 
การเรียกประชมุใหญ่ตามวรรคหนึง่ ตอ้งระบสุถานที่  
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุจดัสง่รายละเอียด 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน วฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 



๒๑๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จงัหวัดมหาสารคาม   (จ านวน  ๑๓  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

และเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามควรไปพรอ้มกนั  ท าให้
สมาชิกบางรายจงึไมไ่ดร้บัหนงัสือแจง้การนดัประชมุ
ใหญ่จากคณะกรรมการ มีการสง่ชา้ หรอือาจหล่นหาย 
ท าใหส้มาชิกไมไ่ดร้บัหนงัสือตามก าหนดเวลา 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๑๐ นายแพทยห์สัชา เนือยทอง 

นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ 

ดา้นเวชกรรมป้องกนั 

ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัมหาสารคาม 

ต.แวงน่าง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ขอใหมี้ขอ้บงัคบัในการลงทะเบียน ในการเขา้และออก
สถานที่ แกผู่เ้ขา้ใชบ้ริการในสถานบริการตา่ง ๆ  
เพื่อประโยชนใ์นการสืบสวนและเฝา้ระวงัโรค 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
รบัทราบประเด็นขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวแลว้ 

 

๑๑ นางสาวโสภา  นาร ี
ประธาน อสม. 
บา้นค าบอน หมู ่๔ 

 

มหาสารคาม 

(๑๖ – ๑๗ 
ก.ค. ๖๓) 

ทวงถามคา่ตอบแทน อสม. ที่จะเพิ่มขึน้ใหอ้ีก ๕๐๐ 
บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถงึ
ปัจจบุนัยงัไมไ่ดร้บัเงินเพิ่มดงักลา่ว 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
ไดป้ระสานงานและชีแ้จงท าความเขา้ใจ 
กบัผูร้อ้งเป็นที่พอใจแลว้ 
 

 



๒๑๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ นายสนอง  ดลประสิทธ์ิ 
หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหพ้ิจารณา ส่งเสริม และสนบัสนนุ ธนาคารน า้ 
ใตดิ้น น า้ผิวดิน เนือ่งจากปัจจบุนังานวจิยัทาง
วิชาการทีส่ามารถน ามาอา้งองิยงัมีนอ้ย เพราะ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดประสบกบัฝนทิง้ชว่ง และอทุกภยั 
ซ า้ซาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพืน้ที่ อ.เชียงขวญั และ 
อ.เสลภูมิ จ.รอ้ยเอ็ด 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๙ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๕ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

 



๒๑๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒ วา่ที่ ร.ต. พรตพร   
อาฒยะพนัธุ ์
ต าแหนง่ รองประธานสภา
อตุสาหกรรมจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมือง อ.เมือง 
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

 
 
 
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหพ้ิจารณาและใหค้วามส าคญัเรือ่งการวิจยัพนัธุ์
ขา้วหอมมะลิ ซึง่ถกูตดังบประมาณดา้นวิจยัและ
พฒันา เพราะประเทศไทยสูญเสียแชมป์โลก ๒ ปี
ซอ้น ใหก้บัเวียดนาม และกมัพชูา ในการประกวด
ขา้วโลก (World's Best Rice) ส่งผลตอ่การ
สูญเสียอนัดบัในการสง่ออก  
ขอ้มลูเพิ่มเติม 

   - นายประยงค ์ ภูดินทราย เกษตรจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ไดช้ีแ้จงวา่ ในรอบ ๒-๓ ปีที่ผา่นมาจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
ประสบกบัฝนทิง้ชว่ง และอทุกภยั และเมล็ดพนัธุพ์ืชดี
ไมเ่พียงพอดา้นกระบวนการคดัเลือกขา้วหอมมะลิไป
ประกวดจะตอ้งมีการเพิ่มความพิถีพิถนัมากย่ิงขึน้ 

   - นายทองใบ  สินโท เกษตรอ าเภอธวชับรุี 
เสนอแนะวา่ศนูยผ์ลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว ควรจดัหาเมล็ด
พนัธุข์า้วใหก้บัเกษตรกรในพืน้ที่กอ่น และไมค่วร
จ าหนา่ยใหต้วัแทนรายใหม ่

     - นายสมบรูณ ์ พฤกษก์นัทรากร เกษตรและ
สหกรณจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด เสนอแนะวา่ งบประมาณ
ส่วนใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ดัสรรไป

