
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 

สรุปจ านวนเรือ่งตา่ง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรับมา 

ในพ้ืนที ่๑๒ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ านวน/เรื่อง 
ประเภท : วาจา 
จ านวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกีย่วกับ 

  ที่ดิน     น้ า        เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวดัอดุรธาน ี ๑๓ - ๑ ๑ ๒ ๑ - ๒ ๖ 
๒. จังหวดัหนองบัวล าภ ู ๖ ๙ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ - ๙ 
๓. จังหวดัหนองคาย ๕ ๒๑ ๒ ๘ ๓ ๑ ๔ ๑ ๗ 
๔. จังหวดัเลย - ๑๑ ๓ ๑ ๑ - - ๕ ๑ 
๕. จังหวดับงึกาฬ - - - - - - - - - 
๖. จังหวดัมุกดาหาร ๑ ๑๖ ๑ ๓ ๓ ๒ ๓ - ๕ 
๗. จังหวดัสกลนคร ๒๖ ๒๒ ๓ ๒๐ ๘ ๔ ๔ ๑ ๘ 
๘. จังหวดันครพนม ๔ ๒๐ ๒ ๓ ๒ ๓ - - ๑๔ 
๙. จังหวดักาฬสนิธุ ์ ๖ ๓๘ ๙ ๗ ๕ ๖ ๔ ๑ ๑๒ 
๑๐. จงัหวัดขอนแกน่ - - - - - - - - - 
๑๑. จงัหวัดมหาสารคาม - - - - - - - - - 
๑๒. จงัหวัดร้อยเอด็ ๗ ๓๐ - ๑๓ ๙ ๑ - - ๑๔ 

จ านวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๖๘ ๑๖๗ ๒๒ ๕๗ ๓๕ ๑๙ ๑๖ ๑๐ ๗๖ 

รวมเรื่องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น  ๒๓๕  เรื่อง 



  ๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 ตารางการรับเรือ่งตา่ง ๆ  
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  

ประเภท : การร้องเรียนดว้ยหนังสือ 
 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายค าปลาย ค าแพง

ราช 
ตัวแทน/ประธานกลุ่ม
เครือข่ายคดัค้าน 
ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ต าบลผกัตบ  
อ าเภอหนองหาน  
จังหวดัอดุรธาน ี
 

อุดรธาน ี
(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

๑.  ขอให้คงไว้ซึง่คณะท างานตดิตามการ
ด าเนินงานและผลกระทบในด้านตา่ง ๆ ทีอ่าจจะ
เกิดขึ้น จากโรงไฟฟ้าชีวิมวลของบริษัท ไทยโก ้
เทคโนโลยี จ ากัด ตามค าสั่งจังหวดัอดุรธาน ีที่ 
๖๐๙๔/๒๕๖๑ ซึ่งไดด้ าเนินงานตามหน้าที่ของ
ตนเองไดด้ีเสมอมา และเพ่ือให้เกิดความตอ่เนื่อง
ในการด าเนินงานต่อไป 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๒ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  คัดคา้นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน SPP Hybrid ขนาด ๒๐ เมกะวตัต ์
ของบริษัท ไทยโก ้เทคโนโลยี จ ากัด และไม่
ยอมรับเวทีรบัฟังความคดิเห็นต่อขอบเขตและ
แนวทางการจดัท ารายงานการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน SPP Hybrid ขนาด ๒๐ เมกะวตัต ์



  ๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ครั้งที ่๑ เมื่อวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของ
บริษัท บริษัท ไทยโก ้เทคโนโลยี จ ากัด ณ ห้อง
ประชมุ 
โรงแรมหนองหาร แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
อ าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธาน ี

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 

 
 
 

๓.  ขอใหต้ิดตามกรณ ีบริษทั ปริน๊ซ ์รับเบอร์ 
จ ากัด ตัง้อยู่เลขที ่๑๐๕ หมู ่๑๒ ถนนปา่ก้าว-
บ้านกัง้ ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวัด
อุดรธาน ีได้น าน้ าเสียจากบอ่บ าบดัน้ าเสียไปทิง้
นอกโรงแรม   
     ขอเรียกร้องให้จังหวดัอดุรธานตีิดตามความ
คืบหน้า/พร้อมหาแนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๓ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๔ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 

 

๒ ดร. ยงยุทธ  สิมสีพิมพ ์ อุดรธาน ี ๑.  การปรับปรุงโครงสรา้งของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

 



  ๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
นายกสมาคมผู้
ประกอบวิชาชีพครแูละ
นักบริหารการศึกษา 
อ าเภอหนองหาน 
จังหวดอดุรธาน ี

(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชพีครูและนักบริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองนานมีความเหน็และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั “การปรับปรุงโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษาธิการฯ ดังนี้ 
     ๑.๑  การปรบัปรงุโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหค้ณะกรรมการปฏิรูป
ฯ รฐับาล และกระทรวงศึกษาค านงึถึงประโยชน์
สูงสุด 
ที่จะเกดิกับ “นักเรียน” เปน็ส าคญั 
     ๑.๒  ขอใหก้ระทรวงศกึษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารงานในสถานศึกษาทุกด้าน
ให้แก่สถานศึกษา ได้แก ่การบรหิารงบประมาณ 
การบริหารงานบคุคล การบริหารทั่วไป ไปให้
สถานศึกษาในสงักดัและใหด้ าเนินสนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็นนิตบิุคคลอย่างแท้จริง 
     ๑.๓  การที่รัฐบาลจะปรับปรงุโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น จะยุบจะโอนกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ในหน่วยงานไหน อยา่งไร ขอให้ค านึงถงึ
ความจ าเปน็และความเดือดร้อนของบคุลากรที่
เกี่ยวขอ้งเป็นส าคัญ ขอใหม้กีารสอบถามความ

พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๔ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๗๘๕ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 



  ๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คิดเห็น/ความต้องการของบคุลากร อาจจะมีการ
ศึกษาวิจัยใหไ้ดค้ าตอบที่ชดัเจนก่อนด าเนนิการ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๒.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชพีครูและนักบริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานมีความเหน็และ
ข้อเสนอเกี่ยวกับ “โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนขนาดเลก็” ดังต่อไปนี ้
     ๒.๑  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
            รฐับาลควรให้ความส าคัญกับโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล โดยจดัสรรงบประมาณ
เกี่ยวกบัอาคารสถานที่ใหเ้พียงพอ จัดสรรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และจดัสรร
งบประมาณเกี่ยวกับสื่อ ไอที เทคโนโลย ีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้  
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น
โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลจริง ๆ 
     ๒.๒  โรงเรียนขนาดเล็ก 



  ๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
            รฐับาลควรให้ความส าคัญกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนต่ ากวา่ ๑๒๐ คน และปัจจุบนัหลาย
โรงเรียนไม่มีผูบ้รหิารสถานศึกษา เนื่องจากถกู
ตัดต าแหน่งไป ซึ่งมปีัญหาดา้นการบรหิารจัดการ
ภายในสถานศึกษาทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ 
บุคคล และการบรหิารทัว่ไป หากจะยุบขอให้
เป็นไปตามความจ าเปน็และความต้องการของ
ผู้ปกครองนกัเรียนผู้มีสว่นได้เสีย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และควรมี
การจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางของนกัเรียนไปยังโรงเรียนใหม่ใหด้้วย 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๓.  โรงเรียนและชุมชนขาดแคลนน้ า 
     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชพีครูและนักบริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานได้รับการร้องเรียน
จากผู้บรหิารสถานศึกษาที่เป็นเครือขา่ยของ
สมาคมฯ ว่า ปัจจุบนัโรงเรียนในท้องทีอ่ าเภอ
หนองหาน จงัหวัดอดุรธานี ได้รบัผลกระทบ
เกี่ยวกบัความแหง้แล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ า



  ๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เพื่อการอปุโภคบริโภค จึงขอให้รัฐบาลได้ให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน 
เพื่อแก้ปญัหาดงักล่าว โดยการขดุเจาะบ่อน้ า
บาดาล ขดุลอกหนองน้ าสาธารณะให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ตลอดป ีและจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปาในโรงเรียนและชมุชน 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 
๔.  การออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนทีเ่ข้า
ครอบครองที่สาธารณประโยชน์เป็นเวลานาน 
     สมาคมผูป้ระกอบวิชาชพีครูและนักบริหาร
การศกึษาอ าเภอหนองหานได้รับการร้องเรียน
จากผู้ประกอบนักเรียนเกี่ยวกับการเขา้ครอง
ครองที่สาธารณประโยชน์เปน็เวลานานแลว้ ทัง้
เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน แต่ยังไมไ่ดร้ับสิทธิ์ใน
ที่ดินทีต่นเองครอบครอง ท าให้ไมม่ีความมัน่คง
ในชีวติและทรัพย์สิน จงึขอให้รัฐบาลออก
เอกสารสิทธิ์ใหก้ับประชาชนที่เข้าครอบครองที่
สาธารณประโยชน์เปน็เวลานาน (ปัญหาทีด่ิน) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
อุดรธาน ีเพ่ือชีแ้จงสรา้งความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๔ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๕ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓. นายอฤเดช  แพงอะมะ 

ประธานวิสาหกิจชมุชน
กลุ่มวนเกษตร 
อ าเภอทุ่งฝน 
จังหวดัอดุรธาน ี

อุดรธาน ี
(๒๓ - ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความชว่ยเหลอืขายพันธุก์ล้าไมป้่า 
     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวนเกษตรอ าเภอทุ่งฝน 
จังหวดัอดุรธาน ีได้ผลติพันธุก์ล้าไมป้่าเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพและการปลูกป่า จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ ตน้กล้า ขนาดความสูงตน้กล้า ๓๕ 
เซนติเมตรขึ้นไป สามารถจดัส่งได้เลย  
     ๑.  กล้าพะยูง  ๑๐๐,๐๐๐  ตน้ 
     ๒.  กล้ายางนา  ๑๐๐,๐๐๐  ต้น 
     ๓.  ประดู่ปา่  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 
     ๔.  มะคา่โมง  ๕๐,๐๐๐  ต้น 
     ๕.  ต้นแดง  ๕๐,๐๐๐  ต้น 
     ๖.  ตะเคียน  ๕๐,๐๐๐  ตน้ 
     ๗.  กล้าไม้ป่าอืน่ ๆ (เชน่ พะยอม สักทอง 
กันเกรา เตง็ รงั มะฮอกกาน ีกระพี้เขาควาย 
ผักหวานปา่ ฯลฯ)  ๑๐๐,๐๐๐ ต้น  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๕๕ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๖ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
*ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวฒุสิภาและ
ผู้ช่วยด าเนนิงานของสมาชกิวุฒิสภา 
ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไมป้่า
ดังกลา่วด้วยอกีช่องทางหนึ่ง* 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๖๕ 
ลงวันที ่๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
 
 

 



  ๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์

ป้อม 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
การอาชีพหนองหาน 

อุดรธาน ี
(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓ 

๑.  ขอสนบัสนนุงบลงทุนเบือ้งตน้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     วิทยาลัยการอาชีพหนองนาน มคีวาม
ประสงค์ของบลงทุนเบื้องตน้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ ่มีจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา เพิ่มขึ้นทกุปี ปัจจบุันมนีักเรียน นักศึ
กา จ านวน ๒,๖๔๓ คน ท าให้ไมม่ีพื้นที่จัด
กิจกรรมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนกัศึกษาที่
เพิ่มขึ้นทกุปี วิทยาลัยฯ จ าเป็นจะต้องมี
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ใหท้ันสมัยตอ่เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือรองรับนกัเรียน 
นักศึกษาในการเขา้รว่มจดักจิกรรมอย่างเพียงพอ 
และเกิดประโยชนต์่อนักเรียน นกัศึกษา และ
สถานศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
อุดรธาน ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามที่เหน็สมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๑ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๗ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒.  ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนงบลงทุน
เบื้องต้น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เพิ่มเติม) 
     วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน มคีวาม
ประสงค์จะของบลงทนุเบื้องต้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) คือ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑,๖๒๐ ตารางเมตร เพ่ือใช้ใน
การจดักิจกรรมของวิทยาลยัการอาชีพหนอง
หาน (ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

๕ นายเกียรติศกัดิ ์ ดวง
พรม 
นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลโพนงาม 
อ าเภอหนองหาน 
จังหวดัอดุรธาน ี

อุดรธาน ี
(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 
๒๕๖๓ 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
อ าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธานี ได้จดัท า
โครงการขุดลอกหนองทุ่งยั้ง บ้านทุ่งยั้ง หมู ่๔ 
ลึกจากระดบัเดิม ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๓ 
ปริมาณดินขดุ ๒๓๐,๒๙๓ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ 
๗๖,๗๖๔ ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้าน เพ่ือเปน็ประโยชน์ต่อ
ราษฎรที่ใช้แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  
และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เกดิจากแหลง่น้ าตื้น

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
อุดรธาน ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามที่เหน็สมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๑ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๘ 
ลงวันที ่๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวัดอุดรธานี   (จ านวน  ๑๓  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เขินขาดการพัฒนา แต่เนื่องจากโครงการ
ดังกลา่วเป็นโครงการที่เกนิศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม (ปัญหาด้าน
การเกษตร) 

๖ นายธวัช  บรรเลงรมย ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา 

อุดรธาน ี
(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการก่อสรา้ง
สะพานลอยขา้มถนนหนา้โรงเรียนหนองหาน
วิทยา  
เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ
นักเรียนและคร ู

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้อ านวยการแขวงทาง
หลวงอุดรธานีที่ ๒ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
ตามควรแกก่รณตี่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๒ ลงวนัที ่๑๗ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๙ ลง
วันที ่๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

 

๗ พระครูสธุีธรรมธร 
เจ้าอาวาสวดัศรีทรง
ธรรม  
และคณะ 

อุดรธาน ี
(๒๓ – ๒๔  
ม.ค. ๖๓) 

ขอความชว่ยเหลอืในการต่อระบบน้ าประปาเข้า
สู่หมู่บ้านหนองดนิจี่ ต าบลโพนงาม อ าเภอหนอง
หาน จังหวดัอุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้จัดการการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาอดุรธาน ีเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๑/๗๘๓ ลงวนัที ่๑๗ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ แจ้งประชาชน ท่ี 
สว ๐๐๐๑/๗๙๐ ลงวันที ่๑๗ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ (ปกปดิชื่อ) หนองบัวล าภู 

(๒๘ พ.ย. ๖๒) 
     ๑. ถนนเส้นทางอ าเภอสุวรรณคูหา – บ้าน
นาด ีอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบัวล าภ ู
มีการเวน้ช่วงการก่อสรา้งถนน บางชว่งถนน
เป็นหลุมเป็นบอ่ และถนนตามซอยในหมูบ่้าน
ยังเป็นถนนลูกรงั 
     ๒. ชมุชนบา้นพนมพัฒนา ประสบปญัหากลิ่นขึ้
หมูมกีลิน่เหมน็มาก ร้องเรียนไปยงัองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลในพ้ืนที ่ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั และ
ส านักนายกรฐัมนตรแีลว้ ยงัไม่มีหนว่ยงานใดแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวใหไ้ด ้ 
(ปัญหาด้านคมนาคม, ปญัหาด้านสังคมและอืน่ ๆ ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
หนองบัวล าภู เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 

๒ นายโชคไพสิฐ  ศริิศรธีาน ี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒  
บ้านภูพานทอง  
ต าบลหนองบวั  
อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู  

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องทุกข์เรือ่งสิทธิท ากนิในทีด่ินของชาวบา้นภู
พานทอง หมู ่๒ ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวดัหนองบัวล าภู เนื่องจาก
ชาวบา้นใช้ประโยชน์ทีด่ินมาก่อนปี ๒๕๐๐ แต่
เนื่องจากพื้นทีด่ังกลา่วอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาต ิเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า  
ป่าสงวนแห่งชาต ิพ้ืนทีข่องส านักงานธนารักษ์ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 



  ๑๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ 
๕๑๖๑ 

และมหีนว่ยงานทหารเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวในการใชเ้ป็นพ้ืนที่ซ้อมยุทธวิธีทาง
ทหาร จึงท าใหป้ระชาชนไมม่ีสิทธิในทีด่ินท ากิน
ที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
     ข้อเสนอ  ขอให้คนืพื้นที่ให้กรมป่าไม้ และ
ให้กรมป่าไม้พิจารณาจดัสรรที่ดนิให้กับ
ประชาชน โดยน าเข้าสูก่ระบวนการปฏิรูปทีด่ิน 
เพื่อน าไปสู่การออกเอกสารสิทธิในทีด่ินที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายใหก้ับประชาชน 

(ปัญหาที่ดนิ) 

แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๓ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓ นายวิชัย  ธรรมวิจติ
เดช 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อความเป็นธรรม กรณี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวัด
หนองบัวล าภู นายอ าเภอโนนสัง และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนคิมพัฒนาละเว้น
การปฏิบตัหิน้าทีแ่ละกลั่นแกล้งพนักงานสว่น
ต าบล 
     ผู้รอ้งถกูลงโทษให้ปลดออกจากราชการ 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนคิมพัฒนา 
ท่ี ๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งต่อมาศาลปกครองอดุรธานี ได้มคี าพิพากษา

