
 

สรุปจ ำนวนเร่ืองต่ำง ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรับมำ 

ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ ำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรื่อง 

ปัญหำเรื่องเกี่ยวกับ 

  ท่ีดิน     น้ ำ        เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวดัอุดรธานี          
๒. จังหวดัหนองบัวล าภ ู ๖ ๙ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑  ๙ 
๓. จังหวดัหนองคาย          
๔. จังหวดัเลย - ๑๑ ๓ ๑ ๑   ๕ ๑ 

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

จ ำนวนเรือ่ง  
แยกตำมประเภท 

๔๗ ๑๐๐ ๑๘ ๓๒ ๒๓ ๑๔ ๙ ๗ ๔๔ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งส้ิน  ๑๔๗  เร่ือง 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 

 
 



 

ตำรำงกำรรับเร่ืองต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 
 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ (ปกปิดชื่อ) หนองบัวล าภู 

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
     ๑. ถนนเส้นทางอ าเภอสุวรรณคูหา – บ้านนาดี 
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู มีการเว้น
ช่วงการก่อสร้างถนน บางช่วงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
และถนนตามซอยในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง 
     ๒. ชุมชนบ้านพนมพัฒนา ประสบปัญหากลิ่นขึ้
หมูมีกลิ่นเหม็นมาก ร้องเรียนไปยังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นที่ ศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด และส านัก
นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ได้  

(ปัญหาด้านคมนาคม, ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู เพื่อพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

๒ นายโชคไพสิฐ   
ศิริศรีธาน ี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒  
บ้านภูพานทอง  
ต าบลหนองบัว  
อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู  
โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ 
๕๑๖๑ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องทุกข์เรื่องสิทธิท ากินในที่ดินของชาวบ้านภูพาน
ทอง หมู่ ๒ ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู เนื่องจากชาวบ้านใช้ประโยชน์
ที่ดินมาก่อนปี ๒๕๐๐ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ของส านักงานธนารักษ์ และมี
หน่วยงานทหารเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นทีด่ังกล่าวใน
การใช้เป็นพื้นที่ซ้อมยุทธวิธทีางทหาร จึงท าให้

ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

 



 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ประชาชนไม่มีสิทธิในที่ดินท ากินทีถู่กต้องตาม
กฎหมาย  
     ข้อเสนอ  ขอให้คืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ และให้ 
กรมป่าไม้พิจารณาจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน  
โดยน าเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อน าไปสู่ 
การออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้กับประชาชน 

(ปัญหาที่ดิน) 
๓ นายวิชัย  ธรรมวิจิต

เดช 
หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
หนองบัวล าภู นายอ าเภอโนนสัง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และกลั่นแกล้งพนักงานส่วนต าบล 
     ผู้ร้องถูกลงโทษให้ปลดออกจากราชการ ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ที่ ๒๑๖/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงต่อมาศาล
ปกครองอุดรธานี ได้มีค าพิพากษาว่า การด าเนินการ
ตามกระบวนการตามค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งให้ปลด
ออกจากราชการ แล้วให้ผู้ร้องกลับเข้ารับราชการ
ตามเดิม แต่ในส่วนของสอบสวนทางวินัยให้ตน้สังกัด
ด าเนินการต่อได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการักษาวินัยและการ

ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และ
การต ารวจ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

 



 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการให้
ผู้ร้อง กลับเข้ารับการตามเดิม ตามที่ศาลปกครอง
อุดรธานี ได้มีค าพิพากษาแต่อย่างใด 
     ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค า
พิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี 

(ปัญหาสังคมและอ่ืน ๆ) 
๔ นายวันชนะ  เพชร

สังคม 
ก านันต าบลนาแก 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาแก 
     ๑. ซ่อมแซมประตูปิด/เปิดน้ า ณ อ่างห้วยลาดก่ัว
อยู่ในพื้นที่บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๙ ต าบลนาแก มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๐๙ ไร่ สามารถบรรจุน้ าได้ ๘๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร เม่ือระบบน้ าประปาแห้ง อบต. จะมา
ด าเนินการสูบน้ าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าในการ
อุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากประตูระบายน้ าไม่
สามารถปิด-เปิดได้ ท าให้น้ าไหลลงสู่ล าน้ าตลอดเวลา  
ซ่ึงปัจจุบันน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยลาดก่ัว มีจ านวนน้ า 
ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหา
ภัยแล้ง ท าให้ไม่มีน้ ามาเติมในอ่าง ส าหรับการ
ซ่อมแซมประตูระบายน้ าที่ช ารุดคาดว่าต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมแซม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑. ผู้แทน
ชลประทาน
หนองบัวล าภู ชี้แจง
ว่า อ่างเก็บน้ าห้วย
ลาดก่ัว ก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๒  
มีประตูระบายน้ า
จ านวน ๒ ฝั่ง  
ซ่ึงฝั่งซ้ายของอ่าง
นั้นมีความช ารุด
เสียหาย ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ได้
เงินงบประมาณ 
เพื่อน าไปซ่อมแซม



 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ าห้วยลาดก่ัวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู 
     ข้อเสนอ  ขอให้ชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู 
จัดสรรงบประมาณด าเนินการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด
น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลาดก่ัวที่ช ารุด  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
     ๒. ซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผาเวียง อ าเภอนาวัง ถึงบ้านป่าแดงงาม อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีความยาวประมาณ ๒.๕ 
กิโลเมตร กว้างประมาณ ๗ เมตร มีสะพาน ๑ แห่ง 
เป็นถนนสายรองสภาพเดิมเป็นถนนลาดยาง แต่
ปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ าขัง โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองจ านวนมาก 
ซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งเคยเป็นเส้นทาง
รถบรรทุกหิน ท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งเกิดอุบัติเหตุ ใช้งบประมาณ ๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดล้านสองหม่ืนบาทถ้วน)  

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 
 
 

 

แล้ว ซ่ึงจะรีบไป
ด าเนินการซ่อมแซม 
นอกจากนั้นยังมี
แผนงานในการขุด
ลอกอ่างเก็บน้ าใน
ปีงบประมาณต่อไป  
๒.  รองนายก
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภู 
ชี้แจงว่า พร้อมรับ
ไปปรับในแผนเท่าที่
สามารถด าเนินการ
ได้และจะไป
ด าเนินการซ่อมแซม
เพื่อแก้ไขปัญหา 
เช่น การน าอุปกรณ์
เครื่องจักร  
หินคลุกไปซ่อมแซม 
 



 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๕ นายสมควร   

เรียงโหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนเขาเหล่า
ใหญ่- ผาจันได 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม (เหมืองแร่
หินปูน) ในท้องที่ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวล าภู กรณีศาลปกครองอุดรธานีได้มี 
ค าพิพากษาให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เก่ากลอยและป่านากลาง ในท้องที่ดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อท าเหมืองแร่ 
หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) เนื้อที่ ๑๗๕ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา 
ก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปี และเพิกถอนค าสั่งต่ออายุ
ประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
ในท้องที่ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณภูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยให้มีผลนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษา ซ่ึงในค าให้การของส่วนราชการที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการออกและต่อใบอนุญาตประทานบัตร 
เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ประกอบกับรายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งโบราณคดี ที่จดัท าขึ้นสวนทาง
กับข้อมูลของกรมศิลปากร แสดงให้เห็นถึงการใช้
อ านาจหน้าที่และกฎหมายบิดเบือนข้อเท็จจริง 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต สร้างความ
เสียหายต่อทรัพยากรส าคัญของชาติและสร้างความ

ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจ 

 



 

(๒) จังหวัดหนองบัวล ำภู   (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
เดือนร้อนให้แก่ประชาชน  
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

๖ นางฐานิตา  นามรักษ์ 
ชุมชนต าบลอุทัย
สวรรค์ และชุมชน
ต าบลกุดแห่ 
(บางส่วน) 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอร้องทุกข์ของประชาชนจากฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ต าบลอุทัยสวรรค์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ได้แก่ 
     ๑. นายปฐพี  ภูนาสอน ก านันต าบลอุทัยสวรรค์ 
ในฐานะประธานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ต าบล
อุทัยสวรรค์ และต าบลกุดแห่บางส่วน 
     ๒. นางโสภา มุมวัน ในฐานะเลขาฯ และเป็นผู้
โอนเงินให้ญาติผู้ตาย เม่ือต้องการจ่ายเงินฌาปนกิจ
จากเรื่องที่เกิดขึ้น  
     จึงขอให้มีการตรวจสอบการน าเงินฌาปนกิจที่
เก็บจากชาวบ้านไปล่วงหน้า ๗ ศพ ๆ ละ ๓๐ บาท มี
การจัดเก็บไว้ที่ไหน ท าไมเลือกจ่ายเป็นบางราย ไม่มี
การแสดงบัญชี หรือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับ
ทราบ 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู เพื่อพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ผู้แทนจากศูนยด์ ารง
ธรรมจังหวัด
หนองบัวล าภูรับ
เรื่องไปด าเนินการ
แล้ว 

 

 

 

 

 



 

 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายทวี  ผาใต ้  
 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอใหพิ้จารณาออกเอกสารสิทธ์ิท่ีท  ากินในเขต
อ าเภอโคกศรีสพุรรณ 

     ราษฎรในเขตพืน้ท่ีต  าบลแมดนาท่ม อ  าเภอ
โคกศรีสพุรรณและใกลเ้คียง ไดร้บัความเดือดรอ้น
เก่ียวกบัเร่ืองเอกสารสิทธ์ิของราษฎรท่ีใชพื้น้ท่ีป่า
สงวน  เป็นพืน้ท่ีท  ามาหากินมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน แตไ่มไ่ดมี้เอกสารสิทธ์ิในการครอบครอง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

(ปัญหาท่ีดนิ) 
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วฒิุสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๔ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๖ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

     คณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่  
เรื่องรอ้งเรียนดงักลา่วขา้งตน้ 
เป็นปัญหาเก่ียวกบัที่ดิน  
ซึง่พระราชบญัญติั
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดก้  าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติมีหนา้ทีแ่ละอ านาจในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใชท้ี่ดินของประเทศให้
เหมาะสมกบัสภาพที่ดินและ
ศกัยภาพที่ดินทกุประเภท ดงันัน้ 
คณะกรรมาธิการจงึสง่เรือ่ง
รอ้งเรียนดงักล่าวไปยงั
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติพิจารณาด าเนนิการตาม
หนา้ที่และอ านาจ โดย



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมาธิการฯ จะไดติ้ดตาม
การด าเนนิงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหง่ชาติในภาพรวมตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๑๓  
ลงวนัที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒ ดาบต ารวจ สมดี   
วงศพ์รม   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุโคแมพ่นัธุ ์
     กลุม่วิสาหกิจชมุชนโคเนือ้ผูเ้ลีย้งแมเ่พ่ือผลิต
ลกูบา้นท่าลาด หมูท่ี่ ๙ ขอความอนเุคราะห ์
ใหส้นบัสนนุแก่สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชนโคเนือ้ 
ผูเ้ลีย้งแมเ่พ่ือผลิตลกูท่ีลงทะเบียนไวย้งัไมไ่ดร้บั 
โค-กระบือ ตามโครงการจ านวน ๓๐ คน 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์วฒิุสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๖ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๐ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

 

๓ ดร. ดิษยช์ยั  แก่นทา้ว สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

คดัคา้น การควบรวมโรงเรียนท่ีมีจ  านวนนกัเรียน 
ต ่ากวา่ ๑๒๐ คน และเรง่บรรจแุตง่ตัง้
ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 
     วตัถปุระสงค ์

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ                    
การแกปั้ญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล า้ 
วฒิุสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๕ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการการแกปั้ญหา
ความยากจนและลดความเหล่ือม
ล า้ วฒิุสภา ไดมี้หนงัสือ ที่ สว 
(กมธ ๓) ๐๐๑๙/๒๐๙๐ ลงวนัที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ขอส่งคืนเรื่องรอ้งเรียน     
      เนื่องจากไดพ้ิจารณาแลว้ 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๑. ยกเลิกค  าสั่งยบุ ควบรวม โรงเรียนท่ีมี
นกัเรยีนต  ่ากวา่  ๑๒๐ คน แลว้คืนอตัรา
ผูอ้  านวยการสถานศกึษาทกุโรงเรียน 

     ๒. เรง่บรรจแุตง่ตัง้ผูผ้า่นการพฒันาตาม
หลกัสตูรขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
ก่อนแตง่ตัง้ใหด้  ารงต  าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถานศกึษา สงักดัส  านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นผูอ้  านวยการ
สถานศกึษาโดยยึดมาตรฐานเดียวกนักบัผูท่ี้ไดร้บั
การบรรจแุตง่ตัง้แลว้ในรอบแรก 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอ่ืน ๆ) 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๘ 

ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ 

 

เห็นวา่ เรื่องดงักล่าวเก่ียวกบั
โครงสรา้งและนโยบายการบริหาร
จดัการบคุลากรทางการศกึษา  
อนัเป็นเรื่องที่อยูน่อกเหนือหนา้ที ่
และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 
การแกปั้ญหาความยากจนและลด
ความเหล่ือมล า้ วฒิุสภา จงึขอส่ง
เรื่องดงักลา่วคืน 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา วฒิุสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๑ 

ลงวนัที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชย 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๓๓ 

ลงวนัที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

๔ นายศกัดิสิ์ทธ์ิ  
ประเสริฐพงษ์   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ จ านวน ๑๕ 
โครงการ 
     ๑. โครงการขดุลอกตกแตง่ชายฝ่ังล  าน า้
สงคราม บริเวณแนวเขตของเทศบาลต าบลหว้ย
หลวั งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๒. โครงการผนัน า้ดว้ยระบบท่อสง่น า้ใตด้ิน 
จากแพสบูน า้ดว้ยพลงังานไฟฟ้าบา้นหว้ยหลวั หมู่

ท่ี ๒ งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๓.  โครงการผนัน า้ดว้ยระบบท่องสง่น า้ใตด้ิน 
จากแพสบูน า้ดว้ยพลงังานไฟฟ้าบา้นพนาสวรรค ์

หมูท่ี่ ๔ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๔.  โครงการผนัน า้ดว้ยระบบท่อสง่น า้ใตด้ิน
บา้นหว้ยทราย-บา้นไชยยานนท ์หมูท่ี่ ๑ – หมูท่ี่ ๙ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๕.  โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มล าน า้
สงคราม บา้นพนาสวรรค ์หมูท่ี่ ๔ งบประมาณ 
๖๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

     ๖.  โครงการก่อสรา้งสระวา่ยน า้ต  าบลหว้ย

หลวั งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๗.  โครงการก่อสรา้งสนามฟตุซอลต าบชล 

หว้ยหลวั งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๘.  โครงการปรปับรุงภมูิทศันส์วนสาธารณะ 
เป็นสถานท่ีออกก าลงักายต  าบลหว้ยหลวั 
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๔ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๙.  โครงการขดุลอกหนองกดุเลา (แกม้ลิง) 
บา้นสามขา หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

     ๑๐.  โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอส
ฟัลทค์อนกรีตขัน้พืน้ดนิซีเมนตป์รบัปรุงคณุภาพ
ดว้ยยางธรรมชาติสายเหลา่ผกัใส-่หนองท่ม  
หมูท่ี่ ๘ บา้นเหลา่เจริญ งบประมาณ 

๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

     ๑๑.  โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สาย
บา้นไชยยานนท ์- บา้นค  าลอดพืน้ รหสัทางหลวง
ทอ้งถ่ิน สน.ถ. ๔๐-๐๐๔  งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๑๒.  โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นหว้ยหลวั -  บา้นนาจาน หมูท่ี่ ๕ 

บา้นเทพพิทกัษ์ งบประมาณ ๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.  โครงการขดุลอกหนองหมาอีขาวบา้นหว้ย
หลวั หมูท่ี่ ๒ งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๑๔.  โครงการขดุลอกหนองกดุเลา บา้นสาม
ขา หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๑๕.  โครงการขดุลอกหนองค  ามอง (แกม้ลิง) 
บา้นเหลา่เจรญิ หมูท่ี่ ๘ งบประมาณ 

๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

(ปัญหาแหลง่น า้ และปัญหาดา้นคมนาคม) 
๕ นายกศุลศิลป์  อปุเทพ   สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
ปัญหาความเดือดรอ้นในพืน้ท่ีอ  าเภอบา้นมว่ง 
     ๑. เรื่อง ถนน  ท่ีใชส้ญัจรในพืน้ท่ีอ  าเภอ 
บา้นมว่ง สว่นใหญ่เป็นถนนลกูรงัท่ีเสื่อมสภาพถกู
น า้กดัเซาะเป็นหลมุเป็นบ่อ บางสายแทบจะไมม่ ี
ลกูรบัเลย ตอ้งการใหส้มาชิกวฒุิสภาผลกัดนั
น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหเ้ป็น
ถนนท่ีไดม้าตรฐาน 

     ๒. เรื่อง ปัญหาน า้ท่วม น า้แลง้ ระบบ
น า้ประปาหมูบ่า้นพืน้ท่ี ในเขตอ าเภอบา้นมว่ง  
เป็นทัง้ท่ีดอนและท่ีลุม่ต  ่าตดิล  าน า้สงคราม  
ล าน า้หว้ยซาง และมีหนองน า้สาธารณะมากมาย
กระจายอยู่ตามหมูบ่า้นตา่ง ๆ ถา้ฝนตกซุกก็จะ
เกิดน า้ท่วม เมื่อฝนทิง้ช่วงก็จะเกิดภยัแลง้ เกิด
ปัญหาแบบนีเ้ป็นประจ าทกุปี ระบบน า้ประปา

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ภายในหมูบ่า้นก็ไมพ่อใช ้จึงตอ้งการใหส้มาชิก
วฒุิสภาผลกัดนัน าไปสูก่ารแกไ้ข ดงันี ้

         ๑) สรา้งฝายเก็บกกัน า้ในล  าน า้ 
         ๒) สรา้งฝ่ายแกม้ลิงเก็บกกัน า้ 
         ๓) ขดุลอกหว้ย หนอง คลองบึงสาธารณะ 

(ปัญหาคมนาคม และปัญหาแหลง่น า้) 
๖ นายกศุลศิลป์  อปุเทพ   สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
การกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ิน 