สมาชิกวฒิุสภาไดต้อบค าถามทีเ่ก่ียวขอ้ง
กบัขอ้เสนอดงักล่าวในทีป่ระชมุเรียบรอ้ย
แลว้ ซึง่คณะกรรมาธิการของวฒิุสภา 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาศกึษา และให้
ค าแนะน าการประกวดขา้วโลกในการใช้
ภาคราชการเป็นตวักลางประสานระหวา่ง
ผูป้ระกอบการ โรงสี และผูค้า้ 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๘ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๗ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร ไดแ้ก ่
พฒันาแหล่งน า้ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
๓ ดร.สุมาลยั  ศิริพานิช 

ประธานหอการคา้จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

 
 
 
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

เสนอการพฒันาการคมนาคมทางอากาศของจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด เนือ่งจากเป็นศนูยก์ลางของภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนอื มีเขตการติดตอ่กบัจงัหวดักาฬสินธุ ์
มหาสารคาม ยโสธร และสุรินทร ์เดิมจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

มีสายการบินทีใ่หบ้ริการ ๒ สายการบิน คือ  
สายการบินนกแอร ์และไทยแอรเ์อเชีย แตปั่จจบุนั
เหลือเพียงสายการบินเดียว คือ ไทยแอรเ์อเชีย และ
อาคารผูโ้ดยสารมีความคบัแคบ จงึมีขอ้เสนอ ดงันี ้

     ๑. ขอใหข้ยาย Run Way ของสนามบนิให้
ยาวขึน้จากเดิม   
      ๒. ขอใหข้ยายอาคารผูโ้ดยสารของสนามบนิ 

ใหมี้ขนาดใหญ่มากขึน้ 

     ๓. ขอใหเ้ป็นสนามบินศลุกากร เพื่อการรบัส่ง
สินคา้ 

สมาชิกวฒิุสภาไดต้อบค าถามทีเ่ก่ียวขอ้ง
กบัขอ้เสนอดงักล่าวในทีป่ระชมุเรียบรอ้ย
แลว้วา่ ซึง่คณะกรรมาธิการของวฒิุสภา 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาศกึษาประเด็น
ดงักล่าวสง่เรือ่งไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมวฒิุสภา เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๓๐ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๔. ขอใหเ้พิ่มสายการบิน และเที่ยวบินใหม้าก
ย่ิงขึน้ (ปัญหาดา้นคมนาคม) 

๔ นายอุทัย  ศรีขาวรส 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน
บ้านยางกู่ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ไม่ขอควบรวมโรงเรียน 
ขนาดเล็ก เน่ืองจาก  
  ๑. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทีด่ีจากผลการสอบ 
O-Net ที่สูงกว่าคา่เฉลี่ยในระดับประเทศทุก ๆ ป ี
  ๒. มีผลสัมฤทธิท์างวิชาการ เพราะได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ และได้เหรียญทองในระดับชาต ิ
ทุกปี 
  ๓. เป็นสถาบันการศึกษาที่ขยายโอกาสในเขต  
ต าบลมะอึ 
  ๔. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ  
๕๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ดา้นห้องเรียน
มัลติมีเดีย โปรแกรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ๒๕ ชดุ 
เพื่อการพัฒนานักเรียน ม.ต้น ในปีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
  ๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง  
ยินดีสนับสนุนการจัดตัง้กองทุนเพื่อสรรหาครู 
อัตราจ้าง ทุนการศึกษาของเยาวชน ภายใต้มูลนิธิ 
เพื่อการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 
ทั้งน้ี เอกสารประกอบจะน าไปมอบผ่านสมาชิกวุฒิสภา 
(นายรณวริทธ์ิ  ปริยฉตัรตระกูล) 

ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๗ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
๕ นายประเสริฐ  วรสาร 

รองผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอ็ด 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหว้ฒิุสภามีส่วนรว่มในการยกระดบัคณุภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่มีนกัเรียนต า่กวา่ ๑๒๐ คน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

รส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๖ นายประเสริฐ  สมอดุร 
ขา้ราชครูบ านาญ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการกอ่สรา้ง 
พทุธมณฑลรอ้ยเอ็ด 

รายละเอียด จงัหวดัรอ้ยเอ็ดมีแนวคิดทีจ่ะกอ่สรา้ง 
พทุธมณฑลรอ้ยเอ็ด มีลกัษณะเดียวกบัพทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม สถานที่ตัง้ หนองกู ่ติดกบัปรางคก์ู ่
วดัศรีรตันาราม มีเนือ้ที่ประมาณ ๑๔๐ ไร ่โดยมี
วตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้ง คือ 