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยตุิธรรม และการ
ต ารวจ เพื่อพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ว่า การด าเนินการตามกระบวนการตามค าสั่ง
ดังกลา่วไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงมีค าพิพากษา
ให้เพิกถอนค าสั่งให้ปลดออกจากราชการ แล้ว
ให้ผู้ร้องกลบัเข้ารบัราชการตามเดิม แต่ในสว่น
ของสอบสวนทางวินัยใหต้้นสังกัดด าเนินการต่อ
ไดแ้ตต่้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไข
เกี่ยวกบัวนิัยและการักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ แตป่ัจจุบนัยังไม่มกีาร
ด าเนินการให้ผูร้้อง กลับเข้ารับการตามเดิม 
ตามทีศ่าลปกครองอุดรธาน ีได้มคี าพิพากษาแต่
อย่างใด 
     ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนนิการตาม
ค าพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี 

(ปัญหาสังคมและอื่น ๆ) 
๔ นายวนัชนะ  เพชร

สังคม 
ก านนัต าบลนาแก 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาแก 
     ๑. ซอ่มแซมประตปูิด/เปิดน้ า ณ อ่างห้วย
ลาดกัว่อยู่ในพื้นทีบ่้านผาเวยีง หมูท่ี่ ๙ ต าบล

 
 
๑. ผู้แทนชลประทานหนองบัวล าภู  
ชี้แจงว่า อา่งเก็บน้ าหว้ยลาดกั่ว 
ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีประตู

 
 
๑. ฝ่าย
เลขานกุาร
คณะอนกุรรมการ



  ๑๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
นาแก มเีนื้อทีป่ระมาณ ๑๐๙ ไร่ สามารถบรรจุ
น้ าได้ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อระบบ
น้ าประปาแห้ง อบต. จะมาด าเนินการสูบน้ า
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค 
แต่เนื่องจากประตูระบายน้ าไม่สามารถปิด-เปดิ
ได้ ท าให้น้ าไหลลงสู่ล าน้ าตลอดเวลา  
ซึ่งปัจจบุันน้ าในอา่งเกบ็น้ าห้วยลาดกัว่ มี
จ านวนน้ าไมถ่ึง ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ประกอบกบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปญัหาภัยแล้ง ท าให้ไมม่ี
น้ ามาเติมในอ่าง ส าหรับการซ่อมแซมประตู
ระบายน้ าที่ช ารุดคาดว่าต้องใช้งบประมาณใน
การซ่อมแซม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ 
อ่างเกบ็น้ าห้วยลาดกัว่อยู่ในความรับผดิชอบ
ของชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู 
     ขอ้เสนอ  ขอให้ชลประทานจังหวดั
หนองบัวล าภู จัดสรรงบประมาณด าเนินการ
ซ่อมแซมประตเูปดิ-ปดิน้ าอา่งเก็บน้ าห้วย
ลาดกัว่ที่ช ารุด  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ระบายน้ าจ านวน ๒ ฝั่ง ซึง่ฝัง่ซ้าย
ของอ่างนัน้มีความช ารดุเสียหาย ซึ่ง
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ได้เงินงบประมาณ 
เพื่อน าไปซ่อมแซมแล้ว ซึง่จะรีบไป
ด าเนินการซ่อมแซม นอกจากนั้นยงัมี
แผนงานในการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
ในปีงบประมาณต่อไป  
 

รวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียนฯ 
ไดต้รวจสอบแล้ว
ปรากฎว่า 
ชลประทาน
หนองบัวล าภูได้
ตั้งเป็นงบ
ซ่อมแซมประตู
ปิด/เปดิน้ า และ
คลองระบายน้ า
อ่างเกบ็น้ าห้วย
ลาดกัว่ บา้นผา
เวียง หมู่ที ่๙ 
ต าบลนาแก 
อ าเภอนาวัง 
จังหวดั
หนองบัวล าภู ใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ



  ๑๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒. ซอ่มแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านผาเวียง อ าเภอนาวงั ถงึบ้านป่าแดง
งาม อ าเภอนากลาง จังหวดัหนองบัวล าภู มี
ความยาวประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร กว้าง
ประมาณ ๗ เมตร มีสะพาน ๑ แหง่ เป็นถนน
สายรองสภาพเดิมเป็นถนนลาดยาง แต่ปัจจบุัน
ถนนเปน็หลุมเป็นบ่อ น้ าขัง โดยเฉพาะในชว่ง
ฤดูฝน สว่นในฤดแูล้งเกิดฝุน่ละอองจ านวนมาก 
ซึ่งก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ อีกทัง้เคยเป็น
เส้นทางรถบรรทกุหนิ ท าใหถ้นนช ารดุเสียหาย
เป็นอย่างมาก อีกทั้งเกดิอบุตัิเหตุ ใช้
งบประมาณ ๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท (เจด็ล้านสอง
หมื่นบาทถว้น)  

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

กรมชลประทาน
จริง 
๒.  รองนายก
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั
หนองบัวล าภู 
ชี้แจงว่า พร้อม
รับไปปรบัในแผน 
เท่าที่สามารถ
ด าเนินการไดแ้ละ
จะไปด าเนินการ
ซ่อมแซมเพื่อ
แก้ไขปญัหา เชน่ 
การน าอุปกรณ์
เครื่องจกัร  
หินคลกุไป
ซ่อมแซม 
 
 
 



  ๑๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ นายสมควร  เรียง

โหนง่ 
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนเขาเหลา่
ใหญ่- 
ผาจันได 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อความเป็นธรรม (เหมือง
แร่หนิปนู) ในท้องทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จังหวดัหนองบวัล าภู กรณีศาล
ปกครองอดุรธานไีดม้ี 
ค าพิพากษาให้เพิกถอนหนงัสืออนุญาตเข้าท า
ประโยชนห์รืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิเกา่กลอยและปา่นากลาง ในท้องทีด่ง
มะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบัวล าภู 
เพื่อท าเหมอืงแร่ หินอุตสาหกรรม ชนดิหินปนู 
(เพื่ออุตสาหกรรมกอ่สร้าง) เนื้อที่ ๑๗๕ ไร่ ๓ 
งาน ๖๕ ตารางวา ก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปี 
และเพิกถอนค าสั่งต่ออายปุระทานบตัร
ประกอบกิจการเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรม ชนดิ
หินปนู (เพื่ออุตสาหกรรมกอ่สร้าง) ในท้องที่
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสวุรรณคูหา จังหวดั
หนองบัวล าภู โดยให้มีผลนบัแต่วนัที่ศาลมีค า
พิพากษา ซึ่งในค าใหก้ารของส่วนราชการทีม่ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งในการออกและต่อใบอนุญาต
ประทานบตัร เปน็ข้อมูลอันเป็นเท็จ ประกอบ
กับรายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม แหล่ง

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที ่
และอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๐ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน  
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๔๕ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โบราณคด ีที่จัดท าขึน้สวนทางกับข้อมูลของ
กรมศิลปากร แสดงให้เห็นถงึการใช้อ านาจ
หน้าทีแ่ละกฎหมายบิดเบือนข้อเท็จจริง ปฏิบตัิ
หน้าทีโ่ดยมิชอบหรือโดยทุจริต สร้างความ
เสียหายตอ่ทรัพยากรส าคัญของชาตแิละสรา้ง
ความเดือนร้อนใหแ้ก่ประชาชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๖ นางฐานติา  นามรกัษ ์

ชุมชนต าบลอุทัย
สวรรค์ และชมุชน
ต าบลกุดแห ่
(บางสว่น) 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอร้องทุกขข์องประชาชนจากฝ่ายปกครอง
ท้องถิน่ต าบลอุทัยสวรรค์ มพีฤติกรรมทุจริตต่อ
หน้าที ่ได้แก ่
     ๑. นายปฐพี  ภูนาสอน ก านนัต าบลอุทัย
สวรรค์ ในฐานะประธานกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห ์ต าบลอุทัยสวรรค์ และต าบลกดุแห่
บางสว่น 
     ๒. นางโสภา มุมวัน ในฐานะเลขาฯ และ
เป็นผูโ้อนเงินให้ญาติผู้ตาย เมื่อต้องการจ่ายเงนิ
ฌาปนกิจจากเรื่องที่เกดิขึน้  
     จึงขอใหม้ีการตรวจสอบการน าเงนิ
ฌาปนกิจที่เก็บจากชาวบ้านไปล่วงหน้า ๗ ศพ 
ๆ ละ ๓๐ บาท มกีารจดัเกบ็ไว้ทีไ่หน ท าไม

 ผู้แทนจากศนูย์
ด ารงธรรมจงัหวัด
หนองบัวล าภู รบั
เรื่องไป
ด าเนินการแล้ว 



  ๑๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู   (จ านวน  ๖  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เลือกจ่ายเปน็บางราย ไม่มีการแสดงบัญช ีหรอื
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รบัทราบ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นางมนนิภา โกวิทศริิกุล 

ประธานหอการคา้
จังหวดัหนองคาย 
โทร. ๐๘ ๑๕๔๔ ๙๙๙๒ 
 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 

ก.พ. ๖๓) 

๑. ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการ
ขออนุญาตดูดทรายแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง 
ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกดิจากบันทึกข้อตกลง
คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพ่ือดูแลการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตามแม่น้ าโขงและแม่น้ า
เหือง  
รายละเอียด  
      ๑. ผูป้ระกอบการดูดทรายในจังหวดั
หนองคายและจังหวดัตามล าแมน่้ าโขง รวม ๗ 
จังหวดั ประมาณ ๑๐๐ กว่าราย และถกูระงับไม่
ต่อใบอนุญาตประมาณ ๔๐ กว่าราย ท าให้
คนงานตกงานหลายอัตราและบริษัทผู้ท าการ
ขนส่งทรายได้รบัผลกระทบ 
     ๒. การก่อสร้างในจงัหวดัตามแม่น้ าโขงและ
จังหวดัใกล้เคียงทรายราคาสูงขึ้นและขาดแคลน 
     ๓. การหยดุดดูทรายท าให้เกิดสนัดอน เกาะ 
แก่ง ตามแม่น้ าโขง ท าให้เกดิร่องน้ าเกิน ๒ ร่อง
น้ าตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสให้
ยึดถือรอ่งน้ าที่ตดิไทยเป็นเขตแดน  

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้มอบให้ผูว้่าราชการจังหวดั
หนองคายน าไปพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๓ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๑ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๒๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๔. ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังตามริม
แม่น้ าโขง ประสบปญัหาทัง้แม่น้ าโขงตืน้เขิน 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ควรพิจารณายกเลิกหรือปรับกฎหมายที่
เป็นอปุสรรคตอ่การประกอบอาชีพและการ
ด าเนินธุรกิจ(Regulatory Guillotine) การ
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมตัิ/อนุญาต
เพื่ออ านวยความสะดวกในการตดิตอ่ราชการ
หรือการประกอบธุรกิจ หรอืก าหนดให้มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและสะดวก 
     ๒. ควรพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับการดดูทรายตาม
แม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง และขอใหคุ้้มครอง
และให้สิทธิต์่อใบอนญุาตดดูทรายกับผูป้ระการ
เดิมที่ท ามากอ่นที่จะมีขอ้ตกลงฉบบัที่ไทย และ 
สปป.ลาวท ารว่มกนั เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอยู่
ภายใต้อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตใหดู้ดทราย (กพด.)  



  ๒๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ในการพิจารณาผ่อนผนัปฏบิัตติามข้อก าหนด 
ทางเทคนิคดังกลา่ว 

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 
   ๒.  ขอให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคายเป็น “มหาวิทยาลัย
นานาชาติหนองคาย” 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้มอบให้ผูต้รวจราชการส านัก
นายกรฐัมนตรี (นายณรงค์  เชื้อบุญ
ช่วย) รบัไปด าเนนิการตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจต่อไป 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๓๔ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๑ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๒๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ นายจีรพงษ์  บตุรแกว้ 

ตัวแทนศิษย์เก่า มข.
วนค. 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 

ก.พ. ๖๓) 

ขอให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาบัยหนองคาย โดย
การปฏิรปูโครงสร้างมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
วิทยาเขตหนองคาย เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
หนองคาย เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความรู้
ความสามารถออกมาท างานให้รับใช้สังคม 
พัฒนาจังหวดัหนองคาย และประเทศชาตติ่อไป 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๖ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
(ไม่ได้แจง้ผู้ร้อง เนื่องจากไมม่ีที่อยู่  
และไม่มีเบอรโ์ทรศัพท์) 

 

๓ นางสดุา  ชูกลิน่ 
โทร. ๐๔ ๒๔๖๕ ๗๗๗ – 
๘๑ 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 

ก.พ. ๖๓) 

ขอให้มหาวทิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคายยกทีด่ินทีไ่ดร้ับการบริจาคซึง่ไมไ่ด้ใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวตามความประสงค์ของผู้บริจาค ให้
เป็นสาธารณะประโยชน ์

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้มอบให้ผูต้รวจราชการส านัก
นายกรฐัมนตรี  
(นายณรงค์  เชื้อบุญชว่ย) รบัไป
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ
ต่อไป 
 
 
 

 



  ๒๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔   นายวรีะชัยโชค   

มงคลภูมริัตน ์
รองนายกเทศมนตร ี
เมืองหนองคาย 
โทร. ๐๘ ๙๘๔๑ ๒๗๒๗ 

หนองคาย 
(๓๑ ม.ค. – ๑ 

ก.พ. ๖๓) 

     ๑. ขอให้แก้ระเบียบ กฎหมายกรณ ีคดีที่ 
ปปช. พิจารณา 
     ๒. ขัน้ตอนการตัดสนิผูส้มัครที่กระท า
ความผดิตามกฎหมายเลือกตั้งที่มขีั้นตอน
ซับซ้อนหลายขัน้ตอน 
     ๓. การเสนอของบประมาณเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึง่เมื่อไดร้ับ
งบประมาณแลว้กลับเป็นหน่วยงานสว่นภูมิภาค
ด าเนินการท าให้ไมต่รงตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที ่
     ๔. การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการสว่น
ท้องถิน่ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ข้าราชการกับนักการเมอืงทอ้งถิ่นแต่ไม่สามารถ
โยกย้ายข้าราชการได ้
     ๕) ควรแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัที่มี
ผลกระทบกับการปฏิบัตงิานที่มีการบงัคับใช้มา
นาน 
     ๖) ปญัหาการจดัการดา้นสิ่งแวดล้อม ที่
ล่าช้าเพราะต้องรอค าสั่งจากกระทรวง 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๕ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๒ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๒๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๗) การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินซึ่งท าหน้าที่แต่เพียงฝ่ายแต่เริ่ม
กระบวนการจนถงึการตดัสนิความผดิ๘) แนว
ทางการจัดท างบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
     ๙) การก้าวหน้าของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ขาดแคลนบุคลากร 
     ๑๐) รายได้จากการจดัเก็บภาษีที่ดนิของ
ท้องถิน่ไมเ่พียงพอต่อการบริหารราชการ   
     ๑๑) การขอใช้พ้ืนที่สาธารณะจากหน่วยงาน
รัฐโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น การขอใช้ทีด่ินการ
รถไฟ เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมมขีั้นตอน
ยุ่งยาก และมคี่าใช้จ่ายสงู 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑) ควรแก้ไขให้ในกรณทีี่ ปปช.เหน็ว่าเรื่อง
ใดเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย ให ้
ปปช. ไปยื่นฟ้องต่อศาล เกีย่วกับการทุจรติทาง
ราชการดงักล่าวเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตดัสิน 
ไม่ใช้ให้ ปปช. ชี้มูลความผิดและพิจารณาตดัเอง 
เพื่อความยุตธิรรมต่อผู้ทีถู่กร้อง 



  ๒๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒) ควรแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อลด
ขั้นตอนการตัดสนิความผดิของผู้สมัครที่กระท า
ความผดิตามกฎหมายเลือกตั้ง โดยลดขัน้ตอน
การให้ใบเหลือง ใบแดง ให้เหลือเพียงเมือ่ กกต. 
เห็นว่าผู้สมคัรคนใดมีพฤตกิรรมที่ส่อว่าจะ
กระท าผดิกฎหมายเลอืกตัง้ให้ส่งเรือ่งใหศ้าลเป็น
ผู้พิจารณาตดัสิน 
     ๓) ควรให้องค์กรปกครองส่วนถิน่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้สามารถเบิกจ่ายได้เอง 
โดยไม่ต้องจ่ายผ่านหน่วยงานอื่น ๆ และเปน็
ผู้ด าเนินการเอง 
     ๔) ควรแก้ไขกฎหมายการบรหิารงานบุคคล
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ เกี่ยวกบักรณกีาร
โยกย้ายข้าราชการท้องถิน่ ในกรณเีกิดความ
ขัดแย้งระหว่างข้าราชการ กบันักการเมือง
ท้องถิน่ ให้ผูว้่าราชการจังหวัดมอี านาจตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แลว้ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ของจังหวดัเปน็ผู้ใหค้ าตดัสินและออก
ค าสั่งย้ายในกรณีที่มคีวามผดิจริง 