     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้เน่ืองจาก 

     ๑. อปท. ไมม่ีงบประมาณเพียงพอ 

     ๒. อปท. ไมม่ีอ  านาจ 

     ๓. อปท. ไมม่ีหนา้ท่ี 

     ตอ้งการใหส้มาชิกวฒุิสภาผลกัดนัใหม้ีการ
กระจายอ านาจหนา้ท่ีและงบประมาณใหก้บั
ทอ้งถ่ิน อย่างแทจ้ริง (ปัญหาดา้นสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

 

๗ นายสรุชยั  แกว้กนัหา   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ดว้ยบา้นลมึบอง หมูท่ี่ ๓ ต  าบลบ่อแกว้ 
 อ  าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร มีความ
เดือดรอ้นเก่ียวกบัน า้ประปาหมูบ่า้นไมพ่อใช ้จึง

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ขอความอนเุคราะหผ์ลกัดนังบประมาณในการขดุ
ลอกหนองอีเกง้ มีพืน้ท่ี ๖๒ ไร ่ซึ่งไดท้  าการ 
ขดุลอกไปแลว้บางสว่น แตข่าดงบประมณในการ
ก่อสรา้งประปาน า้ผิวดิน ซึ่งจะเป็นการเพียงพอ
กบัความตอ้งการของราษฎรในปัจจบุนัและ
อนาคต (ปัญหาแหลง่น า้) 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๖ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ยง ๖๒ 

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

โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือนรอ้นดา้นการ
คมนาคม     วตัถปุระสงค ์ ขอใหว้ฒุิสภาผลกัดนั
งบประมาณเพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น 
ดา้นคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมูบ่า้น ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕   
บา้นโนนตมู ต  าบลตาลเนิง้ – บา้นโคกพทุรา          
ต  าบลตาลโกน อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดั
สกลนคร 
     ๒. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมูบ่า้น ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๒  
บา้นดงสวรรค ์– บา้นดงมีชยั ต  าบลตาลเนิง้            
อ  าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

(ปัญหาดา้นคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๖ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๑ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

     โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่า้น ถนนสาย 
สน.ถ. ๗๒-๐๐๕ บา้นโนนตมู                
ต าบลตาลเนิง้ – บา้นโคกพทุรา 
     คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ไดมี้หนงัสือประสานไปยงักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ
ไดร้บัแจง้วา่ โครงการดงักลา่วอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของส านกั
งบประมาณแลว้ 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๐ 

ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

ราษฎรบา้นปลวก หมูท่ี่ ๑๔ บา้นหนองหมากแซว
หมูท่ี่ ๓  บา้นยางค  า หมูท่ี่ ๕ ต  าบลค  าสะอาด 
อ  าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร ไดร้บั 
ความเดือดรอ้นดา้นการสญัจรไปมา ปัญหาดา้น
การเกษตรในฤดแูลง้ และปัญหาน า้ท่วม จึงขอรบั
การสนบัสนนุใหว้ฒุิสภาประสานหรือสั่งการให้
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบไดเ้ขา้มาด  าเนินการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดรอ้นดงักลา่วของประชาชน และ
เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวทางเกษตรและ
วฒันธรรม 

(ปัญหาดา้นการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๓ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๐ นายสมพร  ศิรินา สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอสนบัสนนุงบประมาณขดุลอกตามโครงการ 
ของแตล่ะหมูบ่า้น 

     ต  าบลธาต ุอ  าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ  จ  านวน ๘ 
โครงการ  ดงันี ้

     ๑. โครงการขดุสระบา้นธาต ุหมูท่ี่ ๑ 

     ๒. โครงการขดุลอกหว้ยวงัพงโพดบา้นวงัหวา้ 
หมูท่ี่ ๑๐ 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัท่ี ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ ์ยติุเรือ่งดงักล่าว เนื่องจาก 
ไมเ่ขา้องคป์ระกอบของค ารอ้งทกุข ์
ตามระเบียบส านกังานเลขาธิการ
วฒิุสภาวา่ดว้ยการจดัการเรื่องราว
รอ้งทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเพียง 
การขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด าเนินการ ซึง่คณะกรรมการ
ฯ ไดส้่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๓. โครงการขดุลอกล  าหว้ยค  ายางตอนลา่ง 
บา้นวงัใหม ่หมูท่ี่ ๑๙ 

     ๔. โครงการขดุลอกสระสาธารณะ 
บา้นท่าศรีไคล หมูท่ี่ ๑๖ 

     ๕. โครงการขดุลอกหว้ยน า้ค  าตอนลา่ง 
บา้นนาอวนนอ้ย หมูท่ี่ ๘ 

     ๖. โครงการขอขยายไฟฟ้าบา้นวงัใหม ่ 
หมูท่ี่ ๑๙ ถึงบา้นท่าศรีไคล หมูท่ี่ ๗  และ 
บา้นท่าศรีไคร หมูท่ี่ ๑๖  
     ๗. โครงการขดุลอกล  าหว้ยบา้นหว้ยแสง  
หมูท่ี่ ๓ 

     ๘. โครงการขดุลอกเพ่ิมเติมอา่งเก็บน า้วงัขาม
ป้อม บา้นท่าศรีไคล หมูท่ี่ ๗ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

จงัหวดัสกลนครดว้ยแลว้ ดงันัน้ จกั
ไดติ้ดตามผลการพิจารณาจาก
จงัหวดัสกลนครตอ่ไป 

ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 

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

ขอรบัการสนบัสนนุปัจจยัการผลิต กลุม่เลีย้งปลา
หมอไทยแปลงเพศ บา้นดอนดู ่หมูท่ี่ ๖ ต  าบลตน้
ผึง้  อ  าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร เพ่ือเลีย้งปลา
หมอไทยแปลงเพศในบ่อดิน 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

 

คณะกรรมาธิการการเกษตร 
และสหกรณ ์วฒิุสภา เห็นควรยติุ
การพิจารณา เนื่องจากเห็นวา่ ไม่
เขา้องคป์ระกอบของค ารอ้งทกุข ์
ตามนิยามขอ้ ๔ ของระเบียบ
ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภาวา่ดว้ย



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

การจดัการเรื่องราวรอ้งทกุข ์พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นเพียงการขอรบัการ
สนบัสนนุงบประมาณในการ
ด าเนินการและเห็นควรติดตามผล
การพิจารณาจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณต์อ่ไป ที่ สว (กมธ๑) 
๐๐๐๙/๐๑๙๑๒ ลงวนัที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๒ นายสรุินทร ์ พรมบตุร สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

การขอรบัการสนบัสนนุขดุลอกคลองหนองบวั 
     คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี่ ๗, หมูท่ี่ ๘,  
หมูท่ี่ ๑๒ และหมูท่ี่ ๑๗ ต  าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ไดม้ีมตใิหม้ ี
การขดุลอกปรบัปรุงหนองบวัเพ่ือเป็นแหลง่ผลิต
น า้ประปา และท าการเกษตร อีกประการหนึ่ง 
บึงหนองบวัอยู่ภายใตก้ารดแูลของชลประทาน 
หว้ยเดยีก อ  าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร  
แตเ่น่ืองจากระยะทางอยู่ห่างไกลท่ีท าการถึง  
๖๐ กิโลเมตร แตก่ารพฒันาดแูลปรบัปรุง 
ยงัไมค่รอบคลมุทั่วถึง จึงขอใหพิ้จารณาอนมุตัิ

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๙ 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ ์ยติุเรือ่งดงักล่าว เนื่องจาก 
ไมเ่ขา้องคป์ระกอบของค ารอ้งทกุข ์
ตามระเบียบส านกังานเลขาธิการ
วฒิุสภาวา่ดว้ยการจดัการเรื่องราว
รอ้งทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเพียง 
การขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด าเนินการ ซึง่คณะกรรมการ
ฯ ไดส้่งเรื่องไปยงักระทรวงเกษตร
และสหกรณด์ว้ยแลว้ ดงันัน้ จกัได้
ติดตามผลการพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณต์อ่ไป 

ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการพรอ้มทัง้พิจารณาถ่ายโอนบึงหนองบวั  
ใหม้าอยู่ในความดแูลของชลประทานเขื่อนน า้อนู 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๓ นายชาตรี   
สวุรรณเพชร   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณโครงการขดุลอก
หนองหมากเหบ็ 

    ชาวบา้นท่าลาด หมูท่ี่ ๙ ต  าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ไดอ้าศยัน า้ 
หนองหมากเหบ็ เพ่ือใชส้  าหรบัท าการเกษตร และ
เลีย้งสตัว ์แตใ่นช่วงฤดแูลง้ของทกุปีน า้ในหนอง
หมากเห็บแหง้ขอด และไมพ่อใชเ้พราะหนองน า้
แห่งนีไ้ดต้ืน้เขินมานานหลายปีแลว้ จึงท าให้
ชาวบา้นเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก จึงขอความ 
อนเุคระหส์นบัสนนุงบประมาณการขดุลอกหนอง
หมากเห็บ เพ่ือรองรบัในการกกัเก็บน า้ใหเ้พียงพอ
กบัความตอ้งการของราษฎร 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๔ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๔ นางเกศรินทร ์  
แสงโยธา 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณติดตัง้ระบบสบูน า้
พลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตร 
     ชาวบา้นบา้นทานตะวนั ประสบปัญหาเรื่องน า้ 
เมื่อถึงฤดแูลง้หรือฝนทิง้ช่วง จะประสบปัญหา 
ขาดแคลนน า้เพ่ือใชใ้นการท าการเกษตร  
น า้ไมพ่อใช ้และท่ีผา่นมาเหตกุารณฝ์นทิง้ช่วง 
เกิดบ่อยขึน้ และฝนทิง้ช่วง นานขึน้เรื่อย ๆ สง่ผล
ใหร้าษฎรไดร้บัความเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก จงึ
ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณติดตัง้ระบบสบูน า้
พลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือการเกษตรจากทาง
ราชการ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
พลงังาน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๑ 

ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การพลงังาน 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๔ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๕ นายเมืองทอง   
บานสดช่ืน   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณขดุลอกอา่งเกบ็
น า้ค  าคา้และติดตัง้ระบบสบูน า้พลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตร 
    ชาวบา้นบา้นนอ้ยหนองบวัประกอบอาชีพ
เกษตร ประสบปัญหาเรื่องน า้เ มื่อถึงฤดแูลง้หรือ
ฝนทิง้ช่วง จะประสบปัญหาขาดแคลนน า้เพ่ือใช้
ในการท าการเกษตร น า้ไมพ่อใช ้และท่ีผา่นมา
เหตกุารณฝ์นทิง้ช่วงเกิดบ่อยขึน้ และฝนทิง้ช่วง

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
พลงังาน ที่ สว ๐๐๐๑/
๔๒๙๑ ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การพลงังาน 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๕ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

นานขึน้เรื่อย ๆ สง่ผลใหร้าษฎรไดร้บัความ
เดือดรอ้นเป็นอย่างมาก จึงขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณตดิตัง้ระบบสบูน า้พลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตรจากทางราชการ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๓ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๖ นายพงษ์สวสัดิ ์  
บงคบ์ตุร   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอเสนอโครงการขดุลอกหนองน า้ขุน่เพ่ือท า
การเกษตร 
     ราษฎรประสบปัญหาแหลง่น า้ท  าการเกษตร 
ในฤดทู  านาปรงัไมเ่พียงพอ เน่ืองจากแหลง่น า้ตืน้
เขินในหลายหมูบ่า้นท่ีใกลแ้มน่  า้สงคราม 
เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่น  า้ท่วมขงั เหมาะส าหรบั
ท านาปรงัในฤดแูลง้ จึงขอเสนอโครงการ ดงันี ้

     ๑. โครงการขดุลอกหนองน า้ขุน่เพ่ือท า
การเกษตร หมูท่ี่ ๕ ต  าบลโพนงาม อ  าเภออากาศ
อ านวย จงัหวดัสกลนคร 
     ๒. โครงการขดุลอกหนองหมากกุม้ หมูท่ี่ ๗ 
ต  าบลโพนงาม อ  าเภออากาศอ านวย จงัหวดั
สกลนคร (ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๖ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

ราษฎรหมูบ่า้นโนนสทีอง หมูท่ี่ ๑๗ ต  าบลสวา่ง
แดนดิน อ  าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ขอ
โครงการจดัหาท่ีดินเพ่ือน าไปท าเป็นแหลง่น า้ 
สวนสาธารณะ และสถานท่ีสาธารณะ
อเนกประสงค ์

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

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

ของบประมาณปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ   เน่ืองดว้ยอาคาร ๑ และอาคาร 
๒ ของโรงเรียนบา้นลมึบอง ใชจ้ดัการเรยีนการ
สอนมาเป็นเวลานาน ท าใหห้ลงัคาช ารุด บริเวณ
ภายในและภายนอกมีความทรุดโทรม ประกอบ
กบัมีน  า้ท่วมขงัเป็นประจ าในช่วงฤดฝูน ท าให้
ล  าบากตอ่การจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

     จึงขอสง่เอกสารของบประมาณปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือ
เสนอไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาจดัสรร
งบประมาณ ในการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบตอ่ไป 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๔ 

ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการศกึษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๖ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๕ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา 
มอบหมายใหค้ณะท างานกลาง 
ในคณะกรรมาธิการการศกึษา  
เป็นผูพ้จิารณาศกึษาเรื่องดงักลา่ว 
ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ด าเนินการ 
(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
๑๙ นางรุง่นภา  ศรีโคตร   สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
ขอความอนเุคราะหส์นบัสนนุงบประมาณในการ
ก่อสรา้งสะพานขา้มล าดว้ยดา่นภตูอนลา่ง  
บา้นดา่นไชโย หมูท่ี่ ๖ ต  าบลมาย อ  าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 
     ชาวบา้นดา่นไชโย หมูท่ี่ ๖ ต  าบลมาย ไดร้บั
ความเดือดรอ้นในการใชน้  า้เพ่ือการเกษตรกรรม 
และเลีย้งสตัวใ์นฤดแูลง้ และมีความเดือดรอ้น 
ในการใชถ้นนการเกษตรเสน้ทางไปล าหว้ยดา่นภู
ตอนลา่ง ซึ่งสภาพถนนเป็นลกูรงัและมบีางช่วง
เป็นหลมุเป็นบ่อ คนัคลู  าหว้ยถกูน า้กดัเซาะขาด
เสยีหาย ชาวบา้นไดแ้กปั้ญหาโดยการท าสะพาน
ชั่วคราวขา้มล าหว้ย แตส่ะพานมีความไมแ่ขง็แรง
และไมป่ลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของผูท่ี้ใช้
ทางในการสญัจร แตอ่งคก์ารบริหารสว่นต  าบล
มาย มีขอ้จ  ากดัเรื่องงบประมาณจึงไมส่ามารถ
จดัสรรงบประมาณ เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้
จึงขอใหป้ระสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัสรรงบประมาณหรือด  าเนินการส  ารวจ 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

     คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ไดมี้หนงัสือประสานไปยงักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ 
กรมทางหลวงชนบท  

     กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่นแจง้วา่ กรมสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินไมมี่งบประมาณ
เงินอดุหนนุเฉพาะกิจกรณีโครงการ
ดงักล่าว หากองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลมายมีความจ าเป็นจะจดัท า
โครงการดงักล่าว สามารถพิจารณา
ใชเ้งินอดุหนนุทั่วไปตามอ านาจ
หนา้ที่ที่ไดร้บัการจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมทบ
กบังบประมาณรายไดข้ององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณา
ด าเนินการโครงการดงักล่าวได ้
เนื่องจากงบประมาณ 
ที่ไดร้บัการจดัสรรเป็นเงินอดุหนนุ



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ออกแบบ ก่อสรา้งสะพานขา้มหว้ยดา่นภใูหก้บั
องคก์ารบริหารสว่นต  าบลมาย 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

ทั่วไปที่ไดจ้ดัสรรใหอ้งคก์รปครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการใชจ้า่ย 
ตามอ านาจหนา้ทีห่ากงบประมาณ 
ไมเ่พียงพอ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมายอาจพิจารณาจดัท า
แผนงาน/โครงการขอรบัการ
สนบัสนนุงบประมาณจากองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัหรือหนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่ตอ่ไป    

     กรมทำงหลวงแจง้วา่  
หากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
มีความประสงคจ์ะใหก้รมทางหลวง
ชนบทสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ดา้นเทคนิค เชน่ การส ารวจ
ออกแบบและการประมาณราคา 
เพื่อน าไปจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
หรือขอรบัการสนบัสนนุเงินอดุหนนุ
จากกรมสง่เสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน หรอือาจน าโครงการเพือ่
พิจารณาบรรจเุขา้แผนพฒันา



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัอีกทางหนึง่ 
ขอใหแ้จง้ความจ านงไปยงัแขวง
ทางหลวงชนบทสกลนครโดยตรง 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๑  
ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒๐ นายทองชาติ   
แกว้สทุอ 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอใหด้  าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ๑. ปัญหาน า้เคม็ลงล  าหว้ยซาง  
จากผูป้ระกอบการนาเกลือ 

     ๒. ปัญหาภยัแลง้ 
     ๓. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
     ๔. ถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
๒ ขา้งล  าหว้ยนอ้ย 

     ๕. ถนนคอนกรตีบา้นหวันาจดหนา้  
อบต. อินทรแ์ปลง 

(ปัญหาดา้นการเกษตร 
ปัญหาการคมนาคม) 

 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๑ นายประศาสตร ์  
ยมภมู ี

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอใหด้  าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ชาวบา้น หมูท่ี่ ๕ บา้นนายม ต  าบลอินทร์
แปลง อ  าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร มีความ
ตอ้งการขอท่อสง่น า้ผา่นท่ีนาของชาวบา้นทกุคน 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๔ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๒ นายจฬุา  ประยงคกิ์จ 
 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอใหด้  าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ชาวบา้น หมูท่ี่ ๙ บา้นโพธ์ิทอง ต  าบลอินทร์
แปลง อ  าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  
ขอความอนเุคราะหเ์จาะน า้บาดาลตามไรน่า  
เพ่ือท าการเกษตร 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๓ นายช านาญ   
อินเมืองแกว้ 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

ขอใหด้  าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ขอโครงการลุม่น า้พลงัแสงอาทิตย ์เพ่ือป้องกนั
ภยัแลง้จากแหลง่น า้หว้ยหิน กวา้ง ๑๒๐ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๘ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๔ นายภานพุงศ ์ 
สาระบิล 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 