  ๑. เป็นสถานที่ประชมุ อบรมสมัมนาและปฏิบติั
ธรรม 

  ๒. เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษข์นาดใหญ่ 

  ๓. เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณข์องจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวฒันธรรม วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 

 



๒๒๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

  ซึง่สอดคลอ้งกบัมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๔๗ ในการสรา้งพทุธมณฑล 

ใหแ้พรห่ลายในภูมิภาคตา่ง ๆ และมติของเถรสมาคม
ครัง้ที่ ๔๑/๒๕๔๘ ใหจ้ดัสรา้งพทุธมณฑลจงัหวดั 

ขึน้ทกุจงัหวดั 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๐ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๘ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๗ นางสุทาธิกา  สมเจริญ 

ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการโรงเรียน
ผูส้งูอายตุ าบลมะอ/ึ
ขา้ราชการครูบ านาญ 

 ต.มะอ ึอ.ธวชับรุี จ.
รอ้ยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหส้ง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนินการของ
โรงเรียนผูสู้งอายตุ าบลมะอ ึอ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอ็ด ดงันี ้
     ๑. จดังบประมาณดแูลผูสู้งอายใุนรูปแบบของ 
การจดัตัง้โรงเรียน 

     ๒. สนบัสนนุอาสาสมคัรดแูลผูสู้งอาย ุ(อผส.) 
     ๓. การสรา้งเครือขา่ยสขุภาพ และกิจกรรม
ผูส้งูอายอุยา่งตอ่เนื่อง ใหส้งัคมใหค้วามส าคญักบั
ผูส้งูอาย ุ
     ๔. จดัหาสถานที่อาคารส าหรบัใหผู้สู้งอายไุดมี้
กิจกรรมการเรียนการสอน และมีสถานที่ท  ากิจกรรม
รว่มกนัอยา่งเป็นเอกเทศ เพราะปัจจบุนัใชอ้าคาร
รว่มกบันกัเรียนในการเรียนระดบัปกติ (กอ่สรา้งไป

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การพฒันาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
วฒิุสภา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๑ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แลว้ ๖๐% จากเงินผา้ป่า โดยใชพ้ืน้ที่ของ รพสต.มะ
อซึึง่เหลืองบประมาณหลงัคา ประมาณ ๔ แสนบาท) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

     โรงเรียนผูสู้งอายตุ าบลมะอ ึมีผูสู้งอายเุขา้รว่ม
จ านวน ๑๔๐ คน มีครูจิตอาสา (ขา้ราชการครู
บ านาญ) ๔ คน ซึง่ ต.มะอ ึมีผูส้งูอาย ุ๑,๑๓๑ คน คิด

เป็น ๒๐.๙๑% 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๙ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๘ นายสนอง  ไขแสง 
ต.มะอ ึ

อ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอ็ด 

๔๕๑๗๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ตอ้งการใหมี้งบประมาณสง่เสริม สนบัสนนุ กิจกรรม
ของผูสู้งอายใุหม้ากย่ิงขึน้ ไดแ้ก ่การจดัใหไ้ปศกึษา 
ดงูาน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ทีเ่ห็นควรสง่เรือ่ง
ไปยงัคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคม 
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้งูอาย ุคน
พิการและผูด้อ้ยโอกาส วฒิุสภา เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ

 



๒๒๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๑ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๓๑ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙ พระครูวิมลบุญโกศล 

เจ้าอาวาสวดัมิมลนิวาส 
 วัดวิมลนิวาส  
บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จากนายบิณฑ์ 
บันลือฤทธิ์ จ านวน ๕ ล้านบาท และประธานมูลนิธ ิ
ร่วมกตัญญู จ านวน ๗ ล้านบาท รวม ๑๒ ล้านบาท 
เพื่อด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ 
เน่ืองจากมีตูแ้ช่ศพเพียง ๔ ตู้ และโรงพยาบาลยงัขาด
วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของแพทย์อีกหลาย
รายการ รวมทัง้ยงัไม่มีลิฟท์ขึ้น-ลงตึกศูนย์หัวใจ ดงัน้ัน 
พระครูวิมลบุญโกศล ได้เมตตาด าริจดัหาเงินสนับสนุน
โรงยาบาลร้อยเอ็ด ดงัน้ี 
     ๑. จัดงานวิง่เสริมบารมี ๑๐๑ สร้างอาคารนิตเิวช
ร้อยเอ็ด ในวันที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไดแ้จง้ให้
น  าเสนอเป็นเอกสาร พรอ้มแนบ
รายละเอียดเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
พิจารณาและติดตาม 