  ๒๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๕) ควรทบทวน แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ  
ทุก ๓ ปี หรือ ๕ ปี เพื่อให้กฎหมายเหมาะสม
เข้ากบัยุคสมัยอยู่เสมอ 
     ๖) ควรให้อ านาจกับผูว้า่ราชการจังหวดัเป็น
ผู้พิจารณาวนิิจฉัยสั่งการไดเ้อง 
     ๗) ควรแก้ไขบทบาทหน้าที่ของ สตง. ให้ท า
หน้าทีเ่ป็นเพียงผู้ตรวจสิบขอ้เท็จจริง เมื่อพบ
ความผดิให้สง่ให้กรรมการกลางเปน็ผู้พิจารณา
ตัดสนิ 
     ๘) ควรจดัท าคูม่ือการปฏิบัติงานให้ศกึษา
ล่วงหน้า และมีวธิีการที่งา่ย ไมซ่ับซ้อน 
     ๙) ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่ท างานองคก์รนั้นๆ ที่
ท างานมาต่อเนือ่งและมปีระสบการณไ์ดร้ับการ
บรรจตุั้งแตง่เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร 
     ๑๐) ควรตรากฎหมายเกี่ยวกับการจดัเกบ็
ภาษีในกรณีประชาชน หรอืผู้ประกอบการที่จะ
ไปท านิตกิรรมเกี่ยวกับทีด่ิน ณ ที่ส านักงานทีด่ิน 



  ๒๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๕  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ต้องมหีนงัสือรบัจากทอ้งถิน่ว่าไม่ค้างช าระ จึง
สามารถท านติิกรรมต่าง ๆ ได ้
     ๑๑) หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งควรพิจารณาลด
ค่าเช่าในกรณีทีห่นว่ยงานของรัฐขออนุญาตให้
ประโยชน์ในพ้ืนที่เพื่อการสาธารณะ และควร
ออกกฎหมายลงโทษผู้ที่บุกรกุ หรือเขา้พื้นที่
สาธารณะจากหนว่ยงานรฐัโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑ นายสมาน  จนัรอง 

ผู้ใหญ่บ้านโคก หมู่ ๒  
ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอเมือง 
จังหวดัมกุดาหาร 
๔๙๐๐๐ 

มุกดาหาร  
๑๔ ก.พ. ๖๓ 

ขอความอนุเคราะห์ขดุลอกหนองพอกบ้านโคก  
เพื่อการอปุโภคบริโภค  
     ชาวบา้นบา้นโคก หมู ่๒ ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวดัมุกดาหาร ขอรับ
การสนบัสนนุงบขดุลอกหนองพอก ซึ่งกลุม่
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่ ๒ ส านักวศิวกรรม
เพื่อการพัฒนาทีด่ิน กรมพัฒนาทีด่นิ ได้เข้า
ด าเนินการส ารวจออกแบบและประมาณการ

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
พิจารณาแลว้เหน็ว่า เรื่องดังกล่าวเป็น
โครงการ 
ที่เป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนในพื้นที่  
จึงเหน็ควรส่งเรื่องดังกล่าวให้แก่ผูว้่า

 



  ๒๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ราคาไว้เรียบรอ้ยแลว้ แตไ่ม่ไดด้ าเนินการ 
เนื่องจากตอ้งด าเนินการตามกฎหมายการโอน
ถ่ายภารกิจ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ราชการจังหวดัมุกดาหาร เพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามขอบเขต
อ านาจหน้าที ่ 
และความเหมาะสม 
 
ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
มุกดาหาร 
ที่ สว (กสว ๔) ๐๐๐๒/๑๙๔ 
ลงวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 



  ๒๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑ นายทว ี ผาใต้   

 
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ท ากนิในเขต
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
     ราษฎรในเขตพ้ืนทีต่ าบลแมดนาทม่ อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณและใกลเ้คียง ไดร้ับความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิข์องราษฎรที่
ใช้พ้ืนที่ป่าสงวน  เป็นพ้ืนทีท่ ามาหากินมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน แต่ไมไ่ดม้ีเอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย 

(ปัญหาที่ดนิ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๔ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๖ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 

     คณะกรรมาธกิาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มได้
พิจารณาแลว้เหน็ว่า  
เรื่องร้องเรียนดงักล่าว
ข้างตน้ 
เปน็ปญัหาเกี่ยวกับ
ที่ดนิ  
ซึ่งพระราชบญัญตัิ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแหง่ชาต ิพ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแหง่ชาตมิีหนา้ที่
และอ านาจในการ
ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการใช้
ที่ดนิของประเทศให้
เหมาะสมกับสภาพ
ที่ดนิและศกัยภาพ
ที่ดนิ 



  ๓๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ทุกประเภท ดงันั้น 
คณะกรรมาธิการจึงสง่
เรื่องร้องเรียนดงักล่าว
ไปยงั
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแหง่ชาติพิจารณา
ด าเนนิการตามหนา้ที่
และอ านาจ โดย
คณะกรรมาธิการฯ จะ
ไดต้ดิตามการ
ด าเนนิงานของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแหง่ชาติใน
ภาพรวมต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๑๑๓  
ลงวันที ่๑๙ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ 
 
 



  ๓๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒ ดาบต ารวจ สมด ี  

วงศ์พรม   
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนโคแม่พนัธุ ์
     กลุม่วิสาหกิจชมุชนโคเนื้อผู้เลี้ยงแม่เพื่อผลติ
ลูกบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ ขอความอนุเคราะห ์
ให้สนับสนุนแก่สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ 
ผู้เลี้ยงแมเ่พื่อผลิตลูกที่ลงทะเบียนไว้ยงัไมไ่ดร้ับ 
โค-กระบือ ตามโครงการจ านวน ๓๐ คน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๖ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๐ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 

 

๓ ดร. ดิษย์ชัย  แก่น
ท้าว 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 
ต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     วัตถุประสงค ์
     ๑. ยกเลกิค าสัง่ยุบ ควบรวม โรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ ากวา่  ๑๒๐ คน แล้วคนือตัรา
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทกุโรงเรียน 
     ๒. เรง่บรรจแุต่งตั้งผู้ผา่นการพฒันาตาม
หลักสูตรขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานเดียวกนักับผู้ที่
ได้รบัการบรรจุแต่งตั้งแล้วในรอบแรก 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ                    
การแก้ปญัหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ า วฒุิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๕ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๗๘ 
ลงวันที ่๒๑ ต.ค. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการการ
แก้ปญัหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วฒุิสภา 
ได้มหีนงัสือ ที ่สว 
(กมธ ๓) ๐๐๑๙/
๒๐๙๐ ลงวันที ่๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ขอส่งคนืเรือ่ง
ร้องเรียน     
      เนื่องจากได้
พิจารณาแลว้ 
เห็นว่า เรื่องดงักล่าว
เกี่ยวกบัโครงสร้าง



  ๓๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) และนโยบายการ

บริหารจัดการ
บุคลากรทางการ
ศึกษา อนัเปน็เรื่องที่
อยู่นอกเหนือหนา้ที ่
และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปญัหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วฒุิสภา 
จึงขอส่งเรื่องดังกล่าว
คืน 
ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การศกึษา วุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๑๑ 
ลงวันที ่๑๓ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชย 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๓๓ 
ลงวันที ่๑๓ พ.ย. ๖๒ 



  ๓๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๔ นายศักดิ์สิทธิ ์ 

ประเสริฐพงษ ์  
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๕ 
โครงการ 
     ๑. โครงการขุดลอกตกแตง่ชายฝั่งล าน้ า
สงคราม บริเวณแนวเขตของเทศบาลต าบลหว้ย
หลัว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. โครงการผนัน้ าดว้ยระบบท่อสง่น้ าใต้ดนิ 
จากแพสบูน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหว้ยหลวั 
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๓.  โครงการผันน้ าดว้ยระบบท่องสง่น้ าใต้
ดิน จากแพสูบน้ าดว้ยพลังงานไฟฟ้าบ้านพนา
สวรรค์ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๔.  โครงการผันน้ าดว้ยระบบท่อส่งน้ าใตด้ิน
บ้านห้วยทราย-บา้นไชยยานนท์ หมู่ที ่๑ – หมู่ที่ 
๙ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๕.  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ า
สงคราม บา้นพนาสวรรค ์หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 
๖๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๖.  โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าต าบลห้วย
หลัวงบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๗.  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลต าบชล 
ห้วยหลวั งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๔ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๓๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     ๘.  โครงการปรปับรงุภมูิทัศน์สวนสาธารณะ 
เป็นสถานทีอ่อกก าลังกายต าบลหว้ยหลวั 
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๙.  โครงการขดุลอกหนองกุดเลา (แกม้ลิง) 
บ้านสามขา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 
๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๐.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรตีขั้นพ้ืนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติสายเหล่าผักใส่-หนองท่ม  
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าเจริญ งบประมาณ 
๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๑.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านไชยยานนท์ - บา้นค าลอดพ้ืน รหัสทาง
หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ. ๔๐-๐๐๔  งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑๒.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายบ้านห้วยหลัว -  บา้นนาจาน หมูท่ี่ ๕ 
บ้านเทพพิทักษ์ งบประมาณ ๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.  โครงการขดุลอกหนองหมาอขีาวบ้านหว้ย
หลัว หมู่ที ่๒ งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๓๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     ๑๔.  โครงการขดุลอกหนองกดุเลา บ้าน
สามขา หมูท่ี่ ๗ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๕.  โครงการขดุลอกหนองค ามอง (แก้ม
ลิง) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที ่๘ งบประมาณ 
๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

(ปัญหาแหล่งน้ า และปัญหาด้านคมนาคม) 
 
 
 
 

๕ นายกุศลศิลป์  อุป
เทพ   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อ าเภอบ้านมว่ง 
     ๑. เรือ่ง ถนน  ที่ใช้สัญจรในพื้นที่อ าเภอ 
บ้านมว่ง ส่วนใหญเ่ปน็ถนนลูกรังที่เสือ่มสภาพ
ถูกน้ ากัดเซาะเป็นหลุมเปน็บ่อ บางสายแทบจะ
ไม่มีลูกรับเลย ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาผลกัดนั
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นให้เป็น
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
     ๒. เรือ่ง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแลง้ ระบบ
น้ าประปาหมูบ่้านพ้ืนที่ ในเขตอ าเภอบ้านม่วง  
เป็นทัง้ที่ดอนและที่ลุ่มต่ าติดล าน้ าสงคราม  
ล าน้ าหว้ยซาง และมีหนองน้ าสาธารณะมากมาย

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๓๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
กระจายอยูต่ามหมูบ่้านต่าง ๆ ถา้ฝนตกซุกก็จะ
เกิดน้ าทว่ม เมื่อฝนทิ้งชว่งกจ็ะเกดิภัยแล้ง เกดิ
ปัญหาแบบนีเ้ป็นประจ าทุกปี ระบบน้ าประปา
ภายในหมู่บา้นกไ็ม่พอใช้ จงึต้องการให้สมาชิก
วุฒิสภาผลกัดนัน าไปสูก่ารแก้ไข ดงันี้ 
         ๑) สร้างฝายเก็บกักน้ าในล าน้ า 
         ๒) สร้างฝา่ยแกม้ลิงเก็บกกัน้ า 
         ๓) ขดุลอกห้วย หนอง คลองบึง
สาธารณะ 

(ปัญหาคมนาคม และปญัหาแหล่งน้ า) 
๖ นายกุศลศิลป์  อุป

เทพ   
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ 
     องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ เนื่องจาก 
     ๑. อปท. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
     ๒. อปท. ไม่มีอ านาจ 
     ๓. อปท. ไม่มีหน้าที ่
     ต้องการให้สมาชิกวุฒสิภาผลักดันให้มีการ
กระจายอ านาจหนา้ที่และงบประมาณใหก้ับ
ท้องถิน่ อย่างแท้จริง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๕ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

 



  ๓๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๗ นายสุรชัย  แก้วกัน

หา   
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ด้วยบา้นลึมบอง หมู่ที่ ๓ ต าบลบ่อแก้ว 
 อ าเภอบา้นมว่ง จังหวดัสกลนคร มีความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าประปาหมู่บ้านไม่พอใช้ จึง
ขอความอนุเคราะห์ผลักดันงบประมาณในการ
ขุดลอกหนองอีเก้ง มีพ้ืนที ่๖๒ ไร่ ซึ่งได้ท าการ 
ขุดลอกไปแลว้บางสว่น แตข่าดงบประมณในการ
ก่อสร้างประปาน้ าผวิดนิ ซึ่งจะเปน็การเพียงพอ
กับความต้องการของราษฎรในปัจจุบนัและ
อนาคต 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๖ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ยง ๖๒ 

 

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

๖๒) 

โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนด้านการ
คมนาคม 
     วัตถุประสงค ์ ขอใหวุ้ฒสิภาผลักดนั
งบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น 
ด้านคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บา้น ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕   
บ้านโนนตูม ต าบลตาลเนิ้ง – บ้านโคกพุทรา          
ต าบลตาลโกน อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวัด
สกลนคร 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๖ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๑ 

     โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บา้น 
ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-
๐๐๕ บ้านโนนตูม                
ต าบลตาลเนิ้ง – บา้น
โคกพุทรา 
     คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
ได้มหีนงัสือประสาน



  ๓๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บา้น ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๒  
บ้านดงสวรรค์ – บ้านดงมีชยั ต าบลตาลเนิ้ง            
อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ ไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ
ได้รบัแจง้ว่า 
โครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณา
ของส านัก
งบประมาณแลว้ 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๐๙๐ 
ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

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

๖๒) 

ราษฎรบ้านปลวก หมู่ที ่๑๔ บ้านหนองหมาก
แซวหมู่ที่ ๓  บ้านยางค า หมู่ที่ ๕ ต าบลค า
สะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ได้รบัความเดือดร้อนดา้นการสัญจรไปมา ปญัหา
ด้านการเกษตรในฤดแูล้ง และปัญหาน้ าท่วม จึง
ขอรับการสนับสนุนใหว้ฒุิสภาประสานหรือสั่ง
การใหห้นว่ยงานที่รับผดิชอบไดเ้ข้ามา
ด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นดังกลา่ว
ของประชาชน และเพ่ือเปน็การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเกษตรและวฒันธรรม 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๓ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๓๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

๑๐ นายสมพร  ศริินา สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอสนบัสนนุงบประมาณขดุลอกตามโครงการ 
ของแต่ละหมูบ่้าน 
     ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวดั
สกลนคร ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ  
จ านวน ๘ โครงการ  ดังนี ้
     ๑. โครงการขุดสระบา้นธาต ุหมู่ที่ ๑ 
     ๒. โครงการขุดลอกหว้ยวังพงโพดบ้านวัง
หว้า หมู่ที่ ๑๐ 
     ๓. โครงการขุดลอกล าหว้ยค ายางตอนล่าง 
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ 
     ๔. โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
บ้านท่าศรไีคล หมู่ที ่๑๖ 
     ๕. โครงการขุดลอกหว้ยน้ าค าตอนลา่ง 
บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘ 
     ๖. โครงการขอขยายไฟฟ้าบ้านวังใหม ่ 
หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านทา่ศรไีคล หมู่ที่ ๗  และ 
บ้านท่าศรไีคร หมูท่ี่ ๑๖  
     ๗. โครงการขุดลอกล าหว้ยบ้านหว้ยแสง  
หมู่ที่ ๓ 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์ยุติเรื่อง
ดังกลา่ว เนื่องจาก 
ไม่เขา้องค์ประกอบ
ของค าร้องทุกข ์ตาม
ระเบียบส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการ
เรื่องราวร้องทกุข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็
เพียง 
การขอรับการ
สนับสนนุ
งบประมาณในการ
ด าเนินการ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้
ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
สกลนครดว้ยแลว้ 



  ๔๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     ๘. โครงการขุดลอกเพิ่มเติมอา่งเกบ็น้ าวัง
ขามปอ้ม บ้านทา่ศรไีคล หมูท่ี่ ๗ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

ดังนัน้ จกัได้ตดิตาม
ผลการพิจารณาจาก
จังหวดัสกลนคร
ต่อไป 
ท่ี สว (กมธ.๑) 
๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ 
ลงวันที ่๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๑ นายสลับ  สังวรจติร   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยง
ปลาหมอไทยแปลงเพศ บา้นดอนดู ่หมู่ที่ ๖ 
ต าบลต้นผึง้ อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร เพื่อ
เลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในบ่อดนิ 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตร 
และสหกรณ ์วฒุิสภา 
เห็นควรยตุิการ
พิจารณา เนื่องจาก
เห็นว่า ไม่เข้า
องค์ประกอบของค า
ร้องทุกข์ ตามนิยาม
ข้อ ๔ ของระเบียบ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  



  ๔๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 เป็นเพียงการขอรบั

การสนบัสนนุ
งบประมาณในการ
ด าเนินการและเห็น
ควรติดตามผลการ
พิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณต์่อไป 
ที่ สว (กมธ๑) 
๐๐๐๙/๐๑๙๑๒ ลง
วันที ่๑๒ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ 

๑๒ นายสุรินทร์  พรม
บุตร 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

การขอรับการสนับสนุนขุดลอกคลองหนองบวั 
     คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘,  
หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที ่๑๗ ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ได้มมีติให้มี 
การขดุลอกปรบัปรงุหนองบวัเพื่อเปน็แหล่งผลติ
น้ าประปา และท าการเกษตร อีกประการหนึง่ 
บึงหนองบัวอยู่ภายใตก้ารดแูลของชลประทาน 
ห้วยเดียก อ าเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร  
แต่เนื่องจากระยะทางอยู่หา่งไกลที่ท าการถึง  

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์ยุติเรื่อง
ดังกลา่ว เนื่องจากไม่
เข้าองค์ประกอบของ
ค าร้องทุกข ์ตาม
ระเบียบส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการ



  ๔๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๖๐ กโิลเมตร แต่การพัฒนาดูแลปรับปรุง 
ยังไม่ครอบคลุมทัว่ถึง จึงขอให้พิจารณาอนมุัติ
โครงการพรอ้มทั้งพิจารณาถ่ายโอนบึงหนองบวั  
ให้มาอยู่ในความดแูลของชลประทานเขื่อนน้ า
อูน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๙ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