บึงค  าออ้ บา้นทานตะวนั หมูท่ี่ ๒๑ ต  าบลสวา่ง
แดนดิน อ  าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ตืน้
เขินไมส่ามารถเก็บกกัน า้ในปริมาณมากพอ เพ่ือ
ไวใ้ช ้ในฤดแูลง้ จึงมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการขดุ
ลอกบึงค  าออ้ เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดรอ้นของราษฎรท่ีเกิดจากภยัแลง้และน า้ท่วม
ไดอ้ย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และทนัเหตกุารณ ์

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 

ลงวนัที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๓ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๐ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ ์ยติุเรือ่งดงักล่าว เนื่องจาก 

ไมเ่ขา้องคป์ระกอบของค ารอ้งทกุข ์
ตามระเบียบส านกังานเลขาธิการ
วฒิุสภาวา่ดว้ยการจดัการเรื่องราว
รอ้งทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเพียง 
การขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด าเนินการ ซึง่คณะกรรมการ
ฯ ไดส้่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณด์ว้ยแลว้ ดงันัน้ 
จกัไดติ้ดตามผลการพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณต์อ่ไป 

ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๘๘ 

ลงวนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒๕ นางนีรนชุ  ทองสวา่ง สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
การด  าเนินงานของกลุม่วิสาหกิจชมุชนทอผา้ - 
ยอ้มครามบา้นสงเปลือย 

     กลุม่วิสาหกิจชมุชนทอผา้-ยอ้มคราม 
บา้นสงเปลือย ประสบปัญหายอดจ าหน่ายสินคา้
ลดลง แหลง่จ  าหน่ายสนิคา้ไมเ่พียงพอตอ่สินคา้ท่ี
มีจ  านวนมาก และปัญหาการแสดงสินคา้ตามงาน 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ            

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ตา่ง ๆ มีจ  านวนนอ้ยมาก ไมเ่พียงพอตอ่การ
จ าหน่ายสนิคา้ท่ีมกีารผลิตเท่าเดิมแตก่าร
จ าหน่ายลดลง ดงันัน้ จึงมคีวามตอ้งการเพ่ิม
ช่องทางในการจ าหน่ายสนิคา้ใหม้ากขึน้ และ
ขยายการตลาดใหม้ากขึน้ในหลาย ๆ พืน้ท่ี 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ) 

การพาณิชยแ์ละการ
อตุสาหกรรม 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๘ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๓ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
๒๖ นายสมพร  ถิระโคตร สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. ๖๒) 
ชาวบา้นสงเปลือย หมู ่๔ ต  าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ในฤดฝูนประสบ
ปัญหาน า้ท่วมท าความเสียหายแก่ขา้วในนา  
ฤดแูลง้น า้แหง้ไมม่ีแหลง่น า้ จึงตอ้งการใหม้ีการ 
ขดุลอกล  าหว้ยปลาหางใหก้วา้งและลกึขึน้  
เพ่ือกกัเก็บน า้ไดม้ากขึน้ ความตอ้งการท่อสง่น า้ 
ผา่นท่ีนาของชาวบา้น หมูท่ี่ ๕ บา้นนายม ต  าบล
อินทรแ์ปลง อ  าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๖ 

ลงวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

 

 
 



 

 

 

 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๔   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายเสถียน  ฝาระมี   นครพนม 

(๑๘ - ๑๙            
ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ
ยกระดบัถนน (สายหว้ยกะสิน-บา้นทา่ลาด) 
     ดว้ยถนนลูกรงัสายหว้ยกะสิน-ทา่ลาด เกิดช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่และเกิดน า้ทว่มตลอด 
ทัง้สายในชว่งฤดฝูน ท าใหไ้มส่ามารถใชถ้นนสายนี ้
สญัจรได ้ซึง่ถนนสายดงักลา่วเป็นถนนใชข้นสง่
ผลผลิตทางการเกษตรและเป็นถนนที่ราษฎรใชส้ญัจร
ไป-มาระหวา่งต าบลนาขามและต าบลทา่ลาด จอึขอ
รบัการสนบัสนนุงบประมาณในการยกระดบัถนน 
พรอ้มกอ่สรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหว้ยกะสิน - 
ทา่ลาด) งบประมาณ ๑๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท 

(ปัญหาการคมนาคม) 

 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๘ 

ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๐ 

ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๔   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นายสมชอบ  นิติพจน ์  นครพนม 

(๑๘ - ๑๙            
ก.ย. ๖๒) 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณกอ่สรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลตติ์ก 
     ดว้ยเสน้ทางสายบา้นนายอใหญ่ ต าบลนางาม- 
บา้นโนนค า ต าบลนางาม อ าเภอเรณนูคร  
จงัหวดันครพนม เป็นเสน้ทางทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ 
ซึง่ไดร้บัการถา่ยโอนจากทางหลวงชนบท ระยะทาง 

๗,๗๔๓ เมตร เกิดช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ตามระยะเวลา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครพนม  
ไดด้  าเนินการปรบัปรุงซอ่มแซมเป็นประจ าทกุปี 
ปัจจบุนัคงเหลือระยะทางที่จ  าเป็นตอ้งปรบัปรุง

ซอ่มแซม ๑,๕๓๐ เมตร งบประมาณ ๘,๓๓๓,๖๐๐ 
บาท แตเ่นือ่งจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครพนมมีงบประมาณไมเ่พียงพอกบัการด าเนนิการ 
จงึขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุเฉพาะ
กิจ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(ปัญหาการคมนาคม) 

 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๘ 

ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ 

 
 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๙ 

ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๔   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ นายเรืองชยั  วงษอ์รุะ    การบกุรุกที่ดินหลวงที่ดินสาธารณประโยชนท์ีเ่ลีย้ง
สตัวแ์ละที่ดินของประชาชน 

     กรณีเจา้พนกังานท่ีดินออกเอกสารสิทธ์ิโฉนดเ 
ป็นของนายทนุ  ซึง่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการดแูลรกัษาและคุม้ครองปอ้งกนัที่ดินอนั
เป็นทีส่าธารณสมบติัของแผ่นดิน ส าหรบัพลเมืองใช้
รว่มกนั พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ขอ้ ๕ ปรากฏชดัวา่
ที่ดิน ล าหว้ย หนอง คลอง บงึ ที่ป่าชา้ ทางบก ทางน า้ 
สวนสาธารณะที่เลีย้งสตัว ์ที่สาธารณะประจ าต าบล
หรือหมูบ่า้นอนัประกอบดว้ยในพืน้ที่หว้ยหนอง ฯลฯ 
ในบา้นหว้ยพระ หมู ่๙ และหมู ่๑๔ ต าบลทา่จ าปา  
อ าเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม เป็นที่
สาธารณประโยชนท์ัง้สิน้ จะออกเอกสารสิทธ์ิใด ๆ 
ครอบครองไมไ่ด ้แตเ่จา้พนกังานที่ดินจงัหวดั
นครพนม สาขาทา่อเุทน ออกเอกสารสิทธ์ิใหน้ายทนุ
ไดจ้  านวนมาก มีการออกเอกสารสิทธ์ิมากกวา่
เอกสารสิทธ์ิเดิม ประชาชนถกูขบัไล่ออกจากพืน้ท่ี มี
การท าลายหว้ย หนอง คลอง บงึ ที่สาธารณประโยชน์
จ  านวนมาก มีการปิดกัน้ถนนทางสาธารณประโยชน ์
ทางน า้ ท  าลายหนอง ขุดหว้ย  เม่ือม ีดารฟอ้งรอ้งเจา้
พนกังานที่ดนิจงัหวดันครพนมสาขาทา่อเุทนและ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ                     
การแกปั้ญหาความยากจนและลด                
ความเหล่ือมล า้ วฒิุสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๑๑ 

ลงวนัที่ ๔ ต.ค. ๖๒ 

 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๔   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

เจา้หนา้ที่ร ัง้วดัสอบเขตที่ดินเขา้ไปเป็นพยานแก่
นายทนุทกุครัง้การรอ้งเรียนตอ่หนว่ยงานทางราชการ
ไมมี่ผลประการใด(ปัญหาที่ดิน) 

๔ นายทรงเดช  นาชยั
เวียง   

นครพนม 

(๑๘ - ๑๙            
ก.ย. ๖๒) 

ขอความอนเุคราะหติ์ดตามการด าเนินงานโครงการ
อนรุกัษฟ้ื์นฟหูนองปฏิรูปพรอ้มระบบกระจายน า้ 
     เนื่องจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม
ไดร้บัแจง้จากผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๕ และหมูท่ี่ ๙  
วา่การด าเนินงานโครงการอนรุกัษฟ้ื์นฟหูนองปฏิรูป
พรอ้มระบบกระจายน า้ ของส านกังานทรพัยากรน า้ 
ภาค ๓ อดุรธานี ซึง่ไดด้  าเนินการกอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และในสญัญาจา้งไดสิ้น้สุด เม่ือวนัที่ 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๙ แตโ่ครงการดงักล่าวยงักอ่สรา้ง 
ไมแ่ลว้เสรจ็ ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน า้
อปุโภคบริโภค 

     จงึขอใหช้ว่ยประสานงานไปยงัหนว่ยงานที่
รบัผิดชอบ ใหเ้รง่มาด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ เพื่อ
ประชาชนในพืน้ที่บา้นปฏิรูป หมูท่ี่ ๕ และหมูท่ี่ ๙  
จะไดใ้ชง้านจากระบบกระจายน า้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
วฒิุสภา 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๖๒ 

ลงวนัที่ ๑ พ.ย. ๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

สว ๐๐๐๑/๔๑๓๘ 

ลงวนัที่ ๑ พ.ย. ๖๒ 

     คณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
พิจารณาแลว้เห็นวา่ 
เรื่องดงักลา่วเป็นเรือ่ง
เก่ียวกบัสญัญาทาง
ปกครองซึง่อยูใ่นเขต
อ านาจของศาล
ปกครองตามมาตรา 
๙ วรรคหนึง่ (๔)  
แหง่พระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยเรื่องดงักลา่วอยู่
ในหนา้ที่และอ านาจ
ของกรมทรพัยากรน า้ 
ดงันัน้ คณะกรรมาธ



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๔   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

การฯ จงึส่งเรื่อง
รอ้งเรียนดงักล่าวไป
ยงักรมทรพัยากรน า้
พิจารณาและด าเนิน 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง
ตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๑๐๕ 

ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายวลัลภ  ฆารรศัมี 

 

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 

 

ขอใหเ้รง่รดัหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการ เรื่อง 
การจดัสรรที่ดินท ากินใหร้าษฎรทีผ่่านกระบวนการ
พิสูจนแ์ลว้ จ  านวน ๙๕ คน ในพืน้ที่จงัหวดักาฬสินธุ์
ตามมติ คทช. และมติ ครม. กรณีราษฎรในพืน้ที่
จงัหวดักาฬสินธุ ์และจงัหวดัใกลเ้คียง เคยท ากิน 
ในพืน้ที่ป่านาจารย ์– ดงขวาง อ  าเภอเมือง จงัหวดั
กาฬสินธุ ์ตอ่มาเม่ือปี ๒๕๐๗ รฐัไดป้ระกาศให ้
ป่านาจารย-์ดวงขวางเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ตอ่มาปี 
๒๕๑๗ อ.อ.ป. น าพืน้ที่ป่านาจารย-์ดงขวางไปสรา้ง
สวนป่าสมเด็จ ทบัที่ท  ากนิของราษฎรและถกู 
ใหอ้อกจากพืน้ทีท่ี่เคยท ากิน (ปัญหาที่ดิน) 

 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ที ่
และอ านาจ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๒ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

     คณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ 
เรื่องรอ้งเรียนดงักลา่ว
ขา้งตน้เป็นปัญหา
เก่ียวกบัที่ดิน ซึง่
พระราชบญัญติั
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไดก้  าหนดให้
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติมีหนา้ที่
และอ านาจในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้
ที่ดินของประเทศให้
เหมาะสมกบัสภาพ
ที่ดินและศกัยภาพ
ที่ดินทกุประเภท ดงันัน้ 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมาธิการฯ จงึ
ส่งเรื่องรอ้งเรียน
ดงักล่าวไปยงั
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่
และอ านาจ โดย
คณะกรรมาธิการฯ จะ
ไดติ้ดตามการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติใน
ภาพรวมตอ่ไป 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๑๑๓ ลงวนัที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒ นายณรงค ์  
คธูนพิทกัษก์ลุ    

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 

 

ขอรบัการสนบัสนนุโครงการกอ่สรา้งฝายกัน้ล าน า้
ปาวเพือ่แกไ้ขปัญหาภายแลง้ 
     ขอ้เท็จจริง  ดว้ยเทศบาลต าบลกมลาไสย  
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์มีความประสงค ์
ที่จะกอ่สรา้งฝาย เพื่อทดระดบัน า้และเก็บกกัน า้ 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ  
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ใชป้ระโยชนท์างการเกษตร การผลิตน า้ประปา 
ตลอดจนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการประกอบกจิกรรม
ประเพณีประจ าปี ซึง่เทศบาลต าบลกมลไสยได้
เสนอโครงการกอ่สรา้งฝายกัน้ล าน า้ปาวเพื่อขอรบั 
การสนบัสนนุจากส านกังานชลประทานที่ ๖  
จงัหวดัขอนแกน่  
     จงึขอความอนเุคราะหว์ฒิุสภาติดตามและ
ผลกัดนัโครงการดงักล่าว 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๐ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓ นายณรงค ์ คธูนพิทกัษ์
กลุ    

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 

 

การแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน กรณีเข่ือน
ปอ้งกนัตล่ิงพงั 
      ขอ้เท็จจรงิ   ดว้ยปัจจบุนัเข่ือนปอ้งกนัตล่ิงพงัริมฝ่ัง 
ล าน า้ปาว ในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย ช ารุดทรุดโทรม 
ไมส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้ซึง่ไดแ้จง้ไปยงัหนว่ยงาน 
ที่รบัผิดชอบไดแ้ก ่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดักาฬสินธุ ์และ
ส านกังานเจา้ทา่ภูมิภาค สาขาขอนแกน่ เพื่อตรวจสอบ 
และด าเนินการซอ่มแซมเข่ือนปอ้งกนัตล่ิงพงั  
      จงึขอความอนเุคราะหว์ฒิุสภาติดตามผลกัดนัเรง่รดั
ใหห้นว่ยงานที่รบัผิดชอบเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึน้ (ปัญหาแหล่งน า้) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๐ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ นางสุจารี  ธนสิรธินากร   กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 

 

ขอความอนเุคราะหป์ระสานความรว่มมือการสนบัสนนุ 
กลุ่มสหกรณ ์จงึมีขอ้เสนอ ดงันี ้
     ๑. ขอใหภ้าครฐัสง่เสริมและสนบัสนนุเงินทนุและ
ปัจจยัดา้นการผลิตแกก่ลุ่มเกษตรรายยอ่ย 
     ๒. ขอใหส้ถาบนัการเงินปล่อยกูใ้หก้บัเกษตรกรราย
ยอ่ย 
     ๓. ขอใหภ้าครฐัสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูยเ์กษตร
อินทรียแ์บบครบวงจร เพือ่จดัอบรมใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร
ที่ตอ้งการสรา้งงาน สรา้งรายไดจ้ากการปลกูผกัอินทรีย ์
เป็นอาชีพ 

     ๔. ตอ้งการใหภ้าครฐัสนบัสนนุระบบสูบน า้ดว้ย
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละแหลง่น า้ทีน่  ามาใชใ้นการท า
เกษตร 
     ๕. ปัญหาขอ้กฎหมายการขออนญุาตใชพ้ืน้ที่
สาธารณะประโยชน ์ซึง่ไดร้บัการบรจิาคใหแ้กส่มาชิก
กลุ่มปันบญุเพื่อจดัสรา้งโรงเรือนลา้งผกั และบรรจหุีบหอ่ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๕ นายประเสรฐิ  จิตปรีดา   กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 
 

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ
กอ่สรา้งอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาค ู

     เทศบาลต าบลนาค ูไดจ้ดัท าโครงการเพื่อขอรบั 
การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อด าเนินการกอ่สรา้ง
อาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาค ูและไดจ้ดัส่ง

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๖  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

รายละเอียดไปยงั ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธุ ์
แตโ่ครงการดงักลา่วยงัไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
งบประมาณเพื่อด าเนนิการกอ่สรา้ง แกไ้ข ปรบัปรุง
ตลาดสดดงักล่าว ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๒ 
ปีแลว้ ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหเ์พือ่ขอให้
ผลกัดนัโครงการดงักล่าว 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๒ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๖ นายพงพศักร  ฤทยัภกัดี 

ผูใ้หญ่บา้นโคกมะลิ หมู ่
๒ ต าบลสระพงัทอง  

อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธุ ์

 
ผู้น ำส่ง : 

นายเทพรตัน ์  
ตนัตยานนท ์

นายอ าเภอเขาวง 
 
 

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 
 

ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผูใ้หญ่บา้นโคกมะลิ  
หมูท่ี่ ๒ ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธุ ์ดงันี ้
     ๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัเพศ ตามประมวล
กฎหมายอาญา กรณีคดีข่มขืน ควรเพิ่มบทลงโทษ 
ใหห้นกักวา่เดิม 

     ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกบัยาเสพติด ควรเพิ่ม
บทลงโทษใหห้นกักวา่เดิม 

     ๓. การท าแผนประกอบค ารบัสารภาพ ควรมีการ
เปิดเผยใบหนา้ของผูก้ระท าผิดตอ่สาธารณชน 

     ๔. ควรพิจารณาเกณฑอ์ายขุองเยาวชน ๑๘ ปี 
บริบรูณท์ี่กระท าผิด เนื่องจากปัจจบุนัเยาวชนมีการ
กระท าความผิดมากขึน้และไมเ่กรงกลวักฎหมาย 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการพฒันา
การเมืองและการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ  
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ ำนวน  ๕   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นางจรีะภรณ ์ ปราบ
มนตรี   

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 

 