 



๒๒๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๒. จัดทอดผ้าป่าสามัคค ีในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ ส าหรับลิฟท์ ได้มีการเสนอปรับเปลี่ยนประเภท
คุณลักษณะลิฟท์แบบใหม่ แตย่ังไม่ได้รับการอนุมัต ิ

(ปัญหาด้านสงัคมและอ่ืน ๆ) 
๑๐ พล.ต. ธวชัชยั   

แจง้ประจกัษ ์  
ผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบกท่ี ๒๗, ผอ.ศบภ.
มทบ.๒๗ 

คา่ยประเสรฐิสงคราม 

อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
๔๕๐๐๐ 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

     ๑  เสนอการบริหารจดัการน า้ โดยการผลกัดนัให้
มีการตัง้คณะอนกุรรมการทรพัยากรน า้จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนแบบบรูณา
การ ภายใตช้ื่อโครงการ “ประชาชนรอ้ยเอ็ดอยูดี่กินดี 
ไรภ้ยัแลง้ซ า้ซาก ทว่มซ า้ซาก” เพื่อน าเงินงบประมาณ
มาดแูลปัญหาเรื่องน า้ใหป้ระชาชน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ขอใหส้นบัสนนุและสง่เสริมจงัหวดัรอ้ยเอ็ดและกลุ่ม
จงัหวดัใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงขนมธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม ธรรมชาติ และศาสนา เพื่อเพิ่ม
รายไดใ้หแ้กป่ระชาชน และผลิตภณัฑม์วลรวมของ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดและกลุ่มจงัหวดั 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 



๒๒๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๑ นายค าพอง  อนัทะชยั
ต าแหนง่ รบัราชการ 
 
ต.หนองไผ่ อ.ธวชับรุี  
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

การตดัตน้ไมใ้นพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิของประชาชน 
ปัจจบุนัมีนายทนุเขา้มากวา้นซือ้ไปแปรรูป ซึง่ยงัมี
ความไมช่ดัเจนในการปลูกไมท้ดแทน กรณีตดัตน้ไม้
ขนาดใหญ่ ในพืน้ที่เอกสารสิทธ์ิ เพราะอาจส่งผล
กระทบตอ่ระบบนิเวศน ์ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๒ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๒ นายสนอง  ดลประสิทธ์ิ 
หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

 ศาลากลางจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ชัน้ ๒ ถนนเทวาภิบาล อ.
เมือง จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

 
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอใหพ้ิจารณาผลกัดนัการปรบัมติคณะกรรมการ 
กองกระจายอ านาจของทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจน 
เพื่อใหจ้งัหวดัสามารถน าเงินงบประมาณมาพฒันา
และแกไ้ขความเดือดรอ้นเรื่องน า้ ใหแ้กป่ระชาชน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

มติคณะกรรมการกองกระจายอ านาจของทอ้งถ่ินระบุ
ไวว้า่ ภารกิจที่เป็นภารกจิถา่ยโอน เชน่ ถนน และน า้  
ที่เป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัท า 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดน าเสนอเป็นเอกสารพรอ้ม
แนบรายละเอียด เพือ่น  าไปสู่
กระบวนการพจารณา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ค าของบประมาณ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) เป็นผูด้  าเนินการ ดงันัน้ โครงการที่จงัหวดั
เสนอขออนมุติังบประมาณไปด าเนินการตาม
แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัในการแกไ้ข
ปัญหาเรือ่งน า้ ทางส านกังบประมาณตีความหมาย
ของมตินีว้า่ ประเด็นที่จงัหวดัขอมาเป็นภารกิจที่ถา่ย
โอนไปให ้อปท. แลว้ ท าใหจ้งัหวดัไมไ่ดร้บัการอนมุติั
งบประมาณเพื่อไปแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชน ทัง้นี ้ใน
วนัที่ ๒๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ ผูเ้สนอจะน าเอกสารไป
ย่ืนที่รฐัสภา (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๐ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ นางสาวทองยอ้ย   
แกว้ค าไสย ์
ต.หวัโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.
รอ้ยเอ็ด 