เรื่องราวร้องทกุข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็
เพียงการขอรับการ
สนับสนนุ
งบประมาณในการ
ด าเนินการ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้
ส่งเรื่องไปยงั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณด์้วยแล้ว 
ดังนัน้ จกัได้ตดิตาม
ผลการพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณต์่อไป 
ที่ สว (กมธ.๑) 
๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ ลง
วันที ่๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 



  ๔๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑๓ นายชาตรี   

สุวรรณเพชร   
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขดุลอก
หนองหมากเห็บ 
    ชาวบ้านท่าลาด หมู่ที ่๙ ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ได้อาศัยน้ า 
หนองหมากเห็บ เพื่อใช้ส าหรับท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ แต่ในช่วงฤดแูล้งของทุกปีน้ าใน
หนองหมากเห็บแห้งขอด และไม่พอใช้เพราะ
หนองน้ าแหง่นีไ้ดต้ื้นเขนิมานานหลายปแีล้ว จึง
ท าให้ชาวบ้านเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอ
ความอนุเคระห์สนบัสนนุงบประมาณการขดุ
ลอกหนองหมากเหบ็ เพื่อรองรับในการกักเก็บ
น้ าให้เพียงพอกบัความต้องการของราษฎร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๔ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๑๔ นางเกศรนิทร ์  
แสงโยธา 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตดิตั้งระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทติย์เพ่ือการเกษตร 
     ชาวบา้นบา้นทานตะวนั ประสบปญัหาเรื่อง
น้ า เมื่อถงึฤดูแลง้หรือฝนทิง้ช่วง จะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
น้ าไม่พอใช ้และที่ผ่านมาเหตุการณ์ฝนทิง้ช่วง 
เกิดบ่อยขึน้ และฝนทิ้งชว่ง นานขึ้นเรื่อย ๆ 
ส่งผลให้ราษฎรไดร้ับความเดือดร้อนเปน็อย่าง

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวงพลังงาน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๑ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๔ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 

 



  ๔๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มาก จงึขอรับการสนบัสนนุงบประมาณตดิตัง้
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร
จากทางราชการ (ปัญหาแหล่งน้ า) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

๑๕ นายเมืองทอง   
บานสดชื่น   

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเกบ็
น้ าค าค้าและตดิตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทติย์เพ่ือการเกษตร 
    ชาวบ้านบ้านน้อยหนองบัวประกอบอาชีพ
เกษตร ประสบปัญหาเรื่องน้ าเ มื่อถึงฤดแูล้งหรือ
ฝนทิ้งชว่ง จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อใช้
ในการท าการเกษตร น้ าไมพ่อใช้ และที่ผ่านมา
เหตกุารณ์ฝนทิ้งชว่งเกดิบ่อยขึ้น และฝนทิ้งชว่ง
นานขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ราษฎรไดร้ับความ
เดือดร้อนเปน็อย่างมาก จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตดิตัง้ระบบสบูน้ าพลังงาน
แสงอาทติย์เพ่ือการเกษตรจากทางราชการ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวงพลังงาน  
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๒๙๑ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๕ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๓ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

 



  ๔๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑๖ นายพงษ์สวัสดิ์   

บงค์บตุร   
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอเสนอโครงการขดุลอกหนองน้ าขุ่นเพื่อท า
การเกษตร 
     ราษฎรประสบปัญหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 
ในฤดูท านาปรังไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ าตืน้
เขินในหลายหมู่บ้านที่ใกลแ้ม่น้ าสงคราม 
เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุม่น้ าทว่มขงั เหมาะส าหรับ
ท านาปรังในฤดแูล้ง จึงขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการขุดลอกหนองน้ าขุ่นเพื่อท า
การเกษตร หมู่ที่ ๕ ต าบลโพนงาม อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 
     ๒. โครงการขุดลอกหนองหมากกุม้ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวดั
สกลนคร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๖ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

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

๖๒) 

ราษฎรหมู่บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลสว่าง
แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 
ขอโครงการจดัหาทีด่นิเพ่ือน าไปท าเปน็แหล่งน้ า 
สวนสาธารณะ และสถานทีส่าธารณะ
อเนกประสงค ์

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๗ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๔๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑๘ นายอภิรัฐ  แสงล ี  สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. 
๖๒) 

ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
     เนื่องด้วยอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของ
โรงเรียนบ้านลมึบอง ใช้จัดการเรียนการสอนมา
เป็นเวลานาน ท าใหห้ลังคาช ารุด บริเวณภายใน
และภายนอกมคีวามทรดุโทรม ประกอบกบัมนี้ า
ท่วมขงัเปน็ประจ าในช่วงฤดฝูน ท าให้ล าบากต่อ
การจดัการเรียนการสอนเปน็อย่างมาก 
     จึงขอส่งเอกสารของบประมาณปรบัปรงุ
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือ
เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรงุซอ่มแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบตอ่ไป 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวง
ศึกษาธกิาร  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๔ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๖ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๕ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

คณะกรรมาธิการ
การศกึษา มอบหมาย
ให้คณะท างานกลาง 
ในคณะกรรมาธกิาร
การศกึษา  
เป็นผู้พิจารณาศึกษา
เรื่องดังกลา่ว 
ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหวา่ง
การพิจารณา
ด าเนินการ 
(๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) 

๑๙ นางรุง่นภา  ศรีโคตร   สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานข้ามล าดว้ยด่านภตูอนลา่ง  
บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย อ าเภอบ้าน
ม่วง จังหวดัสกลนคร 
     ชาวบา้นด่านไชโย หมูท่ี ่๖ ต าบลมาย ไดร้ับ
ความเดือดรอ้นในการใชน้้ าเพ่ือการเกษตรกรรม 
และเลี้ยงสัตว์ในฤดแูล้ง และมีความเดือดร้อน 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม 

     คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
ได้มหีนงัสือประสาน
ไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ 
กรมทางหลวงชนบท  



  ๔๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ในการใช้ถนนการเกษตรเสน้ทางไปล าห้วยด่านภู
ตอนลา่ง ซึ่งสภาพถนนเป็นลูกรังและมบีางช่วง
เป็นหลุมเป็นบอ่ คนัคูล าห้วยถูกน้ ากัดเซาะขาด
เสียหาย ชาวบา้นไดแ้ก้ปญัหาโดยการท าสะพาน
ชั่วคราวข้ามล าห้วย แต่สะพานมีความไม่
แข็งแรงและไมป่ลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ที่ใช้ทางในการสัญจร แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาย มขี้อจ ากัดเรือ่งงบประมาณจึงไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปญัหา
ดงักลา่วได้ จึงขอให้ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการจดัสรรงบประมาณหรือ
ด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ก่อสรา้งสะพาน 
ข้ามห้วยด่านภูใหก้ับองค์การบรหิารสว่นต าบล
มาย 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๗ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

     กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้ง
ว่า กรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นไมม่ี
งบประมาณเงนิ
อุดหนุนเฉพาะกิจ
กรณีโครงการ
ดังกลา่ว  
หากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาย 
มีความจ าเป็นจะ
จัดท าโครงการ
ดังกลา่ว สามารถ
พิจารณาใช้เงนิ
อุดหนุนทัว่ไปตาม
อ านาจหน้าที ่
ที่ได้รบัการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สมทบกับ
งบประมาณรายได้



  ๔๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเพื่อ
พิจารณาด าเนนิการ
โครงการดังกล่าวได ้
เนื่องจากงบประมาณ 
ที่ได้รบัการจัดสรร
เป็นเงินอดุหนุนทั่วไป
ที่ได้จดัสรรให้
องค์กรปครองสว่น
ท้องถิน่มีอิสระในการ
ใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าทีห่าก
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
มายอาจพิจารณา
จัดท าแผนงาน/
โครงการขอรบัการ
สนับสนนุ
งบประมาณจาก
องค์การบริหาร 



  ๔๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ส่วนจังหวดัหรือ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าทีต่่อไป    

     กรมทางหลวง
แจ้งวา่หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีความประสงค์จะให้
กรมทางหลวงชนบท
สนับสนนุการ
ด าเนินงาน 
ด้านเทคนคิ เช่น การ
ส ารวจออกแบบและ
การประมาณราคา 
เพื่อน าไปจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
หรือขอรับการ
สนับสนนุเงนิอดุหนุน
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือ



  ๕๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
อาจน าโครงการเพ่ือ
พิจารณาบรรจุเขา้
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุม่จังหวดัอีก
ทางหนึ่ง ขอใหแ้จ้ง
ความจ านงไปยงั
แขวงทางหลวงชนบท
สกลนครโดยตรง 

ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๐๙๑  
ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๐ นายทองชาต ิ  
แก้วสทุอ 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอให้ด าเนนิการชว่ยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ๑. ปญัหาน้ าเค็มลงล าหว้ยซาง  
จากผู้ประกอบการนาเกลือ 
     ๒. ปญัหาภัยแล้ง 
     ๓. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
     ๔. ถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
๒ ข้างล าห้วยนอ้ย 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๙ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๕๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     ๕. ถนนคอนกรตีบ้านหวันาจดหน้า  
อบต. อินทร์แปลง(ปญัหาดา้นการเกษตร 

ปัญหาการคมนาคม) 
๒๑ นายประศาสตร ์  

ยมภูม ี
สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอให้ด าเนนิการชว่ยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ชาวบา้น หมู่ที ่๕ บ้านนายม ต าบลอนิทร์
แปลง อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร มี
ความต้องการขอท่อสง่น้ าผา่นที่นาของชาวบ้าน
ทุกคน 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๔ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๒ นายจุฬา  ประยงค์
กิจ 

 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอให้ด าเนนิการชว่ยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ชาวบา้น หมู่ที ่๙ บ้านโพธิ์ทอง ต าบลอินทร์
แปลง อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร ขอ
ความอนุเคราะห์เจาะน้ าบาดาลตามไร่นา  
เพื่อท าการเกษตร (ปัญหาดา้นการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๗ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๒๓ นายช านาญ   
อินเมืองแก้ว 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

ขอให้ด าเนนิการชว่ยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
     ขอโครงการลุ่มน้ าพลังแสงอาทิตย ์เพ่ือ
ป้องกนัภัยแล้งจากแหล่งน้ าห้วยหนิ กว้าง ๑๒๐ 
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๕๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๘ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๒๔ นายภานุพงศ ์ 
สาระบิล 

สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

บึงค าออ้ บา้นทานตะวนั หมู่ที่ ๒๑ ต าบลสว่าง
แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 
ตื้นเขิน 
ไม่สามารถเก็บกักน้ าในปริมาณมากพอ เพื่อไว้ใช ้          
ในฤดแูล้ง จึงมคีวามจ าเป็นต้องท าการขุดลอก 
บึงค าออ้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรทีเ่กดิจากภัยแล้งและน้ า
ท่วมได้อย่างรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และทัน
เหตกุารณ ์

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
ลงวันที ่๑๒ ก.ย. ๖๒ 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ์
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๓ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๐ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์ยุติเรื่อง
ดังกลา่ว เนื่องจาก 
ไม่เขา้องค์ประกอบ
ของค าร้องทุกข ์ตาม
ระเบียบส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาว่า
ด้วยการจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นเพียง 
การขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณ
ในการด าเนนิการ ซึง่
คณะกรรมการฯ ได้สง่
เรื่องไปยัง
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณด์ว้ยแล้ว 



  ๕๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ดังนั้น จักได้ตดิตามผล
การพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณต์่อไป 
ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/
๐๑๗๘๘ 
ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๕ นางนีรนชุ  ทองสว่าง สกลนคร  
(๔-๖ ก.ย. 

๖๒) 

การด าเนนิงานของกลุม่วิสาหกิจชุมชนทอผ้า - 
ย้อมครามบ้านสงเปลือย 
     กลุม่วิสาหกิจชมุชนทอผ้า-ย้อมคราม 
บ้านสงเปลือย ประสบปญัหายอดจ าหน่ายสนิค้า
ลดลง แหล่งจ าหน่ายสนิค้าไม่เพียงพอต่อสนิค้าที่
มีจ านวนมาก และปัญหาการแสดงสินค้าตาม
งานต่าง ๆ มีจ านวนน้อยมาก ไมเ่พียงพอต่อการ
จ าหน่ายสนิค้าทีม่ีการผลิตเท่าเดิมแต่การ
จ าหน่ายลดลง ดงันัน้ จึงมีความต้องการเพิ่ม
ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ให้มากขึ้น และ
ขยายการตลาดให้มากขึน้ในหลาย ๆ พื้นที่ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ            
การพาณิชยแ์ละการอตุสาหกรรม 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙๘ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๓ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 



  ๕๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) จังหวดัสกลนคร   (จ านวน  ๒๖  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒๖ นายสมพร  ถริะโคตร สกลนคร  

(๔-๖ ก.ย. 
๖๒) 

ชาวบา้นสงเปลือย หมู ่๔ ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ในฤดูฝนประสบ
ปัญหาน้ าทว่มท าความเสียหายแก่ขา้วในนา  
ฤดแูล้งน้ าแห้งไม่มแีหลง่น้ า จึงต้องการให้มีการ 
ขุดลอกล าหว้ยปลาหางให้กว้างและลึกขึ้น  
เพื่อกักเกบ็น้ าไดม้ากขึ้น ความต้องการท่อส่งน้ า 
ผ่านที่นาของชาวบ้าน หมู่ที ่๕ บ้านนายม ต าบล
อินทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๒ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๙๖ 
ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

  
 
 
 

๘. จังหวัดนครพนม  (จ านวน ๔ เรื่อง)   

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายเสถียน  ฝาระมี  
นายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาขาม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการยกระดับถนน (สายห้วยกะ
สิน-บา้นท่าลาด) 
      

(ปัญหาคมนาคม) 
 

เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ
หน้าทีแ่ละอ านาจของ
จังหวดันครพนม จึงสง่
เรื่องไปยังผูว้่าราชการ
จังหวดันครพนม เพื่อ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

รอผลการพิจารณา  
ของ ผูว้่าราชการจังหวดั
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 

๒ นายสมชอบ  นติิพจน์  
นายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวดันครพนม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตกิ 
ระยะทาง ๗,๗๔๓ เมตร 

(ปัญหาคมนาคม) 
 

เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ
หน้าทีแ่ละอ านาจของ
จังหวดันครพนม จึงสง่
เรื่องไปยังผูว้่าราชการ
จังหวดันครพนม เพื่อ 
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รอผลการพิจารณา  
ของ ผูว้่าราชการจังหวดั
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 



  ๕๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 

๓ นายเรืองชัย  วงษอ์ุระ  
ตัวแทนราษฎรบา้นห้วย
พระ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๔ 
ต าบลทา่จ าปา อ าเภอทา่อุ
เทน  

นครพนม เรื่อง  การบกุรุกทีด่ินหลวงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงสตัว์และที่ดนิของ
ประชาชน 
 (ปัญหาสังคม) 

ศาสตราจารย ์ดร. สังศิต 
พิริยะรังสรรค ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ
การแก้ปญัหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ ามีความประสงค์
ให้น าเรื่องดังกลา่วเข้าสู่ 
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปญัหาความ
ยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ า  

รอผลการพิจารณา  
ของ คณะกรรมาธกิาร
การแก้ปญัหาความ
ยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า วฒุิสภา 
 (๐๔/๑๐/๖๒) 
 

๔ นายทรงเดช  นาชัยเวียง  
นายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบลศรีสงคราม             

นครพนม เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตดิตามการ
ด าเนินงานโครงการอนรุักษฟ้ื์นฟูหนอง
ปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ า 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า เหน็
ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ                 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการ              
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ
ต่อไป 

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



  ๕๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๙. จังหวัดกาฬสินธุ ์(จ านวน ๖ เรื่อง)   

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายวัลลภ  ฆารรัศม ี
 

กาฬสินธุ ์ ขอให้เรง่รดัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ด าเนินการ เรื่อง การจัดสรรที่ดินท ากินให้
ราษฎรที่ผ่านกระบวนการพสิูจน์แลว้ 
จ านวน ๙๕ คน ในพื้นที่จังหวดักาฬสินธุ์
ตามมติ คทช. และมต ิครม. กรณรีาษฎรใน
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจงัหวดัใกล้เคียง 
เคยท ากนิในพื้นที่ปา่นาจารย์ – ดงขวาง 
อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อป ี
๒๕๐๗ รฐัได้ประกาศให้ปา่นาจารย-์ดวง
ขวางเปน็ป่าสงวนแห่งชาต ิต่อมาปี ๒๕๑๗ 
อ.อ.ป. น าพื้นทีป่่านาจารย-์ดงขวางไปสร้าง
สวนปา่สมเด็จ ทบัที่ท ากนิของราษฎรและ
ถูกให้ออกจากพื้นทีท่ี่เคยท ากิน  

(ปัญหาที่ดนิ) 
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าที ่
และอ านาจ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๕๑๒ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๔ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า เรื่อง
ร้องเรียนดงักล่าว
ข้างต้นเป็นปัญหา
เกี่ยวกบัที่ดนิ ซึ่ง
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติมีหน้าที่
และอ านาจในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ทีด่ิน
ของประเทศให้
เหมาะสมกบัสภาพที่ดนิ
และศกัยภาพที่ดินทกุ