ขอความอนเุคราะหเ์มล็ดพนัธุข์า้วนาปรบัและน า้ในการท า
การเกษตร 
     เนื่องจากพายโุซนรอ้น “โพดลุ” ในชว่งวนัที่ ๒๖ – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นภยัพิบติักอ่ใหเ้กิดความเสียหาย 
ตอ่ทรพัยสิ์น ส่ิงสาธารณะประโยชน ์พืน้ที่ทางการเกษตร 
ประมง และปศสุตัว ์ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พลบัพลา จงึขอความอนเุคราะหใ์หป้ระสานหนว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง ใหก้ารสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรงั  
จ านวน ๑๓๗,๔๔๕ กิโลกรมั และน า้ในการท านาปรงั
ฤดกูาลผลิต ปี ๒๕๖๒/๖๓ แกเ่กษตรกร ๗ หมูบ่า้น  
ในต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  
จ านวน ๖๑๒ ครวัเรอืน พืน้ที่การเกษตร จ านวน 
๖,๘๗๒.๒๕ ไร ่เพื่อเป็นการบรรเทาและฟ้ืนฟ ู
ความเดือดรอ้นของเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจาก
อทุกภยัในครัง้นี ้

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๖ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ ำนวน  ๕   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นายทศพล  บญุพิทกัษ์
พนัธุ ์  

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 
 

ขอรบัการสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรบัและน า้ในการท า
การเกษตร 
     เนื่องจากพายโุซนรอ้น “โพดลุ” ในชว่งวนัที่ ๒๖ – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นภยัพิบติัราษฎรในเขตพืน้ที่ไดร้บั
ความเดือดรอ้น และเริ่มมีปัญหาเพาะขา้วส าหรบับริโภคที่
เก็บไวใ้นยุง้ฉางเริ่มจะหมด และมีปัญหารุนเรงขึน้เรือ่ย ๆ  
อนัอาจสรา้งปัญหาความรุนแรงตามมา ดงันัน้ จงึขอความ
อนเุคราะหเ์พือ่ขอใหป้ระสานหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ใหก้าร
สนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรงั จ  านวน ๗๕,๕๒๐ 
กิโลกรมั แกเ่กษตรกร ๖๐๗ ครวัเรอืน พืน้ทีก่ารเกษตร 
จ านวน ๓,๗๗๖ ไร ่เพื่อเป็นการเยียวยาและฟ้ืนฟรูาษฎรผู้
ไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัดงักล่าว 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๐ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

 

๓ นายอมร  สมบรูณ ์  กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 
 

ขอรบัการสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรบัและน า้ในการท า
การเกษตร 
     เนื่องจากพายโุซนรอ้นโพดลุและพายคุาจิกิ ท าใหเ้กิด 
น า้ทว่มพืน้ที่การเกษตรของกลุ่มผูใ้ชน้  า้ในเขตชลประทาน
คลอง MC สนามบนิ ในชว่ง ก.ม. ที่ ๑๘ ถงึ ก.ม. ที่ ๑๙+
๘๒๕ สง่ผลใหพ้ืน้ที่การเกษตรเสียหาย สมาชิกไดร้บัความ
เดือดรอ้น คือ ไมมี่ผลผลิตขา้วนาปี และขา้วที่ใชใ้นการ
บริโภคที่มีไวเ้ริ่มจะหมด ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะห ์
ใหป้ระสานหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ใหก้ารสนบัสนนุเมล็ด

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง ที่ สว ๐๐๐๑/
๔๖๓๕ ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ประชาขน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ ำนวน  ๕   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

พนัธุข์า้วนาปรงั จ  านวน ๑๙,๗๐๐ กิโลกรมั แกเ่กษตรกร 
๑๑๗ ครวัเรือน พืน้ที่การเกษตร จ านวน ๙๘๕ ไร ่และ
สนบัสนนุน า้ในการเพาะปลูกขา้วนาปรงัในฤดกูาลผลิต ปี 
๒๕๖๒/๖๓ ซึง่จะเริ่มด าเนนิการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของสมาชิกผูใ้ช้
น  า้ 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
๔ นายประจนัทร ์ บญุเพ็ง   กาฬสินธุ ์

(๒๘-๒๙ ต.ค. 
๖๒) 

 

ขอความอนเุคราะหส์นบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรงัและน า้ 
ในการท าการเกษตร 
     ตามที่เกิดอทุกภยัจากพายโุพดลุและคาจิกิในเขต
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เม่ือวนัที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ หมูท่ี่ ๑ 
หมูท่ี่ ๒ และหมูท่ี่ ๙ ต าบลธวชับรุี ไดร้บัผลกระทบจาก
ปัญหาดงักลา่ว สง่ผลใหพ้ืน้ที่การเกษตรไดร้บัความ
เสียหาย ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหใ์หป้ระสาน
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ใหก้ารสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนา
ปรงั จ  านวน ๕๙,๗๖๕ กิโลกรมั จ  านวน ๒๙๖ ครวัเรอืน 
พืน้ที่ ๒,๙๘๘.๒๕ ไร ่เพื่อเป็นการชว่ยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอ้นของเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบขา้งตน้  

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๘ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๑๒) จงัหวัดร้อยเอ็ด   (จ ำนวน  ๕   เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด เร่ืองร้องเรียน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายวรวิท  สขุเลิศ   
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๓ 

นายค าพนู  เจยีงค า  
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๗ 

นายบญุมี  นามลตรี  
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ๑๐ 

นางทศัมาลี  ศรีอ  าพล  
ผูใ้หญ่บา้น หมทูี่ ๑๑ 

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙ ต.ค. 

๖๒) 
 

ขอรบัการสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรบัและน า้                      
ในการเกษตร 
     ดว้ยในชอ่งเดือนสิงหาคม-กนัยายน ๒๕๖๒ จงัหวดั
รอ้ยเอ็ดไดร้บัผบกระทบจากพายโุพดลุและคาจิกิ น า้ที่ไหล
จากหลายพืน้ที่ตอ้งระบายลงสูแ่มน่  า้ชี โดยผ่านพืน้ที ่
ปลูกขา้วของเกษตรกรชาวบา้นดู ่หมูท่ี่ ๓, ๗, ๑๐ และ ๑๑ 
ท าใหพ้ืน้ที่ปลูกขา้วของทัง้ ๔ หมูบ่า้น ไดร้บัความเสียหาย 
ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหใ์หป้ระสานหนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้ง ใหก้ารสนบัสนนุเมล็ดพนัธุข์า้วนาปรงั จ  านวน 
๓๐,๒๓๐ กิโลกรมั และสนบัสนนุน า้พรอ้มคา่กระแสไฟฟา้ 
ในการท างานนาปรงัของเกษตรกร จ านวน ๑๖๐ ครวัเรือน 
พืน้ที่ ๑,๕๑๑ ไร ่เพื่อเป็นการเยียวยาและฟ้ืนฟรูาษฎร 
ผูไ้ดร้บัผลกระทบดงักลา่ว 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ประชาชน 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๗ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตำรำงกำรรับเร่ืองตำ่ง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒสิภำพบประชำชน ในพืน้ทีจ่งัหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ประเภท : กำรแสดงควำมคิดเหน็และขอ้เสนอแนะ 

 
(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 
รำยละเอียด ในชว่งฤดแูลง้ หลายพืน้ที่ขาดแหล่งน า้  
แตป่ระชาชนไมส่ามารถด าเนินการได ้เนื่องจากไมมี่
เอกสารสิทธิในที่ดิน นอกจากนีแ้หล่งกกัเก็บ
น า้ประปาประจ าอ าเภอเมือง คือ “โครงการอา่งเก็บ
น า้หว้ยเหลา่ยางอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
มีปริมาณน า้ไมเ่ต็มการกกัเก็บ ท าใหป้ริมาณ 

น า้ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการใชน้  า้ในฤดแูลง้ 
โดยเสนอใหมี้การแกไ้ขปัญหาในเชงินโยบาย  
ข้อเสนอ ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหา 
แหลง่น า้ใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน
ตามความเหมาะสม 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

 

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) 
 
 
 

 สมาชิกวฒิุสภา ได้
ชีแ้จงวา่ เรื่องดงักล่าว
เป็นเรือ่งของความ
เล่ือมล า้ ซึง่วฒิุสภา 
ไดต้ัง้
คณะกรรมาธิการ 
การแกปั้ญหาความ
ยากจนและลดความ
เหล่ือมล า้  ศกึษาเรื่อง
ใด ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
สรา้งเสริมโอกาสสิทธิ 
ความสามารถ การ
เขา้ถงึทรพัยากร 
ความเทา่เทียม การ
เติบโตอยา่งมีส่วนรว่ม 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

การเขา้ถงึบรกิาร 
สวสัดิการ ของ
ประชาชนและชมุชน
เพื่อบรูณาการในการ
แกปั้ญหา 
ความยากจนและลด
ความเหล่ือมล า้ทาง
สงัคม  
     นอกจากนัน้จะน า
เรื่องเขา้สู ่
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
การปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน  
    

  
 
 
 
 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ นายสมัฤทธ์ิ ภูพฒุ   
ปลดัเทศบาลปฏิบติั
หนา้ที ่
นายกเทศมนตรเีมือง 
หนองบวัล าภ ู

โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ 
๔๐๓๖ 

หนองบวัล าภ ู

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

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 
 
 

 สมาชิกวฒิุสภา ได้
ชีแ้จงวา่  
การพิจารณารา่ง
ประมวลกฎหมาย
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซึง่มี 

ความเก่ียวขอ้งกบั
กระจายอ านาจ 
ในทอ้งถ่ิน และการ
บริหารงานบคุคล อยู่
ในขัน้ตอนของการรบั
ฟังปัญหาของ
ประชาชน หากรา่ง
ประมวลกฎหมายฯ 
ดงักล่าวแลว้เสร็จจะ
เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการทอ้งถ่ิน 

 
 
 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

 
 
 
 

 สมาชิกวฒิุสภาได้
ชีแ้จงใหข้อ้มลูกบั 
ผูน้  าเสนอเก่ียวกบั
ขัน้ตอนการ
ด าเนินการตา่งๆ 
เรียบรอ้ยแลว้  
ซึง่จะน าเขา้สู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ่ไป 

๖ นายสุชาติ   
วรรณพราหมณ ์  
ที่อยู ่๖๗ บา้นโนนงาม 
หมู ่๑๓ ต าบลฝ่ังแดง 
อ าเภอนากลาง  
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

โทร. ๐๘ ๐๑๘๐ 
๗๗๗๙ 

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
     ๑. ขอใหจ้ดัสรรงบประมาณส าหรบัอาหาร
กลางวนั ส าหรบันกัเรียนเพิ่มมากขึน้เพื่อใหน้กัเรียน
ไดร้บัประทานอาหารทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการและ 
มีคณุภาพ 

     ๒. ขอใหจ้งัหวดัจดัสรรไกไ่ข่ใหก้บัโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
หนองบวัล าภู เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๗ นางสุชาดา  พรหม
จารย ์
สาธารณสุขอ าเภอนาวงั 
ที่อยู ่บา้นผาเวียง หมู ่๙  
ต าบลนาแก อ าเภอนา
วงั โทร. ๐๘ ๕๗๔๑ 
๙๐๙๗และพนัต ารวจ
เอก สุวฒัชยั   
มะลิทอง  
ผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจภธูรนาวงั 
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 าบดัโดยใชก้ารมีส่วนรว่มของชมุชน 
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 

     ๔. สถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดมีจ านวนไม่
เพียงพอ และไมส่ามารถรองรบัจ านวนผูติ้ดยาเสพติด
ที่มีจ  านวนมาก 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
หนองบวัล าภู เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
(มอบหมายใหน้ายเวียงชยั  แกว้พินิจ 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั น าเรือ่งไปจดัท า
โครงการตน้แบบเพือ่ขยายผลตอ่ไป) 

 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     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 

    ๖. ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้งวดมากย่ิงขึน้ 

     ๗. ควรน าเนเธอรแ์ลนดโ์มเดล (ภาครฐัมีหนา้ที่
บริการใหผู้เ้สพมาเสพโดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยในส่วน
บริการของรฐั) มาท าการศกึษา  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 



 

(๒) จงัหวัดหนองบัวล ำภู  (จ ำนวน  ๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

หนองบวัล าภ ู

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
ขอใหพ้ฒันาถ า้ผาเวียงใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 
รำยละเอียด 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 

 

๙ นายประไว  คงอาษา   
อดีตสมาชิกสภาจงัหวดั
หนองบวัล าภู   
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖๔๖๐๖  

      ๐๙ ๘๕๖๐ ๙๔๘๖ 

หนองบวัล าภ ู

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

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการพฒันา
การเมืองและการมีสว่นรว่มของประชาชน 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ 
หรือในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายธรรมนญู  ภาคธูป 
ผูจ้ดัการส านกังานพืน้ที่
พิเศษเลย (องคก์าร
บริหารการพฒันาพืน้ที่
พิเศษเพือ่การทอ่งเที่ยว
อยา่งยั่งยืน: อพท.)  
โทร. ๐๘ ๑๒๖๑ 
๔๙๖๑ 

นายคณุาวฒิุ  บตุรดา
ดวง  ประชาชนทั่วไป/ 
ประธานคณะกรรมการ
รณรงคส์รา้งกระเชา้
ไฟฟา้ภูกระดงึ 
โทร. ๐๙ ๔๕๐๙ 
๙๗๐๗ ๐๔๒ ๘๗๑ 
๐๖๗ 

นายธีรวฒัน ์ บรรจง
เลีย้ง  ผูแ้ทนหอการคา้
จงัหวดัเลย  

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

การกอ่สรา้งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้ภูกระดงึ 
    - รฐับาลควรพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ
เพิ่มเติมในการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
งบประมาณในการกอ่สรา้งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้ภูกระดึง 
   - ขอใหพ้ิจารณากฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
กระเชา้ไฟฟา้ 
   - ขอใหเ้รง่รดัโครงการในการศกึษาและการลงทนุ
กอ่สรา้งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้ภูกระดงึ ขอ้เท็จจริง    
     กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ไดม้อบหมายใหจ้งัหวดัเลยและองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดัเลย เป็นหนว่ยงานเจา้ภาพในการยืน่เรือ่ง 
ซึง่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แจง้เง่ือนไขใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย 
ปรบัปรุงการรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้ป็นปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบัระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้ง
ในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้
สอดคลอ้งตามรฐัธรรมนญูปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามประกาศเรื่อง ก าหนดโครงการกิจการหรือการ
ด าเนินการที่ตอ้งจดัท ารายงานเรือ่งผลกระทบ

สมาชิกวฒิุสภาไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่          
การด าเนนิการนัน้ตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรช์าติดา้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

โทร. ๐๘ ๖๓๖๗ 
๖๔๖๑ 

 
 

ส่ิงแวดลอ้ม ซึง่ประกาศเม่ือวนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
จงึตอ้งมีการกลบัมาทบทวนศกึษาปัญหาผลกระทบ 

อีกครัง้ ทัง้นี ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยไดห้ารือ 
ในประเด็นการปรบัปรุง โดยเบือ้งตน้คาดวา่จะตอ้ง 

ใชง้บประมาณ ประมาณ ๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท 

ซึง่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไมมี่งบประมาณ 

ในการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักลา่ว 

ส าหรบัการจดัท า Terms of Reference: 

TOR ไดมี้การปรบัปรุงเง่ือน ในการศกึษาเง่ือนไข 
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและรฐัธรรมนญูเรียบรอ้ย

แลว้   ในการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

เพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง ส่งผลตอ่ตน้ทนุในการกอ่สรา้ง
ที่เพิ่มสงูขึน้ น  าไปสู่ความลา่ชา้ในการด าเนินการ 
เพื่อการกอ่สรา้งกระเชา้ไฟฟา้ขึน้ภูกระดงึ 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

 
 
 
 
 
 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นายคณุาวฒิุ  บตุรดา
ดวง  ประชาชนทั่วไป /
ประธานคณะกรรมการ
รณรงคส์รา้งกระเชา้
ไฟฟา้ภูกระดงึ 
โทร. ๐๙ ๔๕๐๙๙๗๐๗      
      ๐๔๒ ๘๗๑ ๐๖๗ 

 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ปัญหาขยะ ที่มีผลกระทบของสารพษิจากการมีพืน้ที ่
ฝังกลบขยะบรเิวณหลงัอทุยานแหง่ชาติภูกระดงึ 
ขอ้เทจ็จริง    
     เนื่องจากมีหลุมฝังกลบขยะจ านวนหลายหลุม 

บริเวณหลงัอทุยานแหง่ชาติภูกระดงึ ซึง่อาจเกิด
สารพษิที่อาจปนเป้ือนมายงัส่ิงแวดลอ้ม เนื่องจาก
บริเวณดงักล่าวเป็นแหล่งตน้น า้ของแมน่  า้พอง  
     ทัง้นี ้เคยส่งหนงัสือไปยงัรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซึง่จากการ
ติดตามผลทราบวา่อยูใ่นชัน้ตอนการสอบถาม
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 

๓ นายจกัรพนัธ ์สาย
จนัทร ์ 
รองนายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงคาน  
โทร.  ๐๔๒ ๘๒๒ ๒๘๘ 

โทร.  ๐๔๒ ๘๒๒ ๒๘๘ 

 
นายอภินนัท ์ สุวรรณโค 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

     ๑. พืน้ทีจั่ดกำรขยะของต ำบลเชียงคำนมี
ขนำดไม่เพียงพอ 
          ข้อเทจ็จริง    
          เทศบาลต าบลเชียงคาน แบง่การปกครอง
ออกเป็น ๙ ต าบล และใชโ้รงพกัขยะรว่มกนั ๗ ต าบล 
โดยใชพ้ืน้ที่ป่าเส่ือมโทรม จ านวน ๓๕ ไร ่เป็นโรงพกั
ขยะ ทัง้นี ้มีประมาณวนัละประมาณ ๑๐ ตนั ซึง่จะมี
เพิ่มขึน้ ๒ เทา่ในวนัหยดุ โดยโรงคดัแยกขยะ 
สามารถก าจดัไดป้ระมาณ ๔๐% และมีการฝังกลบ 

 สมาชิกวฒิุสภาไดแ้จง้
ตอ่ที่ประชมุวา่ทอ้งถ่ิน
ควรมีการเชือ่มตอ่
แนวทางในการบริหาร
ขยะกบัทอ้งถ่ินอื่น ๆ  
ส าหรบัเครื่องจกัรใน
บริหารจดัการขยะ ควร
มีการบริหารจดัการ
รว่มกนั และควรรว่มมือ