๔๕๑๓๐ 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

บา้นพกัสวสัดิการของขา้ราชการ ส านกังานเกษตร
อ าเภอ มีความเส่ือมโทรม กอ่สรา้งมาแลว้กวา่ ๓๐ ปี 
แตข่าดแคลนงบประมาณในการซอ่มแซมใหมี้สภาพ 
ที่สามารถใชก้ารได ้และมีขัน้ตอนที่ยุง่ยากในการ 
ขออนญุาตรือ้ถอนและขอสรา้งใหมท่ดแทน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่ที่ สว ๐๐๐๑/
๑๓๒๓ ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๕ 

ลงวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๒๙ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๔ นายปพนศกัด์ิ  อนุลุม 

 ส านกังานเกษตรอ าเภอ
เมืองสรวง อ.เมืองสรวง  
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๒๒๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอรบัการสนบัสนนุยานพาหนะ เนื่องจากปัจจบุนั
ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองสรวงไมมี่ยานพาหนะ 
ในการออกปฏิบติัราชการตามพืน้ที่หมูบ่า้นตา่ง ๆ  
ท าใหต้อ้งน ารถยนตส์่วนตวัมาใชอ้อกพืน้ที่ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๖ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๕ นายบณัฑิต  อคัรบรรทดั  
คณะท างานลุ่มน า้โขงชีมลู
ภาคประชาชน/ ประธาน
คณะท างานลุ่มน า้ยงั 
 
ต.โพนทอง อ.โพนทอง  
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๑๑๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

๑.  การบริหารจดัการน า้แบบบรูณาการ  ในพืน้ที ่

ลุ่มน า้ยงั น า้ชี ชว่งบริเวณ อ.บวัขาว, อ.โพนทอง,  
อ.เมวด,ี อ.หนองพอก และ อ.ศรีภูมิ โดยเสนอ ดงันี ้
     ๑) การขุดลอกเฉพาะแกม้ลิงใหมี้ความลึก เพื่อให้
สามารถน าไปท าธนาคารน า้ใตดิ้น 

     ๒) ใชร้ะบบการกระจายน า้ดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พื่อลดคา่ใชจ้า่ยคา่ไฟฟา้และคา่น า้มนั 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๒๓๐ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒. ขอใหแ้กไ้ขกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยวธีิการเก่ียวกบัการขุดลอกแหล่งน า้สาธารณ 

ประโยชนท์ี่ตืน้เขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการทิง้ดินในการ 
ขุดลอกคลอง โดยขอใหท้อ้งถ่ินสามารถจดัท ากองทนุ
ดิน เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นชมุชน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๖ นายกลู  อรรถวิเศษฐ ์
กรรมการลุ่มส่วนที่ ๔ 

 ต.เชียงขวญั  
อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 
๔๕๐๐๐ 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

การน าดินจากการขุดลอกไปจ าหนา่ย ซึง่ตามความ
ประสงคท์ีแ่ทจ้รงิคือ การขอท าแกม้ลิง โดยตอ้งหา
หลกัฐานประกอบเก่ียวกบัที่ทิง้ดิน ซึง่วางแผนไว ้
ที่อ  าเภอเชียงขวญั หลงัโรงพยาบาล วดั และโรงเรียน 

ที่น  า้ทว่มทกุปี และศนูยอ์พยพหมู ่๘ อ.เชียงขวญั 

 (ปัญหาแหล่งน า้) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๐ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๒๓๑ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๗ นายนิน  บญุสินชยั 
คณะท างานลุ่มน า้ชี  
ส่วนที่ ๔/ คณะท างาน 
ปิด-เปิดฝายรอ้ยเอ็ด 

ต.พระธาต ุ 
อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. ขอใหจ้ดัระบบทางเดินของน า้ เพื่อเชื่อมตอ่ 
การเล่ียงเสน้ทางน า้ยามน า้หลากลงสู่แมน่  า้ชี เพราะ
อ าเภอเชียงขวญั และอ าเภอธวชับรุี ประสบกบัภยั 

น า้ทว่มซ า้ซาก ท าใหห้ว้ย หนอง คคูลอง ขาด 

    ๒. เสนอใหส้รา้งประตนู  า้บริเวณหว้ยปากบุง่ใหม ่
เพราะมีการซอ่มบอ่ยครัง้    
    ๓. เสนอใหขุ้ดลอกหนองคผูกัไปลงอา่งธวชัชยั 

ซึง่สามารถกกัเก็บน า้ไดจ้  านวนมาก  
(ปัญหาแหลง่น า้) 