  ๕๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 

ประเภท ดงันัน้ 
คณะกรรมาธิการฯ จึง
ส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกลา่วไปยัง
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ โดย
คณะกรรมาธิการฯ จะ
ไดต้ิดตามการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหง่ชาติใน
ภาพรวมต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/
๒๑๑๓  
ลงวันที ่๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 



  ๕๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ นายนวิัณ  นาพรม  
นายกเทศมนตร ี
ต าบลนิคม  
อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวดักาฬสินธุ ์

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙  
ต.ค. ๖๒) 

 

ขอให้ภาครัฐส่งเสริม ประชาสัมพันธด์้าน
การท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ 
เนื่องจากเปน็พื้นที่ทีม่ีสถานที่ส าคัญที่
น่าสนใจหลายแห่ง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดักาฬสินธุ ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๒ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
 

๗ เมษายน ๒๖๖๓ 
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด าเนินการ ดังนี้  
     ๑)  ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมโฮมสเตยไ์ทย 
สถานทีด่ าเนินการ คือ 
สหัสขันธ์ไดโนโรด โฮมส
เตย์ ต าบลโนนบุร ี
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวดั
กาฬสินธุ ์จ านวน ๑๙ 
หลัง 
     ๒)  ด าเนินกิจกรรม
สื่อสัญจร ON Tour : 
สไตลน์วตัวถิีอ าเภอสหัส
ขันธ ์จังหวดักาฬสนิธุ ์
โดยเป็นการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวหลกัของ
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวดั
กาฬสินธุก์ับ ๘ วิถี
วัฒนธรรม ได้แก่ 
อาหาร การแต่งกาย ที่



  ๖๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 

 

อยู่อาศัย ประเพณ ี
ภาษา อาชีพ ความเชื่อ  
และศิลปวฒันธรรม ที่
แสดงถึงจดุเด่น 
เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์
ของชุมชนสดุยอด
ผลิตภัณฑ์เดน่และ
สถานที่ทอ่งเที่ยวเพื่อ
เป็นจดุขายของชมุชน  
มีความน่าสนใจและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
มากขึน้ 



  ๖๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๓. นายประเสรฐิ  จิตปรดีา   กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙  
ต.ค. ๖๒) 

 

ขอให้ผลักดันหนว่ยงานที่เกีย่วข้องอนุมตัิ
งบประมาณก่อสรา้งอาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลนาคู เพื่อให้เป็นพ้ืนที่
จ าหน่ายสนิค้าของคนในชุมชน 
     เทศบาลต าบลนาคู ได้จดัท าโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาค ูและได้จัดสง่รายละเอียดไปยัง 
ส านักงานท้องถิน่จังหวดักาฬสินธุ์ แต่
โครงการดังกล่าวยงัไมไ่ดร้ับการสนบัสนนุ
งบประมาณเพื่อด าเนนิการก่อสร้าง แก้ไข 
ปรับปรุงตลาดสดดังกล่าว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นเวลา ๒ ปีแลว้ ดังนัน้ จงึขอ
ความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ผลักดันโครงการ
ดังกลา่ว 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดักาฬสินธุ ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง  
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๒ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๗ เมษายน ๒๖๖๓ 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ไดต้รวจสอบการจดัสรร
งบประมาณเงนิอุดหนนุ
เฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โครงการ
ก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
แล้วปรากฏว่า เทศบาล
ต าบลนาคไูม่ได้รบัแจง้
การจดัสรรงบประมาณ
ตามโครงการดงักล่าว
แต่อย่างใด 
 



  ๖๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

     ๗ เมษายน ๒๖๖๓ 
ส านักงานชลประทาน
ที่ ๖ (ขอนแก่น) 
พิจารณาแลว้เหน็ว่า 
เป็นลักษณะของ
โครงการชลประทาน
ขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบเปน็วงกวา้ง จงึ
ได้มอบให้ส านักบริหาร
โครงการกรม
ชลประทาน เปน็ผู้
พิจารณา ทั้งนี้ ไดน้ าเข้า
แผนการศกึษาโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว 
 
 
 



  ๖๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๔. นายสิทธศิักดิ ์ 
ยนตต์ระกูล 

กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙  
ต.ค. ๖๒) 

 

   ๑. ปญัหาการค้าขายที่ฝืดเคือง 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเลก็ทีม่ียอดขาย
ตกต่ า ซึ่งอาจจะชว่ยโดยการกระตุน้การ
ท่องเที่ยวหลายพื้นทีข่องจงัหวดัจะพัฒนา
ให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยว ซึ่งโดยทาง
ภาคเอกชนจะจดัท าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่
โดยอยู่ในชว่งของการออกแบบและ
น าเสนอ 
     ๒. การด าเนนิธรุกิจในปจัจุบันมปีัญหา
ด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการหลาย
หนว่ยงาน ซึง่ควรมกีารบรหิารจัดการแบบ 
One Stop Service 
     ๓. ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อ
ยอดขาย และราคาสินค้าที่ไม่สามารถ
แข่งขันกับตลาดออนไลนไ์ด ้
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดักาฬสินธุ ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
 

๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานพาณิชย์
จังหวดักาฬสินธุ ์ 
ไดด้ าเนินการเกี่ยวกบั
ประเดน็ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกลา่ว
ข้างต้น  ดังนี ้ 
     ๑.  จดัโครงการ
ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน สินคา้ 
OTOP/SMEs/วิสาหกิจ
ชุมชนจดัสรรพื้นที่
จ าหน่ายสนิค้า เพ่ือ
แก้ไขปญัหาการค้า
ฝืดเคือง 
     ๒.  จดัท าระบบการ
ด าเนินการงานบริการ
แบบ MOC Single 
point เพื่อลด
ระยะเวลาของ
ประชาชนผูม้าตดิต่อใน
การจดทะเบียนนิติ
บุคคล รวมทั้งการออก



  ๖๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

หนังสอืรับรองสามารถ
ออกได้ที่ธนาคาร ไม่
ต้องมาที่ส านักงาน
พาณิชย์จังหวดัทุก
จังหวดั 
     ๓.  ด าเนินการได้ให้
ความรู้ดา้นการท า
การตลาดสมัยใหม่ใหก้ับ
ผู้ประกอบการให้
สามารถปรบัรูปแบบ
การท าธุรกิจสมัยใหม ่
ซึ่งเป็นวิวฒันาการด้าน
การตลาดสมัยใหม ่ใน
ขณะเดียวกันก็จดัหา
ตลาดออฟไลน์ภายใน
จังหวดัและที่สว่น
ราชการ ภาคเอกชนจัด
ขึ้น เพื่อฝึกหดัการค้า
ให้กับผู้ผลติรายย่อยที่
สนใจ 



  ๖๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๕. นายวรีะชาติ  ภูโปร่ง   กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙  
ต.ค. ๖๒) 

 

๑. ปญัหาน้ าไม่เพียงพอตอ่การท า
การเกษตรตลอดทั้งปี  
         ข้อเท็จจริง   เนื่องจากมีการปดิการ
ส่งน้ าในชว่งเดือนเมษายน ถึงมถิุนายน 
และพฤศจกิายน ถงึ ธันวาคม ของทุกปที า
ให้กลุ่มเกษตรกรได้รบัผลกระทบ 
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนทีบ่่อเลีย้งกุ้ง 
         ข้อเท็จจริง  ทางสาธารณะเข้าพ้ืนที่
บ่อเลี้ยงกุง้ของกลุ่มเกษตรกร บางเส้นทาง
ยังไม่ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมท าใหไ้มไ่ด้
รับความสะดวกในการล าเลยีงสินค้าของ
กลุ่มสมาชกิเกษตรกร 
     ๓. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องมาท า
การส ารวจขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพิ่ม
แรงดันไฟฟ้า 
        ข้อเท็จจริง  ไฟฟ้าและแสงสว่างยัง
เข้าไม่ทั่วถึงพ้ืนทีบ่ริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งของ
กลุ่มเกษตรกร และแรงดนัไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานต้องการให้หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งมาท าการส ารวจขยายเขตเสา
ไฟฟ้าและเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน (ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดักาฬสินธุ ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอื 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๘ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอ 
ยางตลาด ได้สง่งาน
ให้กับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเขต ๒  
(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จังหวดัอบุลราชธานี 
พิจารณาอนมุัติเข้า
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้พ้ืนที่ท ากนิทางการ
เกษตร (คขก.) ประจ าป ี
๒๕๖๒ และพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 



  ๖๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๖. นางสุจารี  ธนสิริธนากร   กาฬสินธุ ์
(๒๘-๒๙  
ต.ค. ๖๒) 

ขอความอนุเคราะห์ประสานความรว่มมือ
การสนบัสนนุ 
กลุ่มสหกรณ์ จงึมีขอ้เสนอ ดังนี ้
     ๑. ขอให้ภาครฐัส่งเสริมและสนับสนนุ
เงินทนุและปัจจัยด้านการผลิตแก่กลุ่ม
เกษตรรายย่อย 
     ๒. ขอให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กบั
เกษตรกรรายย่อย 
     ๓. ขอให้ภาครฐัสนบัสนนุการจดัตั้ง
ศูนย์เกษตรอนิทรียแ์บบครบวงจร เพื่อจดั
อบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรที่ต้องการสร้าง
งาน สร้างรายได้จากการปลกูผักอินทรีย์
เป็นอาชีพ 
     ๔. ตอ้งการให้ภาครัฐสนับสนนุระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์และแหล่ง
น้ าที่น ามาใช้ในการท าเกษตร 
     ๕. ปญัหาข้อกฎหมายการขออนญุาตใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน ์ซึง่ได้รบัการบริจาค
ให้แก่สมาชิกกลุม่ปนับญุ 
เพ่ือจดัสรา้งโรงเรือนลา้งผกั และบรรจหุีบห่อ
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการ
จังหวดักาฬสินธุ ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๑ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานเกษตรจังหวดั
กาฬสินธุ ์ 
ได้จดัท าแผนงานโครงการ
เพ่ือขอรับ 
การสนบัสนนุงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของจังหวดัและ
กลุ่มจังหวดั ในการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพให้กับ
เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร 
ผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินคา้
เกษตรปลอดภัย สามารถ
ยกระดับสู่สนิค้าเกษตร
อินทรีย์  
ซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยการ
อบรมถ่ายทอดความรูแ้ละ
สนับสนนุปัจจัย 
การผลติให้กับ
เกษตรกร/กลุม่
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 



  ๖๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายชัยชนะ  รัตนชัย

ฤทธิ ์
เลขาธกิารหอการคา้ 
จังหวดัรอ้ยเอ็ด 
๕๕ หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลเกาะแกว้  
อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวดัรอ้ยเอ็ด ๔๕๑๒๐ 

ร้อยเอ็ด 
(๑๔ – ๑๕ 
ก.พ. ๖๓) 

ขอความอนุเคราะห์ชว่ยผลักดันโครงการบริหาร
จัดการน้ าจงัหวัดร้อยเอด็ทั้งระบบ 
     สืบเนื่องจากจงัหวัดร้อยเอ็ด เกดิอุทกภัย
ใหญ ่
ตั้งแตป่ี ๒๕๖๐ ถงึปี ๒๕๖๒ ตดิต่อกันเป็นเวลา 
๓ ป ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่ประชาชนเป็น
จ านวนมาก  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางแกไ้ขได้
จัดท าโครงการบรหิารจดัการน้ า เพ่ือลดปัญหา
น้ าท่วมน้ าแล้งทัง้ระบบ ตามลุ่มน้ าส าคัญ ๆ ของ
จังหวดั ในโครงการนี้ต้องใชเ้งินงบประมาณใน
การด าเนนิการเป็นจ านวนมาก เพื่อใหโ้ครงการ
ส าเร็จและแก้ไขปญัหาได้จรงิ 

(ปัญหาด้านแหล่งน้ า) 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบ
ให้จังหวัดร้อยเอด็รับไปด าเนินการ
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่
 
ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
ร้อยเอ็ดเพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อไป 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๑ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

 



  ๖๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ นายประมวล วิลาจันทร ์

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
การอาชีพร้อยเอด็ 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวัดร้อยเอด็ 
๔๕๐๐๐ 

ร้อยเอ็ด 
(๑๔ – ๑๕ 
ก.พ. ๖๓) 

การขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบกลาง) 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
มีนโยบายการพัฒนาการจดัอาชีวศกึษาสู่สากล 
และการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมและ
ให้สถานศึกษาก าหนดสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ R-Excellent  
     วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการ
จัดท าขอ้มูลเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี ้
     ๑. โครงการพัฒนานักเรยีน นกัศึกษา
มาตรฐานสู่สากล งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้นักเรียน 
นักศึกษามีทักษะทางภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 
และภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการตดิต่อสือ่สารได้ 
     ๒. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมรอ้ยเอ็ด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อพัฒนาสถานศึกษาผู้น าดา้นการสรา้ง
นวตักรรม เครือ่งจักรแปรรปูข้าวและผลผลิต
ทางการเกษตรฯ 

ผู้ร้องมหีนงัสือเรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
 
คณะอนกุรรมการฯ เห็นชอบให้ส่ง
เรื่อง 
ไปยังคณะกรรมาธิการการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๗ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๕ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๖๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งเรยีน การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๓. โครงการเถ้าแก่เมืองร้อยเอ็ด 
งบประมาณ ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษามีความรู้ในการเปน็ผู้ประกอบการราย
ใหม่ เพื่อน าสินค้าการเกษตรมาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าสู่ชมุชนฯ      

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
ตารางการรับเรือ่งตา่ง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
 ประเภท : ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายวรีพงษ์  เต็งรังสรรค ์

ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวดั
อุดรธาน ี
โทร. ๐๔๒ ๒๒๑ ๑๑๙ 
ที่อยู่ ๑๐๕  ถนนแจ่มนุ
สรณ์   
ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑.  ต้องการให้ส่งเสริมระบบขนส่งสนิคา้  
และการจดัระเบียบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการสร้างตลาดตา่งประเทศและ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และ
สาธารรัฐประชาชนจนีตอนใต้ เชน่ การขยาย
เส้นทางรถไฟไปยังนิคมอุตสาหกรรมอดุรธานี ซึ่ง
นิคมอตุสาหกรรมอดุรธานีไม่สามารถด าเนินการ
เองได ้
     ๒. ตอ้งการให้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนานวตักรรมเพื่อสง่เสริมด้าน
อุตสาหกรรม 
ในจังหวัดอดุรธานีให้มากยิ่งขึ้น 
     ๓. ตอ้งการใหน้ิคมอตุสาหกรรมอดุรธานี 
เป็นเศรษฐกิจพิเศษเหมือนจงัหวดัหนองคาย 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้
มอบให้ นายณรงค ์ เชือ้บุญช่วย 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี
รับไปด าเนนิการ 
เชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือหารือ 
ร่วมกันบรูณาการ ตามหน้าที่และ
อ านาจ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

 



  ๗๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เพื่อจูงใจให้นักลงทุนมาลงทนุในจังหวดัอุดรธานี
เพิ่มมากขึ้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
     - ผู้เกี่ยวข้อง ไดน้ าเสนอโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอดุรธาน ีซึง่เปน็นิคมฯ แห่งแรก
ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที ่๒๑ ก.พ. พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการ
ตั้งอยู่ที่  
ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี พ้ืนที ่๒,๑๗๐ ไร ่
ความคืบหน้า  
     - การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาที่จะ
เข้ามาส ารวจในการสร้างราง โดยจะต้องขอรบั
การสนบัสนนุจากกระทรวงคมนาคม 
     - เคยมีการเสนอในการลงพื้นที่ของ ครม.
สัญจร  
ต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกบัการขยายรางรถไฟ 



  ๗๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เพื่อเชื่อมไปถงึพื้นที่ของนคิมอุตสาหกรรม
จังหวดัอดุรธาน ีการให้สิทธพิิเศษทางภาษี และ 
Logistics Park ซึ่งไดข้้อมูลว่าขอน าไปพิจารณา
ศึกษา 
     - ผู้วา่ราชการจงัหวัดอดุรธานี ใหข้้อมูล
เพิ่มเติมว่า โครงการดังกลา่ว ภาคเอกชนเปน็ผู้
ลงทุนทั้งหมด  
จึงขอใหต้ิดตาม เร่งรดั การพิจารณาดงักล่าว  
เพื่อประโยชน์ทางดา้นการคา้การลงทุน 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
     ๔. ขอให้ส่งเสริมระบบชลประทานทีด่ีให้กบั
พ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โขง-เลย-ช-ีมูล) 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/ลงวนัที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๕๘ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๗๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง 

รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๒๐ 
โทร. ๐๘ ๑๒๖๐ ๔๖๖๖ 
ที่อยู่ ๗๙ หมู่ ๖  
ต าบลบ้านจัน่ 
อ.เมือง จ.อดุรธาน ี
๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

สถานศึกษาขนาดเล็กทีอ่ยู่ในชุมชน ยังมีความ
จ าเป็นต่อชมุชน ไมค่วรด าเนินการยุบรวม แต่
ควรสง่เสรมิพัฒนา ให้เป็นศนูย์พัฒนาการศึกษา
ของท้องถิน่ 
และควรสนับสนุนงบประมาณรายหวัเพิ่ม
มากกว่าสถานศกึษาขนาดอืน่    
ข้อเสนอ  
     ๑. สร้างเสรมิโรงเรียนดว้ยเทคโนโลย ี
     ๒. โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ และขนาดใหญ่ 
ควรด าเนินการในรูปแบบนติิบุคคลเตม็รปูแบบ 
เพื่อการบริหารจัดการตนเองไดอ้ย่างสมบูรณ ์
     ๓. โรงเรียนขนาดกลาง ควรพัฒนาให้
เจริญกา้วหน้า เน้นเป็นต้นแบบตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
     ๔. โรงเรียนขนาดเล็ก ควรจดังบประมาณ
พิเศษช่วยเหลือจัดให้เปน็ศนูย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชนเป็นแหลง่บูรณาการฐานข้อมูลและ
ความรู้นวัตกรรมในอนาคตที่สมบูรณ ์