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

รกัษาราชการ                    
ต าแหนง่นายอ าเภอ 
เชียงคาน 

โทร.  ๐๔๒ ๘๒๑ ๕๙๗ 

 
 

ประมาณ ๖๐ % ซึง่เป็นขยะที่ไมส่ามารถคดัแยกไปรี
ไซเคิลได ้คาดการณว์า่พืน้ที่ที่มีจะไมเ่พียงพอตอ่
ปริมาณขยะในอนาคต ทัง้นี ้ไดท้  าเรื่องขอพืน้ที่
เพิ่มเติมส าหรบัจดัการขยะ แตย่งัไมไ่ดร้บัการอนมุติั
จากกรมป่าไม ้

     ๒. ขำดแคลนเคร่ืองจักรทีจ่ ำเป็นในกำร
จัดกำรขยะ 
         ข้อเทจ็จริง    
        ๑) ขาดแคลนเครื่องจกัรรถขุดตีนตะขาบเพือ่ใช ้
ในการฝังกลบ และเครือ่งจกัรในการคดัขยะพลาสติก 

       ๒) ไมส่ามารถน ากา๊ซซึง่ไดจ้ากการฝังกลบมา
บรรจลุงถงัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์

     ๓. ขำดเคร่ืองจักรในกำรจัดกำรขยะพลำสตกิ 

ทัง้นี ้การบริการจดัการขยะ คิดคา่บริการ ๓๐๐ บาท
ตอ่ตนั ไมส่อดคลอ้งกบัตน้ทนุซึง่เทศบาลต าบล              
เชียงคานยงัตอ้งแบกรบัคา่ใชจ้า่ยส่วนส่วนเกิน เพราะ
มีขยะมาทีน่  ามาคดัแยก แตไ่มส่ามารถน าไปขายได ้
รวมถงึมีเครือ่งจกัรและก าลงัคนจ ากดั ส าหรบัการ
จดัการขยะโดยการฝังกลบ ซึง่เกิดกระบวนการยอ่ย
สลายและเกิดเป็นก๊าซ การตอ่ทอ่เพือ่น  ากา๊ซขึน้มา 
จ าเป็นตอ้งงบประมาณสงู 

กนัในทกุภาคส่วน 
รวมถงึมีการน าไปหารอื
รว่มกนั 
ในระดบัจงัหวดั 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๔. ขอให้จัดสรรงบประมำณเพิ่มเตมิในกำร
บริหำรจัดกำรขยะ 
         ข้อเทจ็จริง    
         เนื่องจากโรงงานฝังกลบขยะมีพืน้ที่จ  ากดั 
เครื่องจกัร (รถขุด) มีจ  านวน ๑ ชดุ และมีก าลงั
แรงงานที่จ  ากดั แตต่อ้งด าเนนิการจดัการขยะจาก
ทอ้งถ่ินอื่น ๆ จ านวน ๗ พืน้ที ่

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

๔ นายแดนชยั  ดีแกว้ 
นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลนาซา่ว 
โทร. ๐๔๒ ๘๕๕ ๑๕๒ 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ควรออกกฎหมายควบคมุการทิง้ขยะใหเ้ขม้งวด 

ข้อเทจ็จริง    
     เพื่อใหป้ระชาชน มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

มีระเบียบวินยัในการทิง้ขยะมากย่ิงขึน้ พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่ง การประชาคมในหมูบ่า้น ใหป้ระชาชน
จดัการแยกขยะในชมุชน หากบา้นไหนไมค่ดัแยกขยะ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะไมเ่ก็บขยะให ้  

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม)  

 
 
 

   

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ หรอืในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายป่ินทอง  พจนา   
ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมพฒันาทอ้งถ่ิน  
ส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั
เลย 
โทร. ๐๘ ๙๘๖๑ 
๙๐๕๒ 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ขอใชพ้ืน้ที่ป่าเส่ือมโทรม และที่สาธารณประโยชน ์
ในการบริหารจดัการขยะ ขอใหก้รมที่ดินและ
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งมอบอ านาจใหแ้กผู่ว้า่ราชการ
จงัหวดัในการเป็นผูอ้นมุติัใหใ้ชพ้ืน้ที่ป่าเส่ือมโทรม 
และทีส่าธารณประโยชน ์เพือ่ลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการบริหารจดัการ 
ข้อเทจ็จริง    
     จงัหวดัเลยมีการจดัการโดยด าเนินการภายใต้
แผนปฏิบติัการจงัหวดัสะอาด ซึง่จงัหวดัมีการบรหิาร
จดัการตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง และปลายทาง 
(ตน้ทาง ไดแ้ก ่การบริหารจดัการขยะริไซเคิล 

การจดัการตัง้ธนาคารขยะชมุชน สนบัสนนุ 

ในทกุครวัเรือนจดัท าถงัขยะเปียกเป็นของตนเอง 
การจดัเก็บรวบรวมขยะน ามาท าน า้หมกัชีวภาพและ 
แก๊สหงุตม้ การจดัชดุเคล่ือนที่เรว็เพื่อเก็บขยะ 
ตามชมุชนตา่ง และการมีอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก 

ซึง่ไดผ้ลเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะในเทศบาลต าบล 

เชียงคาน ปลายทาง มีการจดัระเบียบในการเก็บขยะ 
เพื่อน าไปทิง้ที่บอ่ขยะปลายทาง) 
     ทัง้นี ้สาเหตทุีข่ยะตกคา้ง เนือ่งจากติดปัญหา 
เรื่องการขออนญุาตเขา้ใชพ้ืน้ที่เพื่อจดัการขยะ 

สมาชิกวฒิุสภาไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่
นโยบายของรฐัในเรื่องการยดึคืน 
จ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั 

ความเป็นอยูข่องประชาชน ส าหรบัเรือ่ง
การขอใชพ้ืน้ที่ดงักล่าวตอ้งศกึษา
รายละเอียด  

 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการอนมุติัเนือ่งจากติดขดัดา้นระเบียบ 
(อยูใ่นพืน้ทีส่าธารณประโยชน ์และเขตพืน้ที ่
ป่าสงวน) มีผลท าใหเ้ทศบาลไมส่ามารถน าเงิน
งบประมาณไปจดัท าบอ่ขยะแบบฝังกลบใหถ้กูตอ้ง 
ตามกฎระเบียบ 

(ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

๖ นายประมวล  ลาภจิตต ์ 
หวัหนา้ส านกังาน
ปอ้งกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัจงัหวดัเลย 
โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ 
๖๗๗๑ 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

การเพาะปลูกออ้ย  
     ๑. ขอใหล้ดภาษีเครือ่งจกัรกล ไดแ้ก ่รถสางใบ
ออ้ย รถตดัออ้ย และปุ๋ ย ซึง่มีราคาสงู 
     ๒. ขอใหด้ าเนนิการตามมติคณะรฐัมนตร ี
อยา่งเครง่ครดั ในฤดกูาลรบัซือ้ออ้ย 

(ในปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๓ ออ้ยสด ๗๐ เปอรเ์ซ็นต ์และ
ออ้ยเผา ๓๐ เปอรเ์ซ็นต ์แลว้ปีตอ่ไปลดลงเหลือ 

ออ้ยสด ๘๐ เปอรเ์ซ็นต ์และออ้ยเผา ๒๐ เปอรเ์ซ็นต ์
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออ้ยสด ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต)์ 
      ๓. ราคารบัซือ้ของโรงงานระหวา่งออ้ยสดกบัออ้ย
เผาควรมีราคาที่แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน  
ข้อเทจ็จริง 
     ในพืน้ที่มีโรงงานน า้ตาล และเกษตรกรมีการปลูก
ออ้ยจ านวนมาก ส าหรบัชว่งเวลาที่โรงงานรบัซือ้ออ้ย 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชยแ์ละการอตุสาหกรรม เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

คือ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - เมษายน เกษตรกร
เนน้ความสะดวกรวดเร็ว ในการน าออ้ยส่งโรงงาน 

จงึเก็บเกี่ยวออ้ยดว้ยวธีิการเผาไรอ่อ้ยกอ่นตดัส่ง 
เขา้โรงงานน า้ตาล การเผาไรอ่อ้ยกอ่ใหเ้กิดมลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม ซึง่จงัหวดัไดมี้การด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาในเชิงรุกหลายดา้น 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

๗ นายไพบลูย ์ รตันเจริญ
ธรรม ผูอ้  านวยการ
ส านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเลย 
โทร. ๐๘ ๑๗๕๒ 
๐๘๒๑ 

 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ปัญหาการตรวจยดึป่า การประกาศเขตป่าทบัซอ้น
ที่ดินท ากินของประชาชน หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งหรือ
หนว่ยงานที่มีงบประมาณ ควรสนบัสนนุงบประมาณ 
ที่ตอ่เนื่อง เพื่อใหส้ามารถน ามาด าเนินการฟ้ืนฟพูืน้ที ่
ที่ตรวจยดึมาไดท้นัท ี

ข้อเทจ็จริง 
     ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถงึปัจจบุนั จงัหวดัเลย 

ไดด้  าเนินการตรวจยดึทวงคืนผืนป่าโดยมีพืน้ที ่
ที่ไดต้รวจยดึมาแลว้ ๔๓,๘๙๐ ไร ่ซึง่เนน้พืน้ที่กลุ่ม
ทนุตามนโยบายของรฐับาล โดยประสบปัญหา คือ 

     ๑. ในการด าเนินการตรวจยดึทวงคืนผืนป่า 
แปลงใหญ่อาจกระทบกบับางพืน้ที่ของประชาชน 

    ๒. หลงัการเขา้ตรวจยดึทวงคืนผืนป่า จะมีการ
ด าเนินการฟ้ืนฟผืูนป่า แตง่บประมาณท่ีไดร้บัขาด

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ความตอ่เนือ่ง ท าใหพ้ืน้ที่ที่ตรวจยดึกลายเป็นพืน้ที
วา่งเปลา่ ประชาชนจงึเขา้ไปท าการเกษตร เม่ือ
หนว่ยงานไดร้บังบประมาณในการฟ้ืนฟผืูนป่า จงึเกิด
ปัญหาขอ้พิพาทกบัประชาชนทีเ่ขา้มาบกุรุกพืน้ที ่
   ๓. การขออนญุาตเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที ่
ป่าสงวนซึง่มีสภาพป่าเส่ือมโทรม ตอ้งด าเนินการ 
ตามระเบยีบของกรมป่าไม ้ซึง่ไมส่ามารถเขา้ไป
ด าเนินการไดเ้นื่องจากเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ ์และมี
ขัน้ตอนที่ยุง่ยากและล่าชา้ ทัง้นี ้ในวนัที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดร้บันโยบายจากปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหห้นว่ยงาน 

ที่เก่ียวขอ้งท าขอ้เสนอไปยงักระทรวงฯ หากประเด็น 
ใดที่มีความจ าเป็นเรง่ดว่น และไมก่ระทบตอ่
ส่ิงแวดลอ้มใหม้อบอ านาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั 

เป็นผูร้บัผิดชอบ 

(ปัญหาที่ดิน) 
 
 
 
 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๘ พนัเอกสมหมาย บษุบา  
รองผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบกท่ี ๒๘ 

โทร. ๐๘ ๙๗๑๐ 
๐๙๕๗ 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ชมุชนตา่ง ๆ ควรคืนพืน้ที่ป่าสงวน และปลูกตน้ไม ้
เพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าใหก้บัราชการ 
ข้อเทจ็จริง    
     การบญัญติักฎหมาย การตรากฎหมาย ยงัขาด
การรบัรูจ้ากราษฎรในระดบัลา่ง โดยเฉพาะการท า
กฎกระทรวง ประกอบกบั พรบ.ป่าสงวน หรอื พรบ.
อทุยาน ซึง่ราษฎรระดบัลา่งไมท่ราบขอ้กฎหมาย 
ส าหรบัจงัหวดัเลยมีกฎกระทรวงที่ประกาศให ้๑๙ 
ต าบลของ ๓ อ าเภอ คือ อ  าเภอภเูรือ อ  าเภอดา่นซา้ย 
และอ าเภอนาแหว้ เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ในพืน้ที่กวา่ 

๘๐๐,๐๐๐ ไร ่ซึง่ยงัไมมี่การบริหารจดัการที่ดี ดงันัน้
ชมุชนตา่ง ๆ ควรคืนพืน้ที่ป่าสงวน และชว่ยกนั 

ปลูกตน้ไมเ้พื่อสรา้งพืน้ที่ป่า 
(ปัญหาที่ดิน) 

 
 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ หรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๙ นายทองหล ่า  คาตา   
โทร. ๐๘ ๓๓๓๖ 
๘๖๐๔ 

 
นายสภุาพ  แสงขาว   
ก านนัต าบลนาซา่ว 
โทร. ๐๘ ๖๒๓๗ 
๔๕๔๗ 

 
 
 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ตอ้งการแหล่งกกัเก็บน า้ทีเ่พียงพอตอ่การใชป้ระโยชน์
ของชมุชน 

ข้อเทจ็จริง  
     ๑. บา้นหนองสะพงุ หมู ่๑๐ ต าบลนาซา่ว 
อ.เชียงคาน จ.เลย มีปัญหาแหลง่น า้ที่มีในชมุชน 

มีความตืน้เขิน ท าใหก้ารกกัเก็บน า้ไดป้ริมาณ 

ที่ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการใชน้  า้ของประชาชน 

จงึอยากใหห้นว่ยงานราชการทีเ่ก่ียวขอ้งเขา้มาขุด
ลอกล าหว้ยใหล้ึกขึน้เพือ่ใหส้ามารถใชก้กัเก็บน า้ 
ในปริมาณที่มากขึน้ 

     ๒. ขอใหจ้ดัสรรงบประมาณ ในการจดัท า 
ฝายกัน้น า้ ไดแ้ก ่บริเวณล าน า้หว้ยหยอ่ง บา้นนาซา่ว 
เพื่อใชใ้นการกกัเก็บน า้ใหเ้พียงพอตอ่การ 
ท าการเกษตร และเป็นแหลง่อาหารของประชาชน 

ในชมุชน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

 
 
 
 

    

 นายอ าเภอเชียงคาน 

รบัไปพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่
และอ านาจในส่วนที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไป 



 

(๔) จงัหวัดเลย  (จ ำนวน  ๑๑  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ นายสภุาพ  แสงขาว   
ก านนัต าบลนาซา่ว 
โทร. ๐๘ ๖๒๓๗ 
๔๕๔๗ 

 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีส่าธารณะเพื่อจดัท า
เป็นสถานที่จอดรถของนกัทอ่งเที่ยว 
ข้อเทจ็จริง  
     การจดัท าพืน้ที่จอดรถบริเวณขา้งทาง เพื่อเป็น 
จดุพกัรถใหก้บันกัทอ่งเที่ยวจะชว่ยใหเ้กิดการกระจาย
รายไดข้องคนในชมุชนในการตัง้รา้นขายสินคา้ 

(ปัญหาที่ดิน) 

 นายอ าเภอเชียงคาน 

รบัไปพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่
และอ านาจในส่วนที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

๑๑ นายบญุเลียง  สีหาลา 
รองนายก อบต.นาซา่ว 
โทร. ๐๘ ๖๖๓๒ 
๔๘๒๕ 

เลย 
(๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ตอ้งการใหก้ฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ครอบคลุมถงึการบรหิารงานในพืน้ที ่
ขอ้เทจ็จริง 
     ในการปฏิบติังานเพื่อพฒันาหรือสนบัสนนุ
กิจกรรมใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชมุชนไมส่ามารถ
ด าเนินการไดท้ัง้หมด เนื่องจากติดขดัในขอ้กฎหมาย
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก ่การไม่
สามารถสรา้งเมรุในชมุชนได ้และการไมส่ามารถ
สนบัสนนุกลุ่มอาชพีในการจดัสรรบอ่ปลาประจ า
ครวัเรือน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ หรอืในส่วนที่
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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  

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของจงัหวดั
สกลนคร และการสนบัสนุนดา้นการคมนาคมขนสง่ 
เพื่อสนบัสนนุการทอ่งเที่ยว ซึง่จะเป็นการสรา้งส่งเสริม
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม รายได ้ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนใหมี้ความผาสุก สรา้งความเจริญใหก้บั
จงัหวดัสกลนคร จงึมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงที่จงัหวดั
สกลนครควรไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการคมนาคม
ขนสง่ ซึง่ตามแผนงานโครงการตา่งๆ ของรฐับาล เชน่ 
โครงการระบบรางที่มีเสน้ทางรถไฟเชื่อมจงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตไ่มผ่่านจงัหวดัสกลนคร  
ซึง่หากมีการเชื่อมโยงเสน้ทางรถไฟผา่นจงัหวดั
สกลนครจะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั
สกลนคร เป็นการสง่เสริมภาคธุรกิจและ
ภาคอตุสาหกรรม และเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ของจงัหวดัสกลนครท าใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 
และควรมีการกอ่สรา้งอโุมงคผ์่านเทือกเขาภูพาน 
เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการ
เดินทางเชื่อมโยงพืน้ที่ตา่งๆ รวมทัง้เป็นการส่งเสริม 
การทอ่งเที่ยว การสรา้งกระเชา้เพือ่ใหส้ามารถเขา้สู่
แหลง่ทอ่งเที่ยวไดโ้ดยสะดวก การส่งเสริมการสรา้ง 
ทา่เทียบเรือในทอ้งถ่ิน การส่งเสริมการเดินทาง 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
ด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๒ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

     

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

โดยรถจกัรยานเพือ่ปลอดภยัในทอ้งถนน การสง่เสริม
รถเมลท์อ่งเที่ยว และการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเที่ยว 

(ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ) 
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 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          การด าเนินการตามกรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖ ดา้น ยงัไมส่ามารถ
บรูณการการท างานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
และประชาชนยงัมีสว่นรว่มในการด าเนินการงานของ
ภาครฐันอ้ย โดยการด าเนนิงานที่ผา่นมาของภาครฐั
ส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ขปัญหาดา้นตา่งๆ แตมี่
มาตรการดา้นการปอ้งกนัปัญหานอ้ย ดงันัน้ เพื่อให้
การด าเนนิงานของภาครฐัสามารถตอบสนอง
ยทุธศาสตรช์าติอยา่งเป็นรูปธรรม จงึมีความตอ้งการ
ใหภ้าครฐั    ใหค้วามส าคญักบัการปอ้งกนัปัญหาและ
การแกไ้ขปัญหา โดยการสรา้งเด็กรุน่ใหมใ่หเ้ป็นคนดี 
และสง่เสริมผูใ้หญ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีของเยาวชน
ควบคูก่นัไป ซึง่ตรงกบัประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ ๓ การ
พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์และ
ใหค้วามส าคญักบัการมีสว่นรว่มของประชาชนตัง้แต่
เริ่มตน้แผนงานโครงการตา่งๆ ของภาครฐั เพือ่เป็น  
ฐานรากทีเ่ขม้แข็ง และใหค้วามส าคญักบัประเด็น
ยทุธศาสตรอ์ื่นๆ ตามมา 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

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

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดา้นงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึง่การ
ด าเนินการตามแผนงานโครงการบางโครงการมีปัญหา
ดา้นอ านาจหนา้ที่ในการบรหิารจดัการดา้น
งบประมาณ เชน่ การพฒันาโครงขา่ย และการขุดลอก
แมน่ า้           เป็นตน้ จงัหวดัไมส่ามารถด าเนินการได ้
เพราะเป็นอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงึท าใหเ้ป็นปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ 

(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 โดยจงัหวดัสกลนคร        
ไดท้  าการศกึษาเพื่อจดัท าแผนหลกัการพฒันาหนอง
หาร จงัหวดัสกลนคร เนือ่งจากการใชป้ระโยชนจ์าก
หนองหารในปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคย 
ใชเ้พือ่การอนรุกัษ ์และบ ารุงพนัธุส์ตัวน์  า้เป็นหลกั ไปสู่
การใชป้ระโยชนเ์พิ่มขึน้ในการอปุโภคบริโภค                

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ภาคเศรษฐกิจ การเกษตร และการบรรเทาอทุกภยั  ท า
ใหเ้กิดปัญหาในการจดัการหนองหาร โดยไดศ้กึษา
แบบองคร์วม มีทิศทางและกรอบแนวทางในการ
พฒันาทีช่ดัเจน และเป็นที่ยอมรบัของทกุภาคส่วน 
เพื่อเป็นแนวทางใหส้่วนราชการตา่งๆ น าไปด าเนินการ
ได ้ทัง้นี ้ไดแ้บง่ระยะเวลาการพฒันาหนองหาร ๑๐ ปี 
เป็นแผนระยะเรง่ดว่น ระหวา่งปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
แผนระยะปานกลางระหวา่งปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และ
แผนระยะยาว ระหวา่งปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ โดยมี ๙ 
หนว่ยงาน ไดแ้ก ่กรมประมง กรมชลประทาน กรม
โยธาและ ผงัเมือง กรมพฒันาที่ดนิ การประปาส่วน
ภูมิภาค ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสกลนคร ส านกังานเกษตรและ
สหกรณจ์งัหวดัสกลนคร ส านกังานการทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดัสกลนคร และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ที่เก่ียวขอ้งรว่มบรูณาการแผนดงักลา่ว ซึง่การแกไ้ข
ปัญหาหนองหารจะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาเอกสารสิทธิ
กอ่น โดยการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวง
หา้มที่ดินในทอ้งที่อ  าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดั
สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยแนวทางของคณะท างาน
จงัหวดัสกลนครไดใ้หส้่วนราชการที่เก่ียวขอ้งก าหนด



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

เขตพืน้ที่ โดยมีการส ารวจพืน้ที่หนองหารทัง้หมด ซึง่
การพฒันาหนองหารตามแผนงานโครงการของกรม
ชลประทานตอ้งท าใหห้นองหารมีพืน้ที่ระบแุนวเขต
ชดัเจน โดยจงัหวดัสกลนครไดมี้การตัง้คณะท างาน 
เพื่อเสนอปรบัปรุงขอบเขต ตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน ในทอ้งที่อ  าเภอเมือง
สกลนคร 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 าให้
มีที่สาธารณะประโยชนท์ี่ยงัไมมี่การออก นสล. เนือ้ที่ 

๔๒,๗๒๕-๒-๓๒ ไร ่ซึง่เป็นที่ตัง้วดั โรงเรียน หมูบ่า้น 
นา ถนน หว้ย หนอง คลอง บงึ และที่ดินสาธารณ
สมบติัของแผ่นดินทกุประเภท รวมทัง้เป็นที่ดินรกรา้ง
วา่งเปลา่ ซึง่ราษฎรไดเ้ขา้ครอบครองท าประโยชน์
หมดแลว้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

 
 
 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ประชาชนไมมี่เอกสารสิทธิในที่ดิน ท าใหไ้มไ่ด้
รบัสิทธิการใหค้วามชว่ยเหลือจากทางราชการในกรณี
ที่ประสบภยัพบิติั จงึขอรบัการสนบัสนนุใหภ้าครฐัออก
เอกสารสิทธิในที่ดินที่จะท าใหป้ระชาชนมีสิทธิไดร้บั
ความชว่ยเหลือจากทางราชการกรณีประสบภยัพิบติั 

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม              
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          เกษตรกรใชป้ระโยชนจ์ากล าน า้สงคราม             
เป็นหลกั มีปัญหาการขาดแคลนน า้ เพื่อใชใ้น
การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ จงึขอรบัการสนบัสนนุจาก
ภาครฐัในการจดัท าฝายกกัเก็บน า้ เพือ่ใหป้ระชาชน          
ไดมี้น า้ใชเ้พือ่การเกษตร เนือ่งจากแหล่งน า้ส่วนใหญ่
ตืน้เขิน ไมส่ามารถกกัเก็บน า้ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม              
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๑ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปัญหาน า้เพื่อการอปุโภคบริโภคไมส่ะอาด 
เนื่องจากมีการสูบน า้มาจากใตดิ้น ซึง่แหลง่น า้ตืน้เขิน 
ท าใหข้าดแคลนน า้ จงึขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั
ใหมี้การขุดลอกแหลง่น า้เพื่อประโยชนด์า้นการอปุโภค
บริโภค และการเกษตร และน า้ทีใ่ชเ้พื่อการอปุโภค
บริโภคไมส่ะอาด เนือ่งจากไมมี่การกรองน า้และฆา่
เชือ้โรคกอ่นน ามาใชป้ระโยชน ์

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

การด าเนนิงานในส่วนที่เก่ียวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

ลงวนัที่ 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 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๓ อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปัญหาการขาดแคลนน า้ใชเ้พือ่การเกษตร            
จงึขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐัใหมี้โครงการแกม้ลิง 
และโครงการขุดลอกแหล่งน า้ เพื่อใหมี้การกกัเก็บน า้
ไวใ้ชป้ระโยชนด์า้นการเกษตรแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มและ
ปัญหาน า้แลง้ 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

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 ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๕ 

ลงวนัที่ 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 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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
สกลนคร จงัหวดับงึกาฬ และจงัหวดันครพนม กอ่นที่
จะไหลลงสูล่  าน า้โขง ชาวบา้นจงึไดเ้สนอใหมี้การ
ผลกัดนัใหส้รา้งฝายชะลอน า้เป็นชว่งๆ เพือ่กกัเก็บน า้

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม               
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการด าเนินงาน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ไวใ้ช ้ซึง่เม่ือแลว้เสรจ็ก็สามารถผนัน า้ขึน้มาใชใ้น
การเกษตรตอ่ไป ซึง่จะเป็นการแกปั้ญหาอยา่งยั่งยืน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 

 
 

๑๙ อ าเภอค าตากลา้ 
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ๑) การบริหารจดัการแมน่  า้สงคราม                 
กรณีหนา้แลง้น า้ไมมี่หนา้น า้หลากน า้จะไหลลง 
แมน่ า้โขงไมส่ามารถกกัเก็บน า้ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้  
          ๒)  ปัญหายาเสพติด  
          ๓)  ปัญหาเศรษฐกิจ  
          ๔)  ปัญหาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
          ๕)  การออกเอกสารสิทธ์ิในท่ี ส.ป.ก. และ  
          ๖)  ปัญหาเรื่องงบอดุหนนุ อปท.  

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เหน็สมควร 
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 

 

๒๐ หมูบ่า้นทา่ลาด   
ต าบลไฮหยอ่ง                      
อ  าเภอพงัโคน             
จงัหวดัสกลนค 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

    ๑. ปัญหาน า้ทว่มและปัญหาน า้แลง้ จงึขอรบัการ
สนบัสนนุจากภาครฐัใหมี้การขุดลอกแหล่งน า้            
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 
    ๒. ประชาชนบางพืน้ที่ยงัไมไ่ดร้บัมอบโค-กระบือ 
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ จงึ
ขอใหภ้าครฐัด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป   
     ๓. ขอรบัการสนบัสนนุเครือ่งบดหญา้              
เครื่องสบัหญา้ เพื่อสนบัสนนุการเลีย้งโค  

(ปัญหาแหลง่น า้และปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

การด าเนนิงานในส่วนที่เก่ียวขอ้ง   

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒   
 
 
 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ              
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งตามที่เห็นสมควร 
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 

ลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๗) จงัหวัดสกลนคร   (จ ำนวน  ๒๓  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๒ กลุ่มวสิาหกิจชมุชน            
นาแปลงใหญ่             
ต าบลไฮหยอ่ง           
อ  าเภอพงัโคน         
จงัหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

๑. ปัญหาการขาดแคลนน า้ประปา ไมส่ะอาด ปัญหา
ความเหล่ือมล า้ทางสงัคม เนื่องจากเม่ือมีการ
เปรียบเทียบการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
กรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
จะเห็นไดว้า่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณท่ีมีความ
แตกตา่งกนัมาก ท าใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ไมไ่ดร้บัการพฒันาเทา่ที่ควร ประชาชนยงัคงประสบ
ปัญหาตา่งๆ ที่กระทบตอ่ความเป็นอยู ่เชน่ โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการคมนาคม ไฟฟา้ และประปา เป็นตน้ 
การพฒันาแหลง่น า้เพื่อแกไ้ขปัญหาน า้ทว่ม น า้แลง้ 
และสง่เสริมดา้นการเกษตร ประชาชนจงึมีความ
ตอ้งการใหส้มาชิกวฒิุสภาไดส้ะทอ้นปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนเพื่อใหมี้การจดัสรรงบประมาณ
ในการพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหมี้ความ
เจริญมากขึน้  (๒) ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่า 
และปัญหาคา่ครองชีพ เนื่องจากประชาชนทีเ่ป็น
เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า ซึง่
เกษตรกรไดล้งทนุเป็นจ านวนมากแตผ่ลผลิตไมไ่ด้
ราคาอยา่งคุม้คา่ ในขณะที่คา่ครองชีพสูงขึน้ ท  าให้
เกษตรกร มีปัญหาหนีสิ้นเป็นจ านวนมาก(ปัญหาดา้น
สงัคมและอื่น ๆ และปัญหาดา้นการเกษตร) 

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 

     

 



 

 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ บา้นนายอ หมูท่ี่ ๖ 
ต าบลนางาม  
อ าเภอเรณนูคร  
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๒๐ ก.ย. ๖๒) 
     พระราชบญัญติัภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบ้งัคบั ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จาก
การรายงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทัง้ ๑๐๓ 
แหง่ (ไมร่วม อบจ.) พบวา่มีผลกระทบดา้นรายได ้ดงันี ้
     ๑. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งที่ ภาษีโรงเรอืนและที่ดินจดัเก็บเอง  

มีรายไดร้วม ๔๕,๓๗๐,๘๓๓.๕๙ บาท 

     ๒. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เก็บภาษีบ ารุงทอ้งที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินจดัเก็บเอง  
มีรายได ้๔๓,๗๐๐,๐๕๑.๕๙ บาท 

     ๓. รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลดลง 
โดยค านวณฐานการจดัเก็บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการส ารวจฐานการ
จดัเก็บภาษีทีส่ามารถจดัเก็บไดเ้พียง 

๘,๙๐๐,๔๔๐.๒๕ บาท 

ปัญหา 
     ๑. ฐานการเก็บภาษี + รายได ้เปล่ียนตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการด าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๑ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๒. ท าใหร้ายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ลดลง 
ขอ้เสนอแนะ 
     ควรจดัสรรเงินอดุหนนุทั่วไปตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ข
เพิ่มเติม ในสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ 

     คา่ธรรมเนียมจดัเก็บมลูฝอยทั่วไป ประกอบรา่ง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินยงัคงเก็บในอตัราเดิม ซึง่ใชค้  าวา่ ไมเ่กิน
เดือนละ ๑๕๕ บาท ทัง้นี ้ตอ้งรอการขอความเห็นชอบ
จากคณะรฐัมนตรี ตามรา่งกฎกระทรวงมหาดไทย ซึง่
อยูร่ะหวา่งการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูก้อ่น 
จงึสามารถออกเทศบญัญติัหรือขอ้บญัญติัผ่านสภา
ทอ้งถ่ินใชไ้ด ้

ข้อเสนอแนะ 
     ควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูถ้งึการจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมขยะมลูฝอยและการแยกขยะกอ่นทิง้ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ บา้นนางามใต ้ 
ต าบลนางาม  
อ าเภอเรณนูคร  
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๒๐ ก.ย. ๖๒) 
     ควายไทยเป็นส่ิงที่อยูคู่ก่บัวิถชีีวิตของครวัเรอืน
เกษตรกร เป็นการเลีย้งเพื่อเป็นการอนรุกัษแ์ละสืบ
สานวฒันธรรม ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
งาม รว่มกบัคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี่ ๔ บา้นนา
งามใต ้ต าบลนางาม อ าเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 
จงึจดัท าโครงการเพื่อเป็นการอนรุกัษค์วายไทย ใหค้ง
อยูก่บัลูกหลานสืบไป 

(ปัญหาดา้นการเกษตร)  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๓ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     จงัหวดันครพนมไดมี้การปรบัรายละเอียดของ
แผนงานและโครงการของจงัหวดั เนื่องจากมีปัญหา
อปุสรรคหลายดา้น ไมใ่ชเ่รื่องงบประมาณอยา่งเดียว                         
แตมี่ปัญหาดา้นกฎหมายบางเรื่อง เชน่ การแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ เนื่องจากบคุลากรที่
เก่ียวขอ้ง เชน่ ทหาร ต ารวจ และหนว่ยปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดในพืน้ที่ เป็นตน้ หนว่ยงาน
ดงักล่าวปฏิบติังานตามภารกิจประจ าในการตัง้จดุ
สกดัยาเสพติและการลาดตระเวน ซึง่จากการประชมุ
รว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งท าใหพ้บปัญหา
อปุสรรคดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการดา้นยา
เสพติด โดยมีการจดัสรสรงบประมาณดา้นการปอ้งกนั

ความมั่นคง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเจา้หนา้ที่

      สมาชิกวฒิุสภาได้
แนะน าจงัหวดันครพนม
วา่ ควรมีการสนบัสนนุให้
มีการเรียนการสอนทีเ่ปิด
กวา้ง เพือ่ใหค้วามรูท้ีเ่ป็น
การตอ่ยอดเก่ียวกบั 
การเขียนแผนงาน
โครงการเพือ่ขอรบัการ
จดัสรรงบประมาณ ซึง่
ส่วนหนึง่เป็นเรือ่งของการ
ใหเ้หตผุลความจ าเป็น
การศกึษาวจิยั และจดัท า 
เป็นรายงานทีส่ามารถ



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งไมมี่ความเชี่ยวชาญในการเขียน
โครงการ ซึง่จงัหวดันครพนมไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหา
อปุสรรคในดา้นนี ้โดยแตล่ะจงัหวดัไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณ ดา้นความมั่นคงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ซึง่เป็น
งบประมาณตอ่ยอดจากการด าเนินงานทีผ่่านมา และ
เป็นงบประมาณที่สามารถด าเนินงานไดใ้นระดบัหนึง่ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่ือสารให ้
ทกุฝ่ายมีความเขา้ใจ
ตรงกนัและบรรลุ
วตัถปุระสงค ์  
 

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
ไดมี้การใหอ้  านาจในเชิงเด่ียว นอกจากนีย้งัมีปัญหา
เก่ียวกบักฎหมายในการจดัสรรงบประมาณใหก้บั
ทอ้งถ่ิน เนือ่งจากแตก่อ่นในการจดัสรรงบประมาณ  
เพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของทอ้งถ่ินสามารถไดร้บั 

      สมาชิกวฒิุสภาชีแ้จง
กรณีการขอรบัการจดัสรร
งบประมาณเพื่อพฒันา
พืน้ที่ตา่ง ๆ และไมไ่ดร้บั
การจดัสรรงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
การประสานแผนและขาด
ความรูค้วามเชี่ยวชาญ 

ในการน าเสนอแผนงาน
และโครงการเพือ่ขอรบั
การจดัสรรงบประมาณ 
เนื่องจากในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน จะมีแผน
ปฏิรูปประเทศ 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

การสนบัสนนุจากจงัหวดั แตปั่จจบุนัส านกั
งบประมาณไดมี้การแบง่แยกงบประมาณของทอ้งถ่ิน
ออกจากงบประมาณของจงัหวดั ท าใหท้อ้งถ่ินตอ้ง
ด าเนินการขออนมุติังบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ไปยงัส่วนกลาง ซึง่เป็นการตดัตอนความเชื่อมโยงของ
พืน้ที่ และท าใหปั้ญหาของพืน้ที่ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขแบบ 
บรูณาการ การจดัสรรงบประมาณใหก้บัทอ้งถ่ินไมไ่ด้
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และท าใหเ้กิด
ความสบัสนในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