 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๘ นายทองยอ้ย  คชมิตร 
 ต.เกาะแกว้ อ.เสลภูมิ 

จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๑๒๐ 

 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. เห็นดว้ยกบัการก่อสรา้งเขื่อน เนื่องจาก 

        - เหนือเขื่อน น  า้ประปาที่จะน าไปใชไ้ม่เพียงพอ 

        - ทา้ยเขื่อนมีอ  าเภอที่เดือดรอ้น ๕-๖ อ  าเภอ  
คือ อ.เสลภูมิ อ.ธวชับรุ ีอ.ทุ่งเขาหลวง อ.เชียงขวัญ และ  
อ.โพธ์ิชยั ไดร้บัความเดือดรอ้นจากแม่น า้ชีไม่พอใช ้ 
    ๒. เสนอการก่อสรา้งพนงักัน้น  า้ฝ่ังซา้ยหรอืฝ่ัง 
อ.เสลภูมิ และ อ.โพธ์ิชยั เนื่องจากประสบกบัน า้ท่วม
บ่อยครัง้ 
    ๓. ขอใหท้  าเขื่อนมาตรฐานบรเิวณล าน า้ยงั 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

 



๒๓๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

    ๔. ประมงปลาน็อคน า้ เนื่องจากปรมิาณน า้มีไม่พอ   
จงึเสนอใหท้  าเขื่อนทัง้สองล  าน า้ชี 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๕ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑๙ นายพงศพงศ ์ พฤกษชาติ 

ถ.รณชยั 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอใหมี้การขุดลอกหนองน า้ริมถนนสาย ๒๓ (รอ้ยเอ็ด 
- ยโสธร) เพื่อชว่ยลดปัญหาน า้ทว่ม และกกัเก็บไวใ้ช ้
ยามฤดแูลง้ โดยจะเป็นประโยชนย่ิ์งกบัพืน้ที่ต  าบล
ขวาว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอด้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๖ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 



๒๓๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒๐ นายบญุชว่ย  ค าภกัดี 

นายกเทศมนตร ี
ต าบลเชียงขวญั 

 ส านกังานเทศบาลต าบล
เชียงขวญั ต.เชียงขวญั อ.
เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. เสนอใหมี้การจดัท าโครงการสบูน า้บรเิวณ
ประตนู  า้ปากบุง่ เพือ่ชว่ยสูบน า้เขา้ในฤดแูลง้  
และสบูน า้ออกในฤดนู า้หลาก 

     ๒. เงินชว่ยเหลือน า้ทว่มของรฐับาล จ านวน ๕ 
ลา้นบาท ตอ่ ๑ ต าบล ประชาชนในทีพ่ืน้ที่ต  าบล 
เชียงขวญัยงัไมไ่ดร้บัเงิน เนื่องจากรอการอนมุติัจาก
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๗ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๑ นายวีระยทุธ  ศรจีวน 

เกษตรกรกลุม่ผูใ้ชน้  า้ 
กลุม่สนามบินโซนสาม   
กิโลเมตรที่ ๑๖ - ๒๐ 

ต.ธวชับรุ ี 
อ.ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด  
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

สนามบินโซนสาม กิโลเมตรที่ ๑๖ – ๒๐ มีคลอง 
สายหลกัและคลองเล็ก ๆ ซึง่สรา้งมาตัง้แตปี่  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดินที่น  ามาสรา้งคลองส่งน า้คือ ดินโคลน 
ดินเหนียว เม่ือถงึฤดแูลง้พืน้ดินจะแตก ท าใหเ้สีย
คา่ใชจ้า่ย (คา่ไฟฟา้) ในการสูบน า้คอ่นขา้งสูง และ
คลองซีเมนตส์่งน า้ช  ารุด รั่วและแตก โดยเฉพาะ 
โซนสุดทา้ย กม. ๑๗+๕๐๐ ไปจนถงึ กม. ๑๘ คลอง 

๖ R และ กม.๐-กม ๑+๕๐๐ ท าใหเ้กษตรกร

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๘ 

 



๒๓๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เดือดรอ้นไมมี่น า้ในการท านา ทา้ยคลองน า้ไมพ่อ 
เม่ือเขา้ฤดฝูนและน า้ทว่ม จะมีความเดือดรอ้นมาก 
จงึขอใหมี้การซอ่มแซมหรือลงคอนกรีตใหม ่