(ปัญหาด้านการศกึษา) 
 

ขณะนีค้ณะกรรมาธกิารการศึกษา 
วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศกึษา
ประเดน็การยบุรวมสถานศกึษาขนาด
เล็ก  
 
ดังนัน้ เหน็ควรส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ต่อไป 

 



  ๗๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ นายประยูร  นารี  

รองประธานสภา
วัฒนธรรมจงัหวัด
อุดรธาน ี
โทร. ๐๘ ๙๓๗๖  
๔๑๙๑ ,     
      ๐๔๒ ๒๔๗ ๘๐๒ 
ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๙ ต าบล
น้ าพ่น  อ.หนองววัซอ จ.
อุดรธาน ี๔๑๒๒๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอให้สนบัสนนุการสง่เสริมและอนุรกัษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณวีัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธาน ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานร าบวงสรวง
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในวนัที่ระลึก
ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจ า
ทุกป ี

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้
มอบให้จังหวดัอดุรธานีรับไป
ด าเนินการ 

 

     ๒. ประชาชนบา้นน้ าพ่น ต าบลหนองววัซอ  
จังหวดัอดุรธาน ีไม่มีเอกสารสิทธิด์้านทีด่นิท ากนิ
ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๒๐ กว่า ๔๐๐ หลงัคารเรือน ซึ่ง
ทั้งหมูบ่้าน 
มีเอกสารสิทธิไ์มถ่ึง ๒๐ ครวัเรือน ทัง้นี ้เคย
รายงาน 
ในการประชมุสัญจรของจังหวดัแต่ยังไม่มีความ
คืบหน้า 

(ปัญหาที่ดนิ) 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ีไดช้ี้แจง
ว่า พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวดัอุดรธานีจะ
ออกส ารวจทีด่ินเพ่ือออกโฉนดทีด่ิน
ให้กับทุกอ าเภอตามนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระวางแผน
ที่ดินทีถู่กต้องจงึจะสามารถ 
ออกโฉนดได ้

 



  ๗๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔ นายอรรถสิทธิ์  อินทร์มา   

ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
อุดรธาน ี
โทร. ๐๘ ๖๖๓๕ 
๘๗๒๗, 
      ๐๔๒ ๒๔๔ ๓๙๓ 
ที่อยู่  องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดัอดุรธาน ีถ.
มุขมนตรี อ.เมือง จ.
อุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. งบประมาณทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด
อุดรธานไีดร้ับเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนมีจ านวนเงินงบประมาณที่
ลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเดอืดร้อนของ
ประชาชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้ชีแ้จงกรณีที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง
ดังกลา่วใหป้ระชาชนผู้เสนอความเหน็
ได้รบัทราบแลว้ 

 

     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไมส่อดคล้อง
กับหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ีและหลัก
นิตธิรรม เช่น ระเบียบการใช้รถยนต์สว่นกลาง
ของส านักนายกรฐัมนตรี หากจะจอดรถนอก
ส านักงาน จะต้องมเีหตุผล “ความจ าเป็น” สวน
ทางกับการใหค้วามอิสระแกท่้องถิน่ หรือ 
ระเบียบว่าดว้ยการเบิกค่าเชา่บ้านของสว่น
ภูมิภาคที่มีการปรับอตัราการเบิกค่าเช่าบ้าน แต่
การแก้ไขระเบียบลา่ช้ากว่าส่วนกลาง ๖ เดือน 
และไม่ระบุจ่ายย้อนหลังใหแ้ก่ขา้ราชการทอ้งถิน่ 
ข้อเสนอ ขอใหต้ั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ท้องถิน่ที่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาและขัดต่อ
หลักนติิธรรม (ปัญหาด้านสงัคมและอืน่ ๆ) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยตุิธรรม และการ
ต ารวจ วุฒิสภา เพ่ือเปน็ขอ้มูล
ประกอบ 
การพิจารณาด าเนนิการในสว่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๖ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๗๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ นายวรงค ์ คลงัเงนิ 

ท้องถิน่จังหวดัอุดรธาน ี
โทร. ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๑๑๑  
ที่อยู่ ๓ ต.บา้นเลื่อม อ.
เมือง  
จ.อุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

แผนการถา่ยโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ 
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีการถ่ายโอนกิจการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เชน่ ถนน ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แตไ่ม่มกีารถ่ายโอนเงินงบประมาณด้าน
การซ่อมแซม บ ารุงรักษาโดยเฉพาะมาให้ ท าให้
ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง หากถนนช ารดุ 
เป็นหลุมเป็นบอ่ เพราะงบประมาณที่ได้รับเป็น
งบประมาณทั่วไป 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้
ชี้แจงกรณีที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดังกล่าว
ให้ประชาชนผูเ้สนอความเหน็ได้รับ
ทราบแล้ว 

 

๖ นายบุญศร ีสุขวาป ี 
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวดัอดุรธาน ี
โทร. ๐๔๒ ๒๖๖ ๓๗๕, 
       ๐๘ ๑๐๕๐ 
๘๑๕๔,  
ที่อยู่ ๑๓๕ หมู่ ๓ ต.บะ
ยาว อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธาน ี๔๑๒๘๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอให้เพ่ิมพื้นที่ชลประทานใหเ้พียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน ซึ่งประสบปญัหา
ภัยแล้งคุกคามจ านวนมาก และหลายอ าเภออยู่
ไกลแหล่งน้ า โดยเฉพาะอ าเภอวังสามหมอ ซึง่
เคยมีการเสนอโครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ าค า
หมากยาง ต.บะยาว อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ี
ในการประชมุกลุ่มจงัหวัด แต่ยังไม่มีความ
คืบหน้า ปัจจุบนัตืน้เขนิทรายทับถม 
ท าให้กับเก็บน้ าได้นอ้ย (ปัญหาดา้นแหลง่น้ า) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ให้ผู้
เสนอความเหน็ส่งขอ้มูลรายละเอียด
เพิ่มเติม เพ่ือจะไดน้ ามาประกอบการ
พิจารณา 

 



  ๗๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒.  เกษตรกรไมม่ีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิท ากนิ 
อย่างทั่วถึงในพ้ืนทีอ่ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรี
ธาต ุและอ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวเดิมคือปา่สงวนแต่ปัจจุบนัเป็นปา่
เสื่อมโทรม 

(ปัญหาที่ดนิ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ให้ผู้
เสนอความเหน็ส่งขอ้มูลรายละเอียด
เพิ่มเติม เพ่ือจะไดน้ ามาประกอบการ
พิจารณา 

 

     ๓. ไฟส่องสว่างตามถนนลาดยางในหลาย
พ้ืนที่ของหมู่บา้น อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรี
ธาต ุและอ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี มีไฟ
ส่องสว่างไมเ่พียงพอ ส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้มอบให้จังหวัดอดุรธานีรบัไป
ด าเนินการ 

 

     ๔. ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ซึ่งตัด
ผ่านอ าเภอกุมภวาปี-ศรธีาต-ุวังสามหมอ มี
ระยะทางประมาณ ๖๑ กโิลเมตร มคีวามคับ
แคบ มีรถบรรทุกอ้อยและยาพาราขบัผ่าน เสนอ
ให้มีการขยายเป็นถนนสีช่่องจราจร ทั้งนี้ เคยมี
การเสนอในการประชมุกลุ่มจังหวดัแต่ยังไมม่ี
ความคืบหน้า (ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานไีด้รายงาน
ว่าการขยายถนนฯ หมายเลข ๒๐๒๓ 
อยู่ในแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยขยายถนนสี่ช่องจราจรในบางช่วง 
เช่น ถนนที่ตดัผ่านเขตชมุชน หรือ
โรงเรียน ส่วนบรเิวณอืน่ ๆ จะขยาย
ถนนจากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร 

 



  ๗๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๗ นางสาวสุรีพร  เทพทอง 

นิติกรช านาญการ 
ส านักงานการปฏริูปทีด่ิน
จังหวดัอดุรธาน ี
โทร  ๐๔๒ ๙๒๐ ๐๓๓ 
       ๐๘ ๘๕๖๒ ๔๒๓๕ 
ที่อยู่ ส านกังานการ
ปฏิรูปทีด่ินจังหวดั
อุดรธาน ี 
๑๙๑ ถ.บญุยาหาร 
ต.หนองบัว อ.เมือง   
จ.อุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

กฎหมายปฏริูปทีด่ินไม่มคีวามสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศและความเปน็อยู่ของเกษตรหรือ
ราษฎรในพื้นที่เขตปฏิรูปทีด่นิ เนื่องจากถูกจ ากดั
โดยกฎหมายปฏิรปูทีด่ินและระเบียบ ซึ่งมี
วัตถุประสงคห์ลักเพื่อประกอบเกษตรกรรม 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 
 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยตุิธรรม และการ
ต ารวจ วุฒิสภา เพ่ือเปน็ขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๑ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๗ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๘ นายบัญญตัิ  พูลทรัพย์   
ต าแหนง่ นายกสมาคม
ผู้สูงอาย ุอุดรธาน,ี อดีต
ประชาสัมพันธ์จังหวดั
อุดรธาน ีเบอร์โทรศัพท์  
๐๘ ๕๙๕๔ ๓๓๓๔ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีการศึกษาที่สงู  
ผ่านการอบรมหลกัสูตรของนักการเมืองท้องถิ่น 
จากสถาบันการศกึษา มีวาระการด ารงต าแหนง่ 
๒ ป ีเวน้วรรคอย่างน้อย ๓ – ๕ ปี  
     ๒. เมือ่ผู้บรหิารท้องถิ่นกระท าความผิด  
ควรด าเนินการยดึทรัพย์โดยเร็ว 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

  



  ๗๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๙ นางวราพร  ศริิประเสริฐ 

รองนายกเทศมนตรนีคร
อุดรธาน ี 
โทร. ๐๘ ๑๐๔๙ ๔๕๖๓ 
ที่อยู่ เทศบาลนคร
อุดรธาน ี
๑ ถนนอธิบดี ต.หมาก
แข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอให้ภาครัฐพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธาน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครอดุรธาน ีเนือ่งจาก
ขณะนีค้ณะกรรมการผู้น าชมุชนไม่ได้รบั
สวัสดกิารใด ๆ  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

  

๑๐ นายสุชาติ  ทอนมณี 
นายอ าเภอกุมภวาป ี
โทร. ๐๘ ๑๘๖๗ ๕๙๓๔ 
ที่อยู่ ที่ว่าการอ าเภอ 
กุมภวาปี ต.กุมภวาป ีอ 
.กุมภวาปี จ.อดุรธาน ี
๔๑๓๗๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอให้ขยายถนนที่เชื่อมระหว่างอ าเภอกุมภวาปี
จากแยกนาแบก ต าบลเวียงค า ซึ่งตัดผ่านอ าเภอ
ประจักษศ์ิลปาคม ถึง อ าเภอหนองหาน 
เนื่องจากถนนเดิมมีความคบัแคบ และไม่มีความ
ปลอดภัย หากด าเนินการขยายถนนได ้จะเป็น
เส้นทางทีส่ามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวดัสกลนคร 
และจังหวดัหนองคายได้สะดวกมากยิง่ขึ้น 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วฒุิสภา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๒ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๘ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 

 



  ๘๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๑ นายชาญชัย  ปุณ

ประเสริฐ 
โทร. ๐๙ ๐๐๓๒ ๕๕๐๔ 
ที่อยู่ ๔๘๕ บา้นโพธิ์
สว่าง หมู ่๒ ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อดุรธาน ี
๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ภาครัฐควรดแูลผู้สูงอายุใหม้ปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน 
สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๔ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๒ ส านักงานพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวดัอุดรธาน ี
โทร. ๐๔๒ ๒๒๒ ๙๕๔,  
      ๐๔๒ ๒๒๑ ๗๗๓ 
ที่อยู่ ศาลากลางจงัหวัด
อุดรธาน ีอ.เมืองอดุรธานี  
๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

๑. ดา้นเยาวชน  
     ๑.๑ โครงการอุดหนนุเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
ไม่มขี้อบญัญตัิตามกฎหมายให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ให้การสนบัสนนุโดยตรง ควรมกีาร
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถด าเนนิการช่วยเหลอืไดต้ามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 
ลววนัที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 



  ๘๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๑.๒ เด็กแรกเกดิที่ได้รบัการชว่ยเหลือเงนิ
อุดหนุนเดือนละ ๖๐๐ บาท ตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยข้อมูลในระบบโครงการเงนิอดุหนุน
เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิที่ได้รบัการขึ้นทะเบียน
ของจังหวดัอดุรธาน ีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่า
ราย ซึง่ถือว่าเป็นจ านวนคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะ
สัดส่วนของคุณแมว่ัยใส ซึ่งมีอัตราสัดสว่น
ประมาณ ๔,๐๐ ราย หรอืคดิเปน็ ๑๐ 
เปอร์เซ็นตข์องจ านวนผู้ลงทะเบียน  
ซึ่งควรไดร้ับการชว่ยเหลือและพัฒนาโดยพิเศษ 
๒. ดา้นผู้สงูอายุ  ควรสนบัสนุนอาชีพและรายได ้
ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีพตามชว่งวัย โดย
ส่งเสริมอาชีพในรปูแบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเปน็
การสรา้งสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๓ นายธนะเมศฐ ์ รอบรู ้

นิติกรช านาญการ 
โทร. ๐๔๒ ๒๒๒ ๒๘๔ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ขอให้พิจารณาออกกฎหมายให้นายจ้างที่
มีการจ้างงานลูกจ้าง ตั้งแต่จ านวน ๑ คนขึน้ไป 
ให้แจ้งการจ้างงานที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล ต าบล องค์การบรหิารสว่นต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั เพื่อให้มีการบันทึก

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การแรงงาน วฒุิสภา เพื่อเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 



  ๘๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่อยู่ ส านกังานส่งเสริม
สวัสดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจงัหวัดอุดรธาน ี
๒๕ ถ.วฒันานวุงศ ์ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 

ข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ทีเ่ชื่อมโยงไปยงั
ฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน เพื่อโยชน์ใน
การดูแลคุม้ครองแรงงาน 
     ๒. ขอให้พิจารณาออกกฎหมายบูรณาการ
ข้อมูล Big Data กลุ่มแรงงานนอกระบบในการ
แจ้งกลุม่อาชีพตอ่หน่วยงานส่วนท้องถิน่ 
เทศบาล ต าบล องค์การบรหิารสว่นต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั เพื่อให้มีการดแูล
คุ้มครองแรงงาน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๓ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๙ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

๑๔ นายอนุพงค์  มกรานุ
รักษ ์
รองประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวดั
อุดรธาน ี
โทร  ๐๘ ๑๙๗๕ 
๓๒๖๓,  
       ๐๔๒ ๒๔๖ ๔๙๘ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑ .ปัญหาการว่างงานของบัณฑติจบใหม่ 
เนื่องจากไม่ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน บัณฑิตขาดคณุภาพการศึกษา 
และการไม่ตอบสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเรียน 
สายสามัญและสายอาชีพ (๕๐:๕๐) 
     ขอ้เสนอ 
     ๑) ยกเลกินโยบายการอุดหนุนรายหวั 
โดยเปลี่ยนเปน็การอดุหนุนทางวิชาการแทน 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การศกึษา วุฒิสภา เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๙ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๒ 

 



  ๘๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่อยู่ ๘๓/๑๔  ถ.วัฒนา
นุวงศ์ ต.หมากแขง้ อ.
เมืองอดุรธานี  
๔๑๐๐๐ 

เพื่อสร้างใหเ้กิดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มากกว่า
การเน้นปริมาณจ านวนนักเรียน 
     ๒) คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวัด (กศจ.) 
ควรมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแผนการรบั
ผู้เรียนทุกระดับการศกึษา  และควรมีการน า
อาชีวศกึษาจังหวดัมาร่วมวางแผน 
     ๓) ควรตัดการอดุหนนุทางการศึกษาใน
สาขาวชิาที่ไม่ตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ประเทศ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

     ๒. นโยบายการกระจายอ านาจและความ
เป็นนิติบุคคลของสถานศกึษา ไม่สามารถใช้ได้
จริงตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
     ขอ้เสนอ ควรให้สถานศกึษาเปน็นติิบุคคล
ตามความพร้อมและความประสงคข์อง
สถานศึกษาและชมุชนอย่างแท้จริง (งบประมาณ
, บุคลากร, วิชาการ, ทั่วไป) โดยการออก
ระเบียบและทางทางปฏบิัติให้ชัดเจน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 



  ๘๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
      ๓. สถาบันการศึกษาเอกชนต้องรับภาระ
ค่าภาษีท้องถิ่น (ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง)  
ซึ่งสถาบนัการศึกษาเอกชนไม่ไดร้ับการอดุหนุน
จากภาครฐั 
     ขอ้เสนอ ควรยกเวน้การจัดเก็บภาษีกบั
สถาบนัการศึกษาเอกชน เพือ่ความเสมอภาค
ของสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครับและภาคเอกชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๕ นายขจร  เนตรน ี