ยทุธศาสตรช์าติ แผน
แมบ่ทของกระทรวง 
ทบวง กรม และ
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง เชน่  
ส านกังาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ เป็น
ตน้ ซึง่หากไมมี่ 
การประสานแผนกบั
หนว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งอาจท าใหไ้มไ่ด้
รบัการจดัสรร
งบประมาณ และอีกส่วน
หนึง่คือการน าเสนอ
แผนงาน และโครงการ
เพื่อขอรบัการจดัสรร
งบประมาณยงัไมมี่ความ
ชดัเจนเพียงพอและไมมี่
ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตรช์าติ 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ปัญหาการจดัเก็บภาษีของทอ้งถ่ินลดลง ซึง่เป็น
ปัญหากฎหมายวา่ดว้ยที่ดินและส่ิงกอ่สรา้ง เนื่องจาก
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งไดก้  าหนดใหท้อ้งถ่ินจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและส่ิงกอ่สรา้งเองที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องฐาน
ภาษี ซึง่เป็นผลกระทบจากกฎหมายดงักล่าว จงึควรมี
การจดัสรรงบประมาณใหท้อ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ย
การกระจายอ านาจ นอกจากนีใ้นเรือ่งภาษีขยะมลู
ฝอยไดมี้การก าหนดคา่ธรรมเนยีมทั่วไป ซึง่ขณะนีอ้ยู่
ในระหวา่งการรา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึง่
กฎหมายดงักล่าวมีการก าหนดคา่ธรรมเนียม 

ที่ส่งผลกระทบตอ่ประชาชน ซึง่เรื่องดงักลา่วควรมีการ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื่องดงักลา่ว 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
 

      สมาชิกวฒิุสภาชีแ้จง
วา่เนือ่งจากประชาชน
ของจงัหวดันครพนม 
มีรายไดน้อ้ย จดัอยูใ่น
อนัดบัที่ ๕๗ ซึง่ถือวา่เป็น
จงัหวดัที่คอ่นขา้งยากจน 
จงึเป็นจงัหวดัที่ควรไดร้บั 

การจดัสรรงบประมาณ 

เพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาจงัหวดัใหมี้ความ
เจริญมากขึน้ ปัจจบุนั
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งขออนมุติั
งบประมาณเอง ซึง่หากมี
การจดัท าแผนงาน
โครงการเพือ่ขออนมุติั
งบประมาณแบบเดิมจะ
ท าใหมี้การพฒันาไดท้ลีะ
นอ้ย เนื่องจากวฒิุสภาได้
ตัง้คณะกรรมาธิการ
ติดตามการบริหาร



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมาณ และเห็นวา่
ควรมีการจดัสรร
งบประมาณใหก้บัจงัหวดั
ที่ยงัยากจนใหม้าก  
โดยคณะกรรมาธิการ
ดงักล่าวจะมี 
การพิจารณาเพื่อใหก้าร
สนบัสนนุจงัหวดัที่ควร
ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาใหค้วามส าคญั
กบัการจดัสรร
งบประมาณใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาก
ขึน้ 

 
 
 
 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๖ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ปัญหาการบริหารจดัการแหลง่น า้เพื่อแกไ้ขปัญหา
น า้ทว่มและปัญหาน า้แลง้ เนื่องจากจงัหวดันครพนม 
อยูใ่นเขตลุ่มน า้ทีส่  าคญัคือลุ่มน า้สงคราม  
ลุ่มน า้โขง และลุ่มน า้ก  า่ ปัจจบุนัแมมี้โครงการ
ชลประทานในหลายพืน้ที่ แตย่งัมีปัญหาการเก็บกกัน า้
ไวใ้ชใ้นชว่งฤดแูลง้และปัญหาการระบายน า้ในชว่งฤดู
ฝน ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ไดร้บัความเดือดรอ้นดา้น
การเกษตรกรรม จงึควรมีการบริหารจดัการลุ่มน า้ของ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งเป็นระบบเพื่อให้
สามารถแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการลุ่มน า้ใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนต์อ่ประชาชน  

(ปัญหาแหลง่น า้) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ 
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๗ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัติดชายแดนกบั
ประเทศเพื่อนบา้นจงึเป็นโอกาสดา้นการคา้ และการ
ลงทนุกบัประเทศเพื่อนบา้น ปัจจบุนัไดมี้การจดัตัง้เขต
เศรษฐกิจพเิศษนครพนม และเพื่อเป็นการสนบัสนนุ
การคา้และการลงทนุบริเวณเขตเศรษฐกจิพิเศษ
นครพนมจงึควรมีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงดา้นการคมนาคมขนส่งใหมี้ความ

สะดวก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันาถนน R12 ใหมี้
ความสมบรูณ ์(ปัญหาการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อพิจารณาด าเนนิการตาม
หนา้ที่และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๘ ส่วนราชการจงัหวดั
นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     จงัหวดันครพนมมีสถานที่ทีส่  าคญัคือพระธาตพุนม 
ซึง่เป็นศนูยร์วมจิตใจของประชาชนชาวไทยและ สปป.
ลาว และมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนาน ขณะนีห้นว่ยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งก าลงัผลกัดนัใหมี้การขึน้ทะเบียนพระธาตุ
พนมเป็นมรดกโลก และหากมีการด าเนินการประสบ
ผลส าเร็จจะสง่ผลใหต้อ้งมีการท านบุ  ารุง และดแูล
รกัษาพระธาตพุนมเป็นอยา่งดี มีการพฒันาพืน้ที่
บริเวณพระธาตพุนมและการบรหิารจดัการตา่ง ๆ ซึง่
ขณะนีเ้รื่องดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานของ
จงัหวดันครพนม 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

คณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คณุธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและ
วฒันธรรม พิจารณาเรือ่ง
ดงักล่าว แลว้เหน็วา่ เป็น
เรื่องที่เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการมรดกทาง
วฒันธรรม          ที่เป็น
ศาสนาสถานและโบราณ
ส าคญัของชาติ จงึ
มอบหมายให้
คณะอนกุรรมการดา้น
ศิลปะและวฒันธรรมเป็น
ผูพ้ิจารณาและรวบรวม
ขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้ 
โดยเชิญผูแ้ทนกรม
ศิลปากร เขา้รว่มประชมุ 
ไดร้บัทราบขอ้มลูวา่ 
คณะกรรมการมรดกโลก
เห็นชอบใหบ้รรจพุระธาตุ
พนมในบญัชีรายชื่อ



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

เบือ้งตน้ (Tentative 

List) ของศนูยม์รดกโลก 
ตัง้แตว่นัที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และไดด้ าเนินงาน
วิจยัทางประวติัศาสตร์
และโบราณคดี เพือ่ใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการ
จดัท ารา่งเอกสารฉบบั
เบือ้งตน้แลว้ ขณะนี ้           
ยงัอยูร่ะหวา่งการจดัจา้ง
ผูท้รงคณุวฒิุที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น               
ในเรือ่งการจดัท าเอกสาร
เสนอแหล่งมรดกโลกทาง
วฒันธรรมฉบบัสมบรูณ ์
(Nomination 

Dossier) ซึง่มี
ระยะเวลาในการจดัท า 
๑๐ ปี หลงัจากไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนในบญัชี
รายชื่อเบือ้งตน้ 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

     ทัง้นี ้คณะกรรมาธิการ 
ไดมี้หนงัสือไปยงัผูว้า่
ราชการจงัหวดันครพนม 
และประสานความ
รว่มมือกบักรมศิลปากร 
เพื่อใหก้ารสนบัสนนุการ
จดัท าเอกสารเสนอแหล่ง
มรดกโลกทางวฒันธรรม
ฉบบัสมบรูณ ์

(Nomination 

Dossier) ใหมี้ความ
ครบถว้นเป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ของคณะกรรมการ มรดก
โลก  
 
 
 
 
 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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
มีโอกาสในการศกึษาตอ่ นอกจากนี ้ดา้นบคุลากรที่
สอนนกัเรียน บางทา่นไมไ่ดจ้บในวิชาที่สอน ท าให้
เยาวชนไมไ่ดร้บัความรูอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 
 
              

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 
อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     การศกึษาของประเทศไทยควรใหค้วามส าคญักบั
การปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎีในการเรียนการสอน และ
การศกึษาควรมีสาขาอยา่งหลากหลายเพือ่ใหเ้ยาวชน 
ไดมี้โอกาสทางเลือกในวิชาชีพเมือ่เปรียบเทียบกบัการ
เรียนการสอนในตา่งประเทศจะมีการเรียนการสอน
เฉพาะทางอยา่งหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บั
เยาวชน เพือ่ใหเ้ยาวชนไดค้น้พบตนเองวา่มีความ
สนใจดา้นใดและเลือกเรียนใหเ้หมาะสมกบัตนเอง
เพื่อใหเ้กิดความช านาญในสาขาวชิาชีพ แตป่ระเทศ
ไทยการเรียนการสอนมีสาขาวิชาใหเ้ลือกเรียนนอ้ย ท า
ใหเ้ยาวชน  มีทางเลือกนอ้ยและปิดกัน้เยาวชนไทยให้
มีนิสยัไมก่ลา้แสดงออก ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบั
เยาวชนเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ จงึควรมีการพฒันา
การศกึษาของประเทศไทย และใหมี้การกระจาย
ความรูไ้ปยงัภูมิภาคและทอ้งถ่ินอยา่งทั่วถึง มี
สถานศกึษาหลากหลายสาขาวชิา 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

 

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

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ศิลปะ เป็นตน้ ซึง่จะท าใหเ้ยาวชนไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถและศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มที่ 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพที่มีความ
เหมาะสมกบัตนเอง แตเ่ยาวชนไทยสว่นใหญ่ไมรู่้
ตนเองวา่ มีความสนใจและมีความถนดัในสาขาอาชีพ
ใด ซึง่การเรียนการสอนในตา่งประเทศจะไมมี่การสอบ  
ไมมี่การบา้น แตจ่ะมีการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจและทศันะคติของเยาวชนในดา้นตา่ง ๆ 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 
๑๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 

อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
การเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทยส่วน
ใหญ่ท าใหเ้ยาวชนยงัไมมี่ความสามารถในดา้น
ภาษาองักฤษ เนื่องจากการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษไมมี่การผลกัดนัใหใ้หเ้ยาวชนมีความ
กลา้แสดงออก ท าใหไ้มมี่ทกัษะในการส่ือสารเป็น
ภาษาองักฤษ จงึควรมีการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดมี้
ส่วนรว่มในการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ เด็กไทยไดค้ะแนนวิชา
ภาษาองักฤษ เกรด ๔ แตไ่มส่ามารถพดูภาษาองักฤษ
ได ้

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๔ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 
อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ปัญหายาเสพติด และปัญหาเยาวชนมีครรภก์อ่น
วยัอนัควร เนื่องจากเยาวชนอยากลองผิดลองถกูดว้ย
ตวัเอง และไมไ่ดร้บัความรูท้ี่ถกูตอ้ง และการก าหนด
โทษส าหรบัความผิดอาญาที่มีความผิดรา้ยแรง เชน่ 
ฆ่าคนตาย ซึง่หากเป็นเยาวชนที่มีอาย ุ๑๕ ปี จะไดร้บั
โทษโดยถกูกกักนัไวใ้นสถานพินิจ แตห่ากเป็นผูใ้หญ่ที่
มีอาย ุ๒๐ ปี ขึน้ไปจะมีโทษประหารชวีิต ซึง่เป็นการ
ไดร้บัโทษที่มีความแตกตา่งกนัมาก จงึไมมี่ความ
เหมาะสมและไมเ่ป็นธรรม ซึง่การกระท าความผิดของ
เยาวชนขึน้อยูก่บัสงัคมและสภาพแวดลอ้มของ
เยาวชน 

(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

๑๕ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั 
อ  าเภอเมืองนครพนม    
จงัหวดันครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     โครงการจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการ
ปลูกฝังนสิยัความเสียสละตอ่สว่นรวมเป็นการแสดงถงึ
ความมีน า้ใจในการใหค้วามชว่ยเหลือสงัคม แตจ่  าเป็น
หรือไมท่ี่ตอ้งบนัทกึในสมดุท าความดี  การท าความดีรู้
ดว้ยใจวา่ ท าความดี ซึง่จิตอาสามีอยูใ่นตวัทกุคน 
สามารถท าไดใ้นเวลาใดก็ไดโ้ดยไมจ่  าเป็นตอ้งแสดงให้
คนอื่นเห็นวา่ท าความดี แตอ่ยูท่ี่ใจ เชน่ การใหค้วาม
ชว่ยเหลือคนทั่วไปโดยไมคิ่ดวา่เป็นจิตอาสาและไม่
หวงัผลตอบแทน (ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการศกึษา 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละ
อ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๖ กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่          
บา้นปฏิรูป ต.ศรีสงคราม                   

อ.ศรสีงคราม 

จ.นครพนม 

นครพนม 

(๑๙ ก.ย. ๖๒) 
     ๑)  ตอ้งการใหมี้การสนบัสนนุและส่งเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒)  ตอ้งการน า้ในการท าเกษตร เนื่องจากน า้ทีใ่ช้
อยูใ่นปัจจบุนัเป็นสนิมไมส่ามารถใชก้บัพืชผลทางการ
เกษตรได ้สาเหตมุาจากพืน้ที่ดงักล่าวมีการ  
ปลูกยางพาราเป็นจ านวนมากและมีการใชส้ารเคมี  
ท าใหน้  า้ที่ไหลลงมาสู่แปลงเกษตรเกิดเป็นน า้ที่มีเป็น
สนิม 

(ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ          
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๑๗ (กลุม่วิสาหกิจชมุชน           
ตามโครงการธนาคาร                

โค-กระบือ                         
ตามพระราชด าร ิ 
บา้นศรเีวินชัย  

ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 

นครพนม 

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

     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) 

 กรณีนี ้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
ไดป้ระสานไปยงั
ผูใ้หญ่บา้นหมู ่๑๓ ต าบล
สามผง ไดค้วามวา่ 
ผูใ้หญ่บา้นไดเ้สนอเรื่อง
ดงักล่าวไปยงัรอง
ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร (นายศภุชยั 
โพธ์ิส)ุ และการไฟฟา้สว่น
ภูมิภาคนครพนม จะเขา้
ท าการส ารวจพืน้ทีใ่นวนั
พธุที่ ๒๕ กนัยายน 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๒๕๖๒ และตอ้งการให้
สมาชิกวฒิุสภาชว่ย
ผลกัดนัในเรื่องดงักล่าว
อีกชอ่งทางหนึง่ 
การไฟฟา้สว่นภูมิภาค
นครพนม  
เขา้ท าการส ารวจพืน้ทีใ่น
วนัพธุที่ ๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๒ และจะ
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟา้ใหใ้นปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ประมาณเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๘ โครงการสง่น า้และ
บ ารุงรกัษาน า้ก  ่า ต.น  า้ก  ่า  
อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 

นครพนม 

(๒๐ ก.ย. ๖๒) 
     ๑. ปัญหาระบบชลประทานไมท่ั่วถงึประชาชน 
ในบางพืน้ที่ ท  าใหป้ระชาชนขาดแคลนน า้ ในการ 
ท าการเกษตร จงึควรมีโครงการทอ่ส่งน า้ ใตผิ้วดิน 
เพื่อส่งน า้ไปยงัพืน้ทีเ่กษตรกรรม และลดปัญหาความ
ขดัแยง้ของประชาชนในการรว่มกนัใชร้ะบบ
ชลประทาน ปัญหาระบบชลประทานช ารุดทรุดโทรม 
ไมไ่ดร้บัการซอ่มแซมบ ารุง ท าใหก้ารสง่น า้ไปยงัพืน้ที่
เกษตรกรไมมี่ประสิทธิภาพ เชน่ ท าใหเ้กิดน า้รั่วซมึ 
หมอ้แปลงแรงสูงระเบิด ปัญหาดา้นงบประมาณใน
การสง่เสริมระบบชลประทานเพื่อประโยชนด์า้น
การเกษตร ซึง่เป็นปัญหาดา้นงบประมาณในการ
ซอ่มแซมบ ารุงระบบชลประทานใหมี้ประสิทธิภาพ  
     ๒. ปัญหาเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการ
ระบบชลประทานที่ไดมี้ การถา่ยโอนอ านาจหนา้ทีข่อง 
กรมชลประทานไปใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ท าใหมี้ปัญหาการบริหารจดัการ ปัญหาการ
บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมเครื่องมืออปุกรณท์ีใ่ชใ้น
ระบบชลประทาน ซึง่เป็นปัญหาดา้นงบประมาณ 

     ๓. การใชน้  า้จากระบบชลประทาน เชน่ คลองส่ง
น า้ไมค่รอบคลุมพืน้ที่เกษตรกรรมในบางพืน้ที่ปัญหา
น า้แลง้ ตอ้งการใหมี้ระบบชลประทานเพิ่มขึน้ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อพจิารณาด าเนินการ          
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ประชาชนอยูใ่กลแ้หล่งน า้หรือระบบชลประทาน แตไ่ม่
มีน า้ท  าการเกษตร  บางปีฝนไมต่กประชาชนตอ้งแยง่
การสูบน า้ น  า้ตามแหล่งน า้ธรรมชาติแหง้ขอด 
ชลประทานท าระบบใหน้  า้ไมแ่หง้ บางบา้นยงัไม่ไดร้บั
น า้ เป็นเจา้ของพืน้ที่ ที่ตัง้เข่ือนชลประทาน สละที่นา
เพื่อท าชลแตก่ารจดัสรร 
ปันน า้ยงัไมท่ั่วถงึ 
    ๔. ระบบชลประทานเป็นของกรมชลประทานและมี
การถา่ยโอนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหาร
จดัการ แตมี่ปัญหาวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไมมี่
งบประมาณ และไมส่ามารถบรหิารจดัการโครงการ
ชลประทานที่รบัโอนไปได ้ท าใหก้รมชลประทาน 
ไมส่ามารถเขา้ไปด าเนินการดแูลบ ารุงรกัษาโครงการ
ชลประทานที่ถา่ยโอนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไปแลว้ ซึง่เรือ่งดงักล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ไดเ้คยมีการประชมุรว่มกบัคณะกรรมการกระจาย
อ านาจเพื่อขอใหก้รมชลประทานด าเนินการส ารวจ 
โครงการชลประทานทั่วประเทศวา่สถานสีูบน า้ที่มีการ
ถา่ยโอนใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีโครงการ
ใดบา้งที่มีความเสียหายช ารุด โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณไ์ดมี้การหารือในกรณีทีใ่หมี้การถา่ยโอน 