(หมายเหต:ุ คลองดงักล่าวไมไ่ดอ้ยูบ่ริเวณชีกลาง) 
(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๒ นายสมัฤทธ์ิ  โพนขาว 
เกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้  า้ 
ต.พระธาต ุ 
อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด  
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ขอใหเ้ปล่ียนบานประตเูปิดปิดน า้หว้ยวงั  
บา้นวงัปากบุง่ ต.พระธาต ุจากเดิมเปล่ียนเป็นระบบ
ไฟฟา้ 
     ๒. คลองชลประทาน คลองส่งน า้ และมีความลึก
กวา่ที่นา เกษตรกรบางคนตอ้งสบูถงึจะเขา้ที่นา  
คลองสง่น า้ชือ่คลองสองแอล น า้ส่งไปไมถ่งึปลาย
คลอง 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่  

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๙ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๒๓๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒๓ นายแสงจนัทร ์ แกว้กาหลง 
เกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้  า้ 
ต.พลบัพลา  
อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด  
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอใหป้รบัปรุงซอ่มแซมประตเูปิดปิดน า้ที่คลองส่งน า้
ชลประทานฝายรอ้ยเอ็ด ทัง้ ๒ กลุ่ม เพราะมีความ
ช ารุด เพื่อประโยชนแ์กเ่กษตรในแตล่ะหมูบ่า้น 
ซึง่กรมชลประทานอาจจะซอ่มแซมเองหรือวา่จา้ง
ประชาชนในหมูบ่า้น 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๑ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๔ นายประจนัทร ์ บญุเพ็ง 
ต.ธวชับรุี  
อ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอ็ด  
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. ตอ้งการใหมี้การขึน้ทะเบียนผูป้ลูกขา้วเพื่อเขา้
โครงการประกนัรายได ้เพราะรฐับาลไมมี่โครงการ
ประกนัรายไดน้าปรงั 
    ๒. ขอใหจ้ดัระบบทางเดินน า้ ในน า้ทา้ยเข่ือน
ประมาณ ๒ กม. เสน้แรกเป็นแมน่  า้ชี เสน้ที่สอง 
เป็นแมน่  า้ชีลดั ในชว่งหนา้แลง้น า้นอ้ยถา้ระบายไป
จะลงแมน่  า้ชีทัง้หมดไมไ่หลลงมายงัแมน่  า้ชีลัด ซึง่ท  า
ใหเ้กิดผลเสียอยูห่ลายดา้น จงึอยากใหแ้บง่น า้จาก
แมน่ า้ชี และแมน่  า้ชลีดัใหไ้หลลงไปทัง้สองแมน่  า้ใน

สมาชิกวฒิุสภาไดต้อบค าถามผูเ้สนอแลว้ 
ส าหรบัขอ้ที่ ๑-๒ มอบใหจ้งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

รบัไปด าเนินการตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๓๖ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปริมาณเทา่ ๆกนั เพื่อการน ามาใชป้ระโยชนข์อง
ประชาชน 

    ๓. ควรมีธนาคารโคกระบือ เพราะจ านวนววั
กระบือไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของเกษตรกร 
และเสนอใหย้กระดบัสายพนัธุข์ึน้เนือ่งจากววัหรือ
กระบือทีใ่หเ้ป็นววัแมพ่นัธุท์ี่มีขนาดเล็ก 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 

 
 
ผูแ้ทนส านกัชลประทานที่ ๖ ชีแ้จงวา่ 
บริเวณแมน่ า้ชีที่กล่าวมานัน้ เป็นลกัษณะ
ทา้ยเข่ือนซึง่จะมีการบริหารจดัการไหล 
ทัง้สองส่วนอยูแ่ลว้ ยกเวน้ภาวะวิกฤตที่
น  า้จากล าปาวไมส่ามารถสนบัสนนุได ้
ส าหรบับริเวณท่ีแจง้วา่เกิดความตืน้เขิน
ทางชลประทานจะเขา้ไปด าเนินการ 