เลขานกุารสมาคม
ผู้สูงอายุจังหวดัอุดรธาน ี
โทร. ๐๘ ๗๔๒๖ ๒๒๕๒ 
ที่อยู่ ๑๒ ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอดุรธานี 
๔๑๐๐๐ 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวดัอุดรธานี มี
จ านวนไม่ครอบคลุมในทุกอ าเภอ ซึง่ตอ้งการให้
มีการจดัสรรงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ไปด าเนินการจดัตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ทุกอ าเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายมุกีิจกรรมท ารว่มกัน  
     ๒. ควรก าหนดหลักสตูรการเรียนอาทติย์ละ 
๒ วนั ตามความเหมาะสม ซึ่งไม่ควรเน้นวิชาการ
มากเกนิไป 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ 
การศกึษา วุฒิสภา เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการใน
ส่วน 
ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๙ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๓ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
 

 



  ๘๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๖ นายบัญญตัิ  พูลทรัพย์   

นายกสมาคมผู้สงูอาย ุ
อุดรธาน ี 
อดีตประชาสัมพันธ์
จังหวดัอดุรธาน ี
โทร. ๐๘ ๕๙๕๔ ๓๓๓๔ 
ที่อยู่  (ปกปดิ) 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. ควรสรา้งงานให้ผู้สงูอายุให้มากขึ้น และ
ควรให้ผูท้ี่มีอาย ุ๖๐ ๗๕ ป ีเข้าไปเปน็ที่ปรึกษา
ของสว่นราชการตา่ง ๆ (จติอาสา โดยไม่มี
เงินเดือน) 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

เหน็ควรสง่เรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสงัคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ 
ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๕ 
ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

     ๒. ขอให้บริษัท หา้งรา้น รบัผู้สูงอายแุละผู้
พิการเขา้ท างานให้มากขึน้ โดยอาจให้ท างาน
เป็นรายชั่วโมง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

เหน็ควรสง่เรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสงัคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการในสว่น
ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๔๐ ลง
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจง้ประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๕ ลง
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๘๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๓. สมาชิกวฒุิสภาทีค่ัดเลือกมาจากองคก์ร
ต่าง ๆ เปน็สิ่งทีด่ี ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ 
๒ ป ีและเวน้วรรคไป ๕ ป ี

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

  

     ๔. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ควรมีการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิอย่างเขม้ข้นก่อนจะได้รับ
การสมคัรเลือกตัง้ ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ 
๒ ป ีและเวน้วรรคไป ๕ ปี ควรผ่านการอบรม
จากสถาบันของราชการ เนน้คุณธรรม ศีลธรรม 
จิตอาสา และเคารพกฎหมาย ทั้งนี ้กรณีทีไ่ด้
กระท าผดิควรด าเนินการตดัสินโดยเรว็ และควร
ได้รบัโทษทีม่ากกว่าบุคคลทัว่ไป 

  

     ๕. ควรสรา้งเรือนจ าส าหรับนักการเมืองและ
ข้าราชการทีป่ระพฤติผดิ โดยสร้างเรอืนจ าบน
เกาะทีม่ีความห่างไกล 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 

  



  ๘๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๗ นายชัชวาล  แสงลา 

โทร. ๐๙ ๘๖๑๙ ๖๕๐๕ 
ที่อยู่  ๕๐ บา้นท่าเสียว  
หมู่ ๗ ต.สร้างคอม  
อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี
 

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

กลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านทา่เสียว หมู ่๗, ๙ และ ๑๓  
ต าบลสร้างคอม อ าเภอสรา้งคอม จังหวดั
อุดรธาน ีประสบปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค ซึง่ประมาณน้ าลุ่มน้ าหว้ยหลวงใน
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม จะมีปริมาณน้ าจ านวน
มาก และทว่มในหลายพื้นที ่แต่เมื่อถึงเดือน
พฤศจิกายน-ธนัวาคม ปรมิาณน้ าจะมีปรมิาณ
น้อยมาก ข้อเสนอ อยากใหม้ีการกักเกบ็น้ า
ในช่วงที่ลุม่น้ าห้วยหลวงมีปริมาณน้ าจ านวนมาก  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

นายอภิชาต ชุมนุมมณี  
ผอ.โครงการชลประทานอดุรธานี  
ได้ชีแ้จงว่า บ้านทา่เสียว หมู ่๕,๗ อยู่
ในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วย
หลวงตอนล่าง ซึง่ผู้ว่าราชการจังหวดั
อุดรธานขีอใหเ้ร่งรัดโครงการ จึง
ต้องการให้สมาชิกวฒุิสภาชว่ยผลักดนั
การเร่งรดัโครงการดังกล่าว 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๘ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๕๙ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 
 

 



  ๘๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๘ นายล าพอง  อภัยพรม 

โทร. ๐๘ ๔๔๑๙ ๙๖๕๗ 
ที่อยู่ บ้านโนนนกหอ  
หมู่ ๓ ต.สร้างคอม อ.
สร้างคอม จ.อดุรธาน ี

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ไม่สามารถท านาปรงัได้ตามฤดูกาล เนื่องจาก 
น้ าที่ชลประทานกบัเกบ็ไว้เขา้ท่วมพื้นทีน่าใน
เดือนธนัวาคม ท าใหต้้องปรบัมาท านาในเดือน
มกราคมซึ่งมปีริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๓๘ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๖๐ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๙ นายสพล  โสภารักษ ์
ผู้ใหญ่บ้าน 
โทร. ๐๘ ๒๘๕๐ ๔๖๕๔ 
ที่อยู่ ๒๐ บ้านท่าเสียว  
หมู่ ๙ ต.สร้างคอม  
อ.สร้างคอม  
จ.อุดรธาน ี

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. มบี่อน้ าในพื้นที่บ้านท่าเสียว หมู ่๗, ๙, 
๑๓ แตไ่ม่มงีบประมาณของท้องถิน่ในการจัดซื้อ
อุปกรณ์สบูน้ าขึ้นไปใช้งานทางการเกษตร เพราะ
หลายพื้นที่การเกษตรห่างไกลแหลง่น้ า และอยู่
ในที่สงู 
ข้อเสนอ ต้องการใหม้ีการใชพ้ลังงานแสงอาทิตย ์
ในการสบูน้ า แต่ท้องถิ่นไม่มงีบประมาณ ทั้งนี้ 
ได้เสนอขอไปยงัจังหวดัอุดรธาน ีและกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มี
ความคืบหน้า 
     ๒. ประชาชน บ้านท่าเสยีว หมู่ ๗, ๙, ๑๓ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสร้างคอม รับเรื่อง
ไปด าเนนิการแลว้ 

 



  ๘๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มีน้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบรโิภค 
ในช่วงเมษายน - มิถนุายน ท้องถิน่ไมม่ี
งบประมาณในการขดุลอกล าน้ า ซึ่งเทศบาลได้
ส่งน้ าประชาให้แต่ยังไม่เพียงพอ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
        ๓. ราษฎรบ้านท่าเสียว หมู่ ๗, ๙, ๑๓ มี

ไฟฟ้าส่องสว่างไมเ่พียงพอและไม่ทัว่ถงึในพื้นที่
การเกษตร ซึง่มีพ้ืนทีก่ว้างขวาง (ไฟทางไปยัง
พ้ืนที่การเกษตร) เนื่องจากเกษตรกรหลายราย มี
การสรา้งที่อยู่อาศัยในพ้ืนทีก่ารเกษตรซึ่งไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง และงบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  
มอบให้จังหวดัอดุรธานี รบัเรื่องไป
ด าเนินการแล้ว 

 

๒๐ นายชุ่ม  จอยศร ี
(ประสานผ่าน 
ผู้ใหญ่บ้านสมใจ ครอง
ศีลธรรม โทร. ๐๖ 
๕๘๘๑ ๔๔๒๗) ที่อยู่ 
บ้านโนนนกหอ หมู ่๖  
ต.สร้างคอม อ.สรา้งคอม  
จ.อุดรธาน ี

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

     ๑. การรับซื้อข้าวของพ่อค้าคนกลาง รบัซื้อ
จากเกษตรกร ในราคา ๗ - ๘ บาท หลงัจากที่
ข้าวเกษตรกรหมดแลว้ รับซือ้ ๑๑ - ๑๒ บาท 
     ๒. การหกัลดน้ าหนักเนือ่งจากมีสิง่เจือปน 
ในข้าวเปลือกที่น ามาจ าหน่าย ทั้งข้าวใหมแ่ละ 
ข้าวเก่า (๑๐๐ กโิลกรัม จะถอยหรอืหักลด
น้ าหนักเนื่องจากมีสิง่เจือปน ๑๐ กิโลกรัม) ซึง่
ท าให้เกษตรกรได้รายได้ลดลง เนื่องจาก

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสร้างคอมและ
เกษตรอ าเภอสรา้งคอม รับเรื่องไป
ด าเนินการแล้ว 

 



  ๙๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) จังหวดัอดุรธานี   (จ านวน  ๒๑  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายจากการเกษตรสูงอยู่
แล้ว (ปัญหาด้านการเกษตร) 
     ๓. ตอ้งการให้ชว่ยเปลี่ยนการออกเอกสาร
สิทธิ์ในทีด่ิน จากแบบแจ้งการครอบครองทีด่ิน 
(ส.ค.๑) เป็นโฉนด หรือ น.ส.๓ (หนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ในที่ดนิ) (ปญัหาทีด่ิน) 
 ทั้งนี้ เดิม อ าเภอสร้างคอม มีเจ้าหน้าที่
ที่ดินท างานในพื้นที่เรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ แต่
ปจัจุบันยุบไปอยู่ที ่อ าเภอเพ็ญ ท าให้มคีวาม
ล่าช้าและยุ่งยากในการตดิตอ่ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  
มอบใหน้ายอ าเภอสร้างคอม รับเรื่อง
ไปด าเนนิการแลว้ 

 

๒๑ นางเอมอร  ธีรสาร 
ประธานสตร ี
อ าเภอสร้างคอม 
โทร. ๐๙ ๕๑๘๖ ๕๑๐๕ 
ที่อยู่ ๑๑๒ บา้นสร้าง
คอม หมู่ ๑ ต.สรา้งคอม  
อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี

อุดรธาน ี
(๓๑ ม.ค. –  
๑ ก.พ.  ๖๓) 

ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี ในการผลติ 
เงินทนุหมนุเวียน และการพฒันาองคค์วามรู้ใน
การแปรรูปปลา เนื่องจากอ าเภอสร้างคอม มี
แม่น้ าล้อมรอบและมปีลาจ านวนมาก ซึง่มีกลุม่
สตรีใน ๖ ต าบลของอ าเภอสร้างคอม 
(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  
มอบให้จังหวดัอดุรธานีรับเรือ่งไป
ด าเนินการแล้ว 

 

 

 



  ๙๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายโชคไพสิฐ   

ศิริศรธีาน ี
ต าแหนง่ผู้ใหญบ่้าน  
หมู่ ๒ บา้นภูพานทอง 
ต าบลหนองบวั  
อ าเภอเมือ
หนองบัวล าภู 
จังหวดัหนองบัวล าภู  
โทร. ๐๘ ๙๕๗๑ 
๕๑๖๑ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

เรื่อง ขาดแคลนแหลง่น้ า 
รายละเอียด ในช่วงฤดูแลง้ หลายพ้ืนที่ขาด
แหล่งน้ า แต่ประชาชนไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน นอกจากนี้
แหล่งกักเก็บน้ าประปาประจ าอ าเภอเมอืง คือ 
“โครงการอ่างเกบ็น้ าห้วยเหล่ายางอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ” มีปริมาณน้ าไม่เต็ม
การกกัเก็บ ท าใหป้ริมาณน้ าไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการใช้น้ าในฤดแูล้งโดยเสนอให้มกีารแกไ้ข
ปัญหาในเชงินโยบาย  
ข้อเสนอ ขอใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา 
แหล่งน้ าใหเ้พียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนตามความเหมาะสม 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ หรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๒ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๓ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๙๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

๒ นายบุญสง่า  อาจ
หาญ   
ผู้ใหญ่บ้านผาเวียง  
อ าเภอนาวัง  
โทร. ๐๙ ๓๐๖๓ 
๓๑๔๙ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอให้ปรับราคาอ้อย เพ่ิมขึน้เป็น ๑,๐๐๐ บาท
ต่อตนั (ปัจจุบนั อ้อยมีราคา ๗๕๐ บาท ต่อตนั)  

(ปัญหาด้านเกษตร) 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอตุสาหกรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ หรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๔ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๗ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๓ นายแพทย์ศราวธุ  
สันตนิันตรักษ ์  
นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวดั
หนองบัวล าภู 
โทร. ๐๘ ๑๒๖๓ 
๒๑๘๐ 
 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

การจดัสรรงบประมาณ ควรมีการค านงึถึงตน้ทุน
ของแต่ละพื้นที่ให้มคีวามสอดคล้องกับความ
ยากจนและขนาดพ้ืนที่ โดยเสนอให้จดัสรร
งบประมาณที่ลดความเหลือ่มล้ าต่อการพัฒนา 
โดยพิจารณาจากบริบทของพ้ืนที่ (โครงสร้าง
พ้ืนฐาน, การคมนาคม, การศึกษาการ
สาธารณสขุ เป็นตน้) ขนาดเศรษฐกิจ (รายได้
ประชากร) และสภาพความเป็นจรงิของพื้นทีน่ั้น 
ๆ (ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๕๕ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒิสภา 
ได้ชีแ้จงว่า เรื่อง
ดังกลา่วเป็นเรื่อง
ของความเลื่อม
ล้ า ซึง่วฒุิสภา 
ไดต้ั้ง
คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปญัหา
ความยากจน



  ๙๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 
 
 

และลดความ
เหลื่อมล้ า  
ศึกษาเรือ่งใด ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การสรา้งเสริม
โอกาสสิทธิ 
ความสามารถ การ
เข้าถงึทรัพยากร 
ความเท่าเทียม 
การเติบโตอย่างมี
ส่วนรว่ม การ
เข้าถงึบรกิาร 
สวัสดกิาร ของ
ประชาชนและ
ชุมชนเพ่ือบูรณา
การในการ
แก้ปญัหา 
ความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 



  ๙๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
นอกจากนัน้จะน า
เรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ 
การปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

๔ นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ   
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่
นายกเทศมนตรเีมือง
หนองบัวล าภู 
โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ 
๔๐๓๖ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

การบริหารงานบคุคลในท้องถิ่นยงัขาดความ
อิสระ และขาดการวางอ านาจระหว่างผู้บรหิาร
ที่มาจากฝ่ายการเมืองและฝา่ยข้าราชการประจ า 
ท าให้การท างานไม่มีความสมดุล 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๕ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๙ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒิสภา 
ได้ชีแ้จงว่า  
การพิจารณาร่าง
ประมวล
กฎหมายองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึ่งม ี
ความเกี่ยวข้อง
กับกระจาย
อ านาจ 
ในท้องถิน่ และ
การบริหารงาน
บุคคล อยู่ใน
ขั้นตอนของการ



  ๙๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
รับฟังปญัหาของ
ประชาชน หาก
ร่างประมวล
กฎหมายฯ 
ดังกล่าวแล้วเสร็จ
จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

๕ นายบุญจันทร์   
แสงสิมมา  
นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาแก  
อ าเภอนาวัง โทร. ๐๙ 
๓๑๐๔ ๖๗๒๗ 
และนายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ  
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองหนองบัวล าภ ู
โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ ๔๐๓๖ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

     ๑. ความเลื่อมล้ าด้านงบประมาณของ
ท้องถิน่ที่ไมเ่ท่าเทียมกัน เงนิงบประมาณที่ อบต. 
นาแก ได้รบัประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท นัน้ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาท้องที ่
     ๒. ขอให้เรง่รดัการออกกฎหมายเรื่องการ
กระจายอ านาจในท้องถิ่น และเรื่องการเงนิการ
คลังในท้องถิ่นให้มีความสอดรับกับในพื้นที ่

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๕ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๓ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒิสภาได้
ชี้แจงใหข้้อมูลกับ
ผู้น าเสนอเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการต่าง  ๆ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่
จะน าเข้าสู่การ
พิจารณาของ
คณะกรรมการการ
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ต่อไป 



  ๙๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๖ นายสุชาติ   

วรรณพราหมณ์   
ที่อยู่ ๖๗ บ้านโนน
งาม หมู ่๑๓ ต าบลฝั่ง
แดง อ าเภอนากลาง  
จังหวดัหนองบัวล าภู 
โทร. ๐๘ ๐๑๘๐ 
๗๗๗๙ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

     ๑. ขอให้จัดสรรงบประมาณส าหรับอาหาร
กลางวนั ส าหรบันกัเรียนเพ่ิมมากขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้รบัประทานอาหารที่เพียงพอต่อความ
ต้องการและมคีุณภาพ 
     ๒. ขอให้จังหวดัจัดสรรไก่ไข่ใหก้ับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
หนองบัวล าภู เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ หรือในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ ลงวนัที ่๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓  
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๓ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๗ นางสุชาดา  พรหม
จารย์ 
สาธารณสขุอ าเภอนา
วัง ที่อยู่ บ้านผาเวียง 
หมู่ ๙ ต าบลนาแก 
อ าเภอนาวัง  
โทร. ๐๘ ๕๗๔๑ 
๙๐๙๗   และ 
พันต ารวจเอก สวุัฒ
ชัย   