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการชลประทานมาใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณช์ว่งหนึง่เพือ่ใหด้  าเนินการซอ่มแซมบ ารุง
โครงการชลประทาน แตผู่แ้ทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไมยิ่นยอม แตจ่ะใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ด าเนินการ เรื่องดงักล่าวจงึเป็นปัญหาดา้นกฎหมาย
เก่ียวกบังบประมาณในการสนบัสนนุทอ้งถ่ิน ซึง่ในการ
ขอรบัการจดัสรรงบประมาณเม่ือมีการน าเสนอ
แผนงานโครงการเก่ียวกบัการพฒันาแหลง่น า้ 
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งเหน็วา่การพฒันาแหลง่น า้ท  าให้
ประชาชนไมไ่ดร้บัประโยชนม์ากเทา่กบัการกอ่สรา้ง
ถนน จงึไมมี่งบประมาณในการพฒันาแหล่งน า้ ดงันัน้ 
จงึควรมกีารจดัสรรงบประมาณโดยแบง่แยกเป็น
งบประมาณในการด าเนินการกอ่สรา้งถนนและ
งบประมาณในการพฒันาแหล่งน า้ใหมี้ความชดัเจน
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มและปัญหาน า้แลง้
ใหก้บัประชาชน และในเรือ่งของการเพิ่มพืน้ที่กกัเก็บ
น า้ของล าน า้หว้ยแคน กรมชลประทานไดมี้การขุดลอก
เพื่อพฒันาแหลง่น า้และมีการจดัท าโครงการเพื่อชกัน า้
จากหนา้ประตรูะบายน า้  น  า้ก  ่าเขา้ไปเติมที่ประตู
ระบายน า้หว้ยแคนโดยใชร้ะบบแรงโนม้ถว่ง ซึง่จะเป็น



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

การบรรเทาการสูบน า้จากน า้ก  ่าปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ลบ.ม. 
     ๕. ปัญหาเรื่องที่ดินทีใ่ชส้  าหรบัโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ เนือ่งจากการกอ่สรา้งสถานสีูบ
น า้ขนาดใหญ่ หรอืคลองระบายน า้ขนาดใหญ่ที่กรม
ชลประทานด าเนินการ ส านกังานทรพัยากรน า้
แหง่ชาติ ไดมี้การศกึษาและพบวา่มีผลกระทบตอ่
ส่ิงแวดลอ้มมาก ท าใหต้อ้งรอเวลาในการด าเนินการ 
ในขณะเดียวกนักรมชลประทานไดก้อ่สรา้งสถานสีูบ
น า้ดว้ยไฟฟา้ขนาดเล็กกระจายในพืน้ที่ตา่ง ๆ และถา่ย
โอนอ านาจในการบรหิารจดัการใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

     ๖. ปัญหาการกอ่สรา้งโครงการชลประทานขนาด
เล็ก ซึง่ตามมติคณะรฐัมนตรีหา้มไมใ่หมี้การซือ้ขาย 
ที่ดินที่ตัง้โครงการ กล่าวคือ โครงการใดใชง้บประมาณ
ภายในปีเดียวจะตอ้งใหร้าษฎรยินยอมสละพืน้ที่ ซึง่
กรณีดงักลา่วเป็นปัญหามาก เนื่องจากในการเตรียม
ความพรอ้มดา้นโครงการจะตอ้งมีการจดัท าแผนการ
ส ารวจออกแบบ ซึง่ใชเ้วลาในการด าเนินการ ๒ - ๓ ปี 
จงึมีปัญหาวา่เริ่มแรกประชาชนเจา้ของพืน้ที่ อาจให้
ความยินยอมในการใชพ้ืน้ที่ แตเ่ม่ือนานไปอาจเกิด



 

(๘) จงัหวัดนครพนม   (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

เปล่ียนใจหรือมีการเปล่ียนมือในที่ดิน ท าใหมี้การ
ฟอ้งรอ้งเป็นคดีความกนั ดงันัน้ จงึควรมีการ
เปล่ียนแปลงมติคณะรฐัมนตรใีนกรณีที่มีการ
ก าหนดใหร้าษฎรใหค้วามยินยอม มาเป็นการจา่ย
ชดเชยใหร้าษฎร ซึง่หากเป็นกรณีความยินยอมของ
ราษฎร อาจท าใหเ้กิดปัญหาเป็นคดีความในภายหลงั
ในกรณีที่มีการซือ้ขายเปล่ียนมือที่ดิน 

(ปัญหาแหลง่น า้) 
๑๙ กลุม่ทอผา้สตรบีา้น 

นางาม 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 

     ๔. อปุกรณไ์มเ่พียงพอ และขาดสถานที่ท  าการ 
(ปัญหาดา้นสงัคมและอื่น ๆ)   

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

ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 



 

 

 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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
ด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในบริเวณพืน้ที่ที่
ไมป่ระสงคป์ฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรมใหก้บั
ประชาชนที่อยูใ่นพืน้ที ่
     ๒. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งพิจารณาแกไ้ข
เพิ่มเติมบทนิยามค าวา่ “ป่า”ตามพระราชบญัญติัป่า
ไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความเป็น

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จริงและสภาพพืน้ที่กบัความเป็นป่าในปัจจบุนั (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
อนญุาตดดูทราย ซึง่ขอตอ่ใบอนญุาตดดูทรายที่ตอ้ง
ขอปีละครัง้ไมส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนด
ระยะเวลา เป็นตน้ 

 
 
 
 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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
ประชาชนและที่ดินราชการ เพื่อใหป้ระชาชนมีการ
สรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ เชน่ การพฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยว หรือการใชท้ี่ดินประกอบอาชีพ 

     ๓. เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาไมมี่กระชงัปลาเป็นของ
ตนเอง 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

         ขอ้เท็จจริง  ตอ้งการใหเ้กษตรกรจงัหวดั
กาฬสินธุเ์ป็นเจา้ของกระชงัปลา เนือ่งจากการส ารวจ
ขอ้มลูพบวา่มีเกษตรกรรายยอ่ยเพียงรอ้ยละ ๐.๓๒  
ที่มีกระชงัปลาเป็นของตวัเอง 
     ๔. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งสรา้งแลนดม์ารค์ 
เพื่อดงึดดูการทอ่งเที่ยวดว้ยการสรา้งกระเชา้ขึน้ภู
สิงห ์    ขอ้เท็จจรงิ  ภูสิงหเ์ป็นสถานที่ทีส่วยงาม จงึ
ขอเสนอใหส้รา้งแลนดม์ารค์ดงึดดูการทอ่งเที่ยวดว้ย
การสรา้งกระเชา้ขึน้ภสิูงห ์เพือ่ชมวิวทิวทศันท์ี่
สวยงามรอบเข่ือน 

๓ นายยงยทุธ   
หล่อตระกลู 

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอสอบถามและติดตามความคืบหนา้กรณีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ ์ขอใหค้ณะกรรมการ 
จดัที่ดินแหง่ชาติพิจารณาทบทวนวธีิการจดัหา
ผลประโยชนใ์นที่ดินของรฐั 
     ขอ้เท็จจริง เป็นการติดตามความคืบหนา้ 
การพิจารณาทบทวนวิธีการจดัหาผลประโยชนใ์น
ที่ดินของรฐัแปลง “ดงน า้จัน้” “ดงบา้นอน้” และ  
“ดงเหล่าแขม” ในทอ้งที่ต  าบลกมลาไสยและต าบล
หลกัเมือง อ  าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์จากให ้
“เชา่” เป็น “เชา่ซือ้” เพือ่ใหป้ระชาชนทีเ่ชา่อยูใ่น 
พืน้ท่ีมานานไดมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินที่ตนเองถือครอง 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
๔ ดาบต ารวจ ไพศาล  

มลุมาตร   
กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอใหจ้ดัสรรที่ดินท ากินใหก้บัผูย้ากไร ้
         ขอ้เท็จจริง  ผูย้ากไรไ้มมี่ที่ดินท ากนิ ต าบลโนน
น า้เกลีย้ง ตามโครงการจดัสรรที่ดินท ากินใหช้มุชน
ตามนโยบายของรฐับาล ซึง่มีแปลงวา่งไมมี่ผู้
ครอบครองที่ดินใหห้นว่ยงานที่รบัผิดชอบด าเนินงาน
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 
     ๒. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งปรบัปรุงพืน้ผิวถนน
ใหมี้สภาพพรอ้มใชง้าน 

        ขอ้เท็จจริง  เนื่องจากตอ้งใชง้บประมาณในการ
ด าเนินการจ านวนมากซึง่เกินศกัยภาพของทาง
เทศบาลที่จะด าเนนิการไดเ้อง 
     ๓. ไม่มีตลาดรองรบัสินคา้ทีผ่ลิตขึน้ในชมุชน 
ตอ้งการใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้มาใหค้ าแนะน า
และจดัหาแหล่งจ าหนา่ยสินคา้ 

 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๖ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายอคัรนนัท ์ 
ปัญญาเจริญโรจน ์

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. การขาดแคลนน า้ในฤดแูลง้ของเกษตรกรที่
เลีย้งกุง้ เลีย้งปลากระชงับริเวณเหนอืเข่ือนล าปาว 
บริเวณอ าเภอหว้ยเม็ก และอ าเภอหนองกงุศรี  
         ขอ้เท็จจริง   จงัหวดัไดน้  าเงินงบประมาณมา
จดัท าแกม้ลิง แตย่งัไมไ่ดผ้ลเต็มที่ ทัง้นี ้เกษตรกรได้
ขอใหจ้ดัท าฝายในบรเิวณพืน้ที่ที่แคบที่สุด ประมาณ 
๒ กิโลเมตร แตย่งัไมไ่ดด้  าเนินการ จงึตอ้งการสถานี
สูบน า้ และท าคลองสง่น า้เขา้ไปยงัพืน้ที่ เพือ่ท  า
การเกษตรของประชาชนในพืน้ที่ติดกบัเข่ือนล าปาว 
     ๒. ขอใหข้ยายระยะทางในการท าถนน ๔ เลน ใน
ถนนสาย ๒๐๓๙ (ฮอ่งฮี-น า้พอง) ที่มีการตดัถนน
เชื่อมตอ่กบัจงัหวดัขอนแกน่ ซึง่ไดร้บัเงินงบประมาณ
ในการขยายถนนเพียงบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
แจง้ผูร้อ้ง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๖๒๗ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๖ นายวีระชาติ  ภูโปรง่   กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ปัญหาน า้ไมเ่พียงพอตอ่การท าการเกษตร
ตลอดทัง้ปี  
         ขอ้เท็จจริง   เนื่องจากมีการปิดการสง่น า้ในชว่ง
เดือนเมษายน ถงึมิถนุายน และพฤศจิกายน ถงึ 
ธันวาคม ของทกุปีท าใหก้ลุ่มเกษตรกรไดร้บั
ผลกระทบ 

     ๒. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งปรบัปรุงซอ่มแซม
ถนนเขา้พืน้ที่บอ่เลีย้งกุง้ 
         ขอ้เท็จจริง  ทางสาธารณะเขา้พืน้ทีบ่อ่เลีย้งกุง้
ของกลุ่มเกษตรกร บางเสน้ทางยงัไมไ่ดร้บัการบรูณะ
ซอ่มแซมท าใหไ้มไ่ดร้บัความสะดวกในการล าเลียง
สินคา้ของกลุ่มสมาชิกเกษตรกร 
     ๓. ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งมาท าการส ารวจ
ขยายเขตเสาไฟฟา้และเพิ่มแรงดนัไฟฟา้ 
        ขอ้เท็จจริง  ไฟฟา้และแสงสวา่งยงัเขา้ไมท่ั่วถงึ
พืน้ที่บริเวณบอ่เลีย้งกุง้ของกลุ่มเกษตรกร และ
แรงดนัไฟฟา้ไมเ่พียงพอตอ่การใชง้านตอ้งการให้
หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งมาท าการส ารวจขยายเขตเสา
ไฟฟา้และเพิ่มแรงดนัไฟฟา้ใหเ้พียงพอตอ่การใชง้าน 

 

ส่งเรื่องไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๘ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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  
 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ นายรตันชยั  ไชยค ามี กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  เสนอใหต้ัง้กระทรวงทอ้งถ่ิน เพื่อกระจายการ
บริหารงาน และการดแูลประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่ง
ทั่วถงึมากย่ิงขึน้ 

     ๒.  เสนอใหแ้กไ้ขค าสั่งที่ ๘/๒๕๖๐ ค าสั่งสอบใน
ส่วนกลาง ซึง่ควรใหท้อ้งถ่ินสามารถก าหนดสอบใน
ส่วนทอ้งถ่ินได ้เพือ่จะไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูมี้
ความสามารถในทอ้งถ่ิน 

     ๓.  ควรเพิ่มเงินงบประมาณและเพิ่มอ านาจใน
การบริหารงานทอ้งถ่ิน 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๓ นายรตันชยั  ไชยค ามี กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  ที่ดินท ากินไมเ่พียงพอตอ่การประกอบอาชีพ 

        ขอ้เท็จจริง  ชมุชนมีพืน้ที่ติดกบัเข่ือนล าปาว  
ซึง่ไดร้บัการจดัสรรที่ดินท ากินเป็นทีอ่ยูอ่าศยั ๑ ไร ่
ที่ดินท ากิน ๑๕ ไร ่แตปั่จจบุนัครอบครวัมีการขยาย
และเติบโต แตท่ี่ดินท ากินยงัมีเทา่เดิม 

     ๒.  ประชาชนไมส่ามารถใชท้ี่ดินบริเวณแนวเข่ือน 
เพื่อการท าการเกษตรและประโยชนอ์ืน่ ๆ ได ้

         ขอ้เท็จจริง  เนื่องจากเป็นพืน้ทีข่องกรม
ชลประทาน กรมธนารกัษ ์เขตหา้มลา่สตัวป่์าล าปาว 
และที่ดิน ส.ป.ก. โดยเฉพาะบรเิวณแหลมโนนวิเศษ 
 ซึง่เป็นผืนดินที่ย่ืนเขา้ไปในอา่งเก็บน า้เข่ือนล าปาว  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การเกษตร
และสหกรณ ์เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

แตพ่ฒันาเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้เพราะเป็นเขต
หา้มล่าสตัว 
     ๓.  ประชาชนที่อยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้ข่ือนแตไ่มส่ามารถ
น าน า้จากเข่ือนมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที่ 

๑๔ นายแสงจนัทร ์  
ดวงระหวา้ 

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แตล่ะประเภทใหช้ดัเจน โดยมีสาเหต ุ ดงันี ้
 ๑.  กฎหมายบญัญติัอ านาจหนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกตา่งกนั 

 ๒.  กฎหมายบญัญติัอ านาจหนา้ที่ไว้
เหมือนกนัหรือทบัซอ้นกนั เชน่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั มีการก าหนดลกัษณะอ านาจหนา้ที่ที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัเทศบาลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงึมีอปุสรรคในการท างานที่อาจทบัซอ้น
อ านาจหนา้ที่กนั  
 ๓.  การออกกฎหมายที่ก  าหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบติัมีความล่าชา้ กระทบตอ่การปฏิบติังาน 

 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตาม
หนา้ที่และอ านาจหรอืในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๔ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

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 และ
ทางหลวงชนบท กส ๒๐๐๘ เสน้ทางเขาวง – เตา่งอย 
ที่เชื่อมระหวา่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ เป็น
เสน้ทางทีผ่่านโครงการพระราชด าริ และโครงการ
อโุมงคผ์นัน า้ โครงการ OTOP นวตัวิถี เพือ่ความ
สะดวก ในการสญัจรและเพื่อสนบัสนนุการทอ่งเที่ยว
บริเวณอ าเภอกฉิุนารายณ ์- อ  าเภอโพนทอง ชว่ง
กิโลเมตรที่ ๕ กฉิุนารายณ ์– บา้นบุง่คลา้ ซึง่มีการตดั
ผ่านถนนส่ีเลน แตมี่ความคบัแคบและมีสะพานที่มี

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๓ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๑ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ฟตุบาทบริเวณขอบสะพาน ท าใหก้ารสญัจรแออดั
และไมป่ลอดภยัในการเดินทาง 

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

ขอใหห้นว่ยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนนิการเชื่อมโยงถนน
สายโพนทองไปยงัโรงงานน า้ตาลมิตรกาฬสินธุ ์ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัถนน East-West Economic 

Corridor ใหอ้ยูใ่นแผนแมบ่ทหลกัของทางหลวง
แผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการทอ่งเที่ยว
ของจงัหวดักาฬสินธุ ์
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
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

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การศกึษา 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจหรือใน
ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๖ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๕ 

 



 

(๙) จงัหวัดกำฬสินธุ ์  (จ ำนวน  ๑๙  เร่ือง) 

ล ำดับท่ี ช่ือ – สกุล จงัหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ความคืบหนา้เก่ียวกบัโรงเรียนแหง่หนึง่อยูติ่ดกบั

วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธุ ์มีนกัเรียนจ านวน ๑,๕๐๐ 
คน  ไดเ้ก็บคา่บ ารุงการศกึษา หอ้งปกติ รวม ๘,๐๐๐ 
บาท หอ้งพเิศษรวม ๑๔,๐๐๐ บาท ซึง่ขดักบั
หลกัการของนโยบายเรียนฟรขีองรฐับาล 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๙ นายจ ารสั  แฝงจินดา  
นางจินดา  แฝงจินดา 

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอใหติ้ดตามเรือ่งรอ้งเรียนการทจุริต จดัซือ้ – จดัจา้ง 
ของผูอ้  านวยการโรงเรียน ๔ แหง่ ไดแ้ก ่ 
     ๑.  โรงเรียนบา้นโนนเที่ยง (นายนิคม  จนัทรช์ว่ย) 
     ๒.  โรงเรียนบา้นนาบอน (นายศิติชยั  วนัตะโพธ์ิ) 
     ๓.  โรงเรียนหนองบวัโดนวรนารถประชานกุลู 
(นายกฤณชญา พฒันะสาร) 
     ๔.  โรงเรียนชมุชนหมูม่น่ (นายทองสขุ เทพารส 
เกณียณอายรุาชการแลว้) 
         ขอ้เท็จจริง ไดมี้การสง่เอกสารถงึนายกรฐัมนตรี
และติดตามเรือ่งกบัโฆษกรฐับาลใหต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงแตย่งัไมไ่ดร้บัการตอบกลบัจากหนว่ยงาน
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการศกึษา
ตรวจสอบเรือ่งการทจุริต ประพฤติมิชอบ
และเสริมสรา้งธรรมาภิบาล  เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาด าเนินการ
ตามหนา้ทีแ่ละอ านาจหรือในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๗ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

แจง้ผูร้อ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๖ 

ลงวนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 