๒๕ นายเหมราช  สนศร ี
 ต.แสนชาติ อ.จงัหาร 
จ.รอ้ยเอ็ด 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ตอ้งการใหป้ระชาสมัพนัธข์่าวสารกบัเกษตกร
เรื่องการประกนัรายไดน้าปรงั 
     ๒. การชว่ยเหลือราษฎรเรื่องการสูบน า้ 
เพื่อการเกษตร เพือ่การสูบน า้ออกในชว่งน า้หลาก 
ที่ประตหูว้ยชนัเหนือ และพงึน า้เขา้ไปชว่งน า้แลง้ 
     ๓. สถานียอ่ยในเขตลุ่มน า้ชี ต าบลแสนชาติ  
มี ๔ สถานี ซึง่หลงัจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมไ่ดร้บั 
การจดัสรรงบประมาณ โดยประชาชนตอ้งรบัภาระ 
จากคา่ไฟฟา้ทีเ่กิดขึน้ ซึง่ไดร้บัการอดุหนนุจาก
ทอ้งถ่ิน ๑๐ เปอรเ์ซ็นต ์

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๖ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๓๗ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ๔. ต าบลในเขตพืน้ที่จงัหนัจะมีแหล่งน า้ทีส่ามารถ
ขุดลอกได ้เชน่ กดุแสนชาติ กดุเวียง กดุวิเวียง หรือใน
ส่วนของพืน้ที่ต  าบลดินด าซึง่เชื่อมโยงกบัเชียงขวญั
สามารถที่จะรองรบัน า้ไดใ้นกรณีที่ฤดนู  า้หลากได ้

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
๒๖ นายรุง่โรจน ์ไชยชาติ 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยั
อาชีวศกึษารอ้ยเอ็ด 

 วิทยาลยัอาชีวศกึษา 
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐  

 
 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณครุภณัฑ ์ใหก้บั 
สาขาการจดัการและการโรงแรมและบรหิาร วิทยาลยั
อาชีวศกึษารอ้ยเอ็ด เนือ่งจากไดร้บัการจดัสรรสรา้ง
อาคารตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปัจจบุนัอาคารสรา้งเสร็จ
เรียบรอ้ย แตย่งัไมไ่ดร้บังบประมาณดา้นครุภณัฑ ์

หากไดร้บังบประมาณจะท าใหน้กัศกึษาไดฝึ้กเรียน  
ฝึกปฏิบติั และสามารถใชเ้ป็นสถานที่พกัของ
ประชาชน ทัง้นีไ้ดท้  าประมาณการงบประมาณไว้
ประมาณ ๑๐ กวา่ลา้นบาท แตส่ านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ ากดัการขอครุภณัฑ์
หา้มเกิน ๑๐ ลา้นบาท 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๘ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๒๓๘ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เร่ือง) 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๒๗ นางสาวพรพิศ  ลมสมบตุร 
 ส านกังานประกนัสงัคม
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ๒๑/๙ ถนน
ราชการด าเนิน ต.ในเมือง 
อ.เมือง  
จ.รอ้ยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

ถนนราชการด าเนนิ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
๔๕๐๐๐ 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอใหก้ระทรวงมหาดไทยปรบัปรุงและบนัทกึขอ้มลู 
ของประชาชนใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ไดแ้ก ่ชื่อ-สกลุ 
เลขที่บตัรประชาชนของบคุคลผูน้ัน้ ซึง่ควรครอบคลุม
ถงึขอ้มลูของบิดามารดา เพือ่ประโยชนแ์กป่ระชาชน 

รายละเอียด ฐานขอ้มลูของผูป้ระกนัตน ในกรณีที่
เสียชวีิต ขอ้มลูในทะเบียนบา้นไมป่รากฏขอ้มลูของ 
ชื่อ-สกลุ เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา
มารดาของผูป้ระกนัตน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิกวฒิุสภา 
พบประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบให้
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดรบัไปด าเนนิการ 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๒ 

ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๘ นายสายยนต ์ สหีาบวั 
ผูอ้  านวยการส  านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 ถนนรอ้ยเอ็ด- 
โพนทอง อ.ธวชับรุ ี 
จ.รอ้ยเอ็ด 

รอ้ยเอ็ด 

๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

กรมพฒันาที่ดนิ เปิดใหส้ามารถพฒันาแหล่งน า้ 
ไดแ้ก ่ธนาคารน า้ใตดิ้นได ้แตข่อ้กฎหมาย (ระเบียบ
ของส านกังบประมาณ) ท าใหไ้มส่ามารถเขา้ไป
ด าเนินการในที่ดินของภาคเอกชน และที่ดิน
กรรมสิทธ์ิของเกษตรกรได ้

(ปัญหาแหลง่น า้) 

สมาชิกวฒิุสภาไดต้อบค าถามทีเ่ก่ียวขอ้ง
กบัขอ้เสนอดงักล่าวในทีป่ระชมุเรียบรอ้ย
แลว้ 

 

 