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

การจดัการปัญหายาเสพติด 
     ๑. ยาเสพตดิแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน ป. ๔ - ๖ เนื่องจากหาซือ้ง่ายราคาถูก  
แตห่นว่ยงานยังขาดงบประมาณในการน ามา
สนับสนนุการบ าบัดผูป้่วยดว้ยการน าผู้เกี่ยวขอ้ง
กับยาเสพตดิมาบ าบดัโดยใชก้ารมีสว่นร่วมของ
ชุมชน ทั้งนี ้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาวัง 
ได้มแีนวทางในการด าเนนิงานเชิงรุกมากขึน้ 
ผ่านการขับเคลื่อนดว้ยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการใช้
กระบวนการบ าบดัโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
หนองบัวล าภู เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ หรือในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๔ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

(มอบหมายให้
นายเวียงชัย  
แก้วพินิจ 
รองผู้วา่ราชการ
จังหวดั น าเรื่อง
ไปจัดท า
โครงการตน้แบบ
เพื่อขยายผล
ต่อไป) 



  ๙๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มะลิทอง ผู้ก ากับการ
สถานตี ารวจภูธรนา
วัง ที่อยู่ ๒๘๘ บ้าน
นากลาง หมู่ ๑๓ 
ต าบลนาเหล่า อ าเภอ
นาวงั  
โทร. ๐๙ ๕๑๕๙ 
๕๓๒๙ 

     ๒. ปญัหาผูม้ีปญัหาด้านสุขภาพจิต และผูต้ิด 
ยาเสพติดไม่มคีนดูแล และไปท าร้ายคนในชมุชน 
     ๓. มีผูต้ิดยาเสพตดิเพิ่มมากยิ่งขึ้น และ
ระบบคัดกรองผู้ตดิยาเสพตดิ ในการพิจารณา
การคดักรอง และการใชเ้ครือ่งตรวจประเทศไทย
ของยังไมต่อบโจทย์ปัญหายาเสพติด 
     ๔. สถานบ าบดัผู้ตดิยาเสพติดมีจ านวนไม่
เพียงพอ และไม่สามารถรองรับจ านวนผู้ตดิยา
เสพติดทีม่ีจ านวนมาก 
     ๕. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ข้อเสนอ  
     ๑. ควรมคีลินกิให้ผู้ตดิยาเสพติดเข้าไป
ปรึกษา 
     ๒. ควรให ้อสม. ได้เขา้หลักสูตรอบรม เพื่อ
น าความรู้มาใช้ในชมุชน 
     ๓. ควรมงีบประมาณในการตรวจสอบสาร
เสพติด ได้แก ่ชดุน้ ายาตรวจสารเสพตดิใน
ปัสสาวะ 

 
 



  ๙๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๔. ควรมงีบประมาณในการขบัเคลื่อนและ
น าร่องเพ่ือการท างานเชงิรุก เช่น การจัด
งบประมาณในการจัดท า “ค่ายชุมชน” ในการ
บ าบดัโดยชุมชน ประมาณ ๗ - ๑๐ วนั และ 
การจดังบประมาณสนับสนนุหมูบ่้านที่มีความ
พร้อม 
     ๕. พิจารณาแนวทางในการคดักรอง และ
การใช้เครื่องตรวจส าหรับผูต้ิดยาเสพติดให้
สามารถจัดการแกไ้ขปญัหายาเสพติดใหไ้ด้มาก
ท่ีสุด 
     ๖. ควรมกีารบังคบัใช้กฎหมายที่เขม้งวดมาก
ยิ่งขึ้น 
     ๗. ควรน าเนเธอร์แลนดโ์มเดล (ภาครัฐมี
หน้าทีบ่ริการให้ผู้เสพมาเสพโดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใน
ส่วนบริการของรัฐ) มาท าการศึกษา  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๘ นายมนตร ี พูลสวัสดิ์   

ที่อยู่ บ้านหนองคอ้  
หมู่ ๓ ต าบลนาแก 
อ าเภอนาวัง  

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ขอให้พัฒนาถ้ าผาเวียงให้เปน็แหล่งท่องเที่ยว 
รายละเอียด การพัฒนาถ้ าผาเวียงใหเ้ปน็แหล่ง
ท่องเที่ยว ไมส่ามารถด าเนินการได้เนื่องจากตดิ
ปัญหาพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน ท าใหไ้ม่สามารถ

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
หนองบัวล าภู เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม

 



  ๙๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวดัหนองบัวล าภู  (จ านวน  ๙  เรือ่ง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โทร. ๐๙ ๘๙๕๓ 
๑๘๘๕ 

ด าเนินการได้เต็มที ่เชน่ การสร้างบันไดขึ้นวัด 
อีกทั้งขาดงบประมาณในการพัฒนา ทั้งนี้ หาก
สามารถพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวได้จะ
กลายเปน็แหล่งท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี 
ข้อเสนอ ต้องการท าบนัไดขึน้ถ้ าผาเวียง 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

หน้าทีแ่ละอ านาจ หรือในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๕ 
ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

๙ นายประไว  คงอาษา   
อดีตสมาชิกสภา
จังหวดัหนองบัวล าภู   
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ 
๔๖๐๖  
      ๐๙ ๘๕๖๐ 
๙๔๘๖ 

หนองบัวล าภู 
(๒๘ พ.ย. ๖๒) 

ควรมีการแกไ้ขกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม้ีการตั้ง
สภาร่างรฐัธรรมนูญ (สสร.) ประจ าจงัหวัดในแต่
ละจังหวัด จ านวน ๑ หรือ ๒ คน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองและการมีสว่นรว่ม
ของประชาชน เพ่ือเปน็ข้อมลู
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๓ 
ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖ ลงวนัที ่๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 



  ๑๐๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นางศริิวรรณ สุดาจนัทร ์

ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
หนองคาย   
โทร. ๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๙๒ 

หนองคาย 
 

     ๑. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าในการสร้าง
วัดในพ้ืนที่อ าเภอสังคม และสร้างอา่งเก็บน้ าใน
พ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก 
รายละเอียด 
     โดยพ้ืนทีด่ังกลา่วอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาตปิ่าพานพรา้วและปา่แก้งไก ่ท้องที่
อ าเภอโพธิต์าก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ และอ าเภอ
สังคม จงัหวัดหนองคาย ซึง่การขออนญุาตใช้
ประโยชน์พ้ืนทีต่าม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาต ิ
พุทธศักราช ๒๕๐๗  
มาตรา ๑๓ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ประโยชน์

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๕ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๐๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
พ้ืนที่ป่าไม้ของส่วนราชการหรือองค์การของรฐั
ในพ้ืนที่าสงวนแหง่ชาติ มขีัน้ตอนการด าเนนิการ
ซับซ้อนท าให้เกดิความลา่ชา้ในการออก
ใบอนุญาต 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรแกไ้ขระเบียบกรมปา่ไม้โดยขอให้กรมป่า
ไม้มอบอ านาจให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่เปน็ผู้อนญุาตแทนกรมป่าไม้ (ปัญหาที่ดนิ) 
     ๒. การขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  
ตามพระราชบัญญัตสิวนปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รายละเอียด 
     ประชาชนไม่สามารถใช้งานการขึน้ทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ
แอพลิเคชัน่ของกรมป่าไม้ได ้
ข้อเสนอแนะ 
     ควรปรับปรุงแอพลิเคชัน่ของกรมป่าไม้ ใน
การขึน้ทะเบียนสวนป่าออนไลน์ใหป้ระชาชน
สามารถใช้งานได้จริงและลดภาระงานของ
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบตัิงาน 

(ปัญหาที่ดนิ) 



  ๑๐๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ นายยุทธนา ศรตีะบตุร  

นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวดัหนองคาย                                                         
โทร. ๐๘ ๐๖๒๙ ๙๙๙๙ 

หนองคาย      ๑. การอุดหนุนงบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรกัษาถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
กับภารกิจ 
รายละเอียด 
     การถา่ยโอนถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้ อบจ. 
ขาดการอดุหนุนงบประมาณที่เพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อแผนงานโครงการที่ต้องขับเคลื่อนใน
พ้ืนที่การบ ารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น อบจ. 
ไม่สามารถด าเนินการไดค้รอบคลุมทัง้หมด  
ในรอบ ๑ ปี ท าให้กระทบกบัคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ควรมรีะบบการอดุหนุนงบประมาณให้
เพียงพอกับภารกิจทีถ่่ายโอนถนนทางหลวง
ท้องถิน่ ให ้อบจ.  
     ๒. ควรยดึโยงกับนโยบายรัฐและเศรษฐกิจ
ชุมชน เช่น โครงการก่อสร้างถนน“พาราซอย
ซีเมนต”์ โดยใช้กลไกประชารัฐ โดยก าหนด
รูปแบบจากส่วนกลางให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน  

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๖ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๐๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒. บริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น 
รายละเอียด 
     ภารกิจในความรับผดิชอบของ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวดัและภารกิจ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กบัจ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่
รับผิดชอบ ซึ่งน ามาเปน็ฐานคิดตาม พรบ.
องค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ จงัหวัด
ที่มีประชากรน้อย แต่ขนาดพ้ืนที่รับผดิชอบมาก 
จะมีรองนายกจ านวนไม่มากพอกับภารกิจ ส่งผล
ต่อการปฏิบตัิหน้าทีข่องนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั ที่ต้องท าหน้าทีเ่พ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรก าหนดจ านวนรองนายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวดัใหเ้ท่ากบัจ านวนรองผูว้่าราชการ
จังหวดั เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และพื้นที่
รับผิดชอบองค์การบริหารสว่นจังหวดั 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๖ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๐๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ นายอชิรพฒัน ์  

สิงห์ทรายขาว 
นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลด่านศรีสขุ 
โทร. ๐๙ ๑๐๖๕ ๑๗๗๖ 

หนองคาย การขออนญุาตใช้พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าของ
ชลประทานในพ้ืนที่ต าบลดา่นศรีสขุ อ าเภอโพธิ์
ตาก เพ่ือพัฒนาเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวของชมุชน 
เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชงินิเวศโดยชมุชน
ด าเนินการเอง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ชีแ้จง
ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของขลประทานในพ้ืนที่ 

 

๔ นายสฤษฎ์พนธ์  วิชติ
วงศ ์
ประธาน YEC หอการค้า
จังหวดัหนองคาย 
โทร. ๐๙ ๓๖๒๔ ๑๕๖๔ 

หนองคาย      ๑. ขอให้น าเทคโนโลย ีIOT ซึ่งเปน็
เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จ าเปน็ตอ่การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการด ารงชีพของประชาชน ใน
จังหวดัหนองคาย 
     ๒. ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า ซึง่
คณะรฐัมนตรไีดร้ับเรื่องไวเ้มื่อครัง้ประชุม
คณะรฐัมนตรีสญัจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร  
และการโทรคมนาคม เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
แจ้งประชาชน 
สว ๐๐๐๑/๙๗๗ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๕ นางดวงใจ  สขุเกษมสนิ 
รองประธานหอการค้า
จังหวดัหนองคาย 
โทร. ๐๘ ๖๕๔๕ ๔๔๔๔ 
 

หนองคาย ปัญหาการค้าชายแดน และค่าเงินบาทที่ผัน
ผวน 
รายละเอียด  
     คา่เงนิบาททีม่ีความผนัผวนส่งผลต่อการคา้
ชายแดนของจังหวดัหนองคาย ซึ่งประชาชนชาว

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้ชีแ้จ้งเกี่ยวกบัการขอลดภาษีว่า 
ไม่ใช่เปน็เรือ่งเฉพาะพ้ืนที ่แต่เปน็ข้อ

 



  ๑๐๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ลาวที่ซือ้มาสนิค้าต้องเสียส่วนต่างเพ่ิมมากขึน้ 
ประกอบกบั สปป.ลาว มกีารจัดเก็บภาษีการ
น าเขา้สินคา้จากประเทศเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การ
น าเขา้สินคา้ และการคา้ชายแดนมีผล
ประกอบการชลอตัว และมจี านวนลดลง 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ขอให้ภาครฐัส่งเสริม SME , Start up ออก
ไปสู่ระดบัสากล โดยน าสนิค้าของ SME , Start up 
ไปจัด Road Show ตามงานตา่ง  ๆที่หน่วยงาน
ภาครัฐจดัขึน้ 
     ๒. ขอให้เพ่ิมสิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัหนองคาย ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมอืงหนองคาย ๑๒ ต าบล เสียภาษี
น้อยลง และสามารถคนืภาษี ณ จุดขายได ้

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัทั้งประเทศ จึง
ต้องน าเรือ่งดังกลา่วไปใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณาต่อไป 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอตุสาหกรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๘ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 



  ๑๐๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๖ นายวรากร เจียรเสริมสนิ 

นายกสมาคมสง่เสริม
ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวดัหนองคาย 
 

หนองคาย  ต้องการให้ภาครฐัออกมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ว 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ขอให้เลื่อนการบังคบัใช้ พรบ. การ
จัดเกบ็ภาษีที่ดนิฉบับใหม่ออกไปก่อน 
     ๒. ขอให้ลดภาษีผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
     ๓. ภาครัฐควรเชิญชวน หรือส่งเสริมให้
ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึน้ 
เช่น กิจกรรมเที่ยวข้ามภาค เป็นต้น 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
ได้ชีแ้จงถึงประโยชน์การเกบ็ภาษีที่ดนิ
ตาม พรบ. ฉบบัใหม ่โดยทอ้งถิ่น
จังหวดัหนองคายได้ชีแ้จงเพิม่เตมิให้ผู้
เสนอประเด็นทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
ซึ่งต้องด าเนินการตามกฎหมายที่
บังคับใช ้
 

 

๗ นายชนภัทร  ยุทธเกษม
สันต ์
โทร. ๐๖ ๕๕๑๔ ๖๙๕๔ 

หนองคาย ต้องการให้แก้ไขปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย ประกอบด้วย 
     ๑. ปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
     ๒. ควรหักค่าแรงในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ๒ เท่า 
     ๓. ควรเพ่ิมการจดัเกบ็ภาษีเป็น ๑๕ % ต่อ
รอบบญัช ี

  



  ๑๐๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๔. ควรพัฒนาเขตเมืองให้เปน็ Smart city  
เพื่อรองรบัรถไฟความเร็วสงู 
     ๕. ควรให้สิทธิพิเศษกบัผู้ประกอบการ SME 
และ Start up เทียบเท่ากับผู้ประกอบการราย
ใหญ ่
     ๖. ควรสนับสนนุการคนืภาษีในเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้กบันกัท่องเที่ยว 
     ๗. อยากให้ BOI สภาพัฒน ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งประชมุรว่มกบัภาคเอกชนในพื้นที่ 
     ๘. ควรจดัคณะท างานมาดูแลผลกระทบจาก
การรถไฟไทย – ลาว – จีน เพื่อลดกระทบอยา่ง
รวดเรว็ 
     ๙. การออกกฎหมายต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษควรมีการรับฟังและท างานร่วมกันกับพื้นที ่

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
๘ นางเรืองณภัทร   

วงศศ์ิริภักดิ์ด ี
โทร. ๐๘ ๑๘๗๑ ๕๔๔๕ 

หนองคาย ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีในชว่งที่จ านวน
นักท่องเที่ยวลดลง และเศรษฐกิจตกต่ า 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

  



  ๑๐๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๙ นายสมชาย  ลิ้มวฒันชัย 

โทร. ๐๘ ๓๖๖๕ ๕๕๘๖ 
หนองคาย      ๑. ตอ้งการให้ภาครัฐสนับสนนุหนังสือพุทธว

จนหมวดธรรม “เปิดธรรมทีถู่กปดิ” ให้กบัวดั
และสถานทีร่าชการในทกุจังหวดั 
     ๒. ควรน าเสนอพุทธวจนทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่างน้อยวันละ 
๑ ครัง้ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้ผูว้่าราชการจังหวดัหนองคาย 
และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั
หนองคายรบัไปด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าที ่

 

๑๐ นายอ าไพ  ประเสริฐสังข ์
โทร. ๐๘ ๗๘๖๐ ๔๒๒๔ 

หนองคาย ต้องการให้สง่เสรมิการเกษตรอินทรีย์ โดยการ
ประเมินแปลงเกษตรอนิทรยี์ ในรูปแบบ
คณะท างาน SDGs และ PGS จังหวดัหนองคาย 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

เกษตรจงัหวัดหนองคาย ไดช้ี้แจงว่า 
เรื่องดังกลา่วเกษตรจังหวดัอยู่ระหว่าง 
การส ารวจและด าเนินการตามขัน้ตอน 

 
 

๑๑ นางส าเนียง  ขันพิมล 
 

หนองคาย      ๑) ตอ้งการให้เกษตรกรได้รบัเอกสารรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และ 
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์SDGs 
     ๒) ตอ้งการให้สนับสนุนโรงล้างผักใหก้ับ 
กลุ่มเกษตร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 
 



  ๑๐๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๒ นางสาวศริิกุล   

กิติวงศไ์พศาล 
โทร. ๐๘ ๙๘๙๖ ๖๒๙๙ 

หนองคาย      ๑) ตอ้งการกทราบว่าระหวา่งรอการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และ 
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ SDGs จะมีการ
ช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างไร 
     ๒) ควรสนับสนุนใหน้ าความรู้หรืองานวิจัย 
มาเผยแพรแ่ละสร้างเครือขา่ยเกษตรกรในพืน้ที ่
แปลงเกษตรอินทรีย ์
     ๓) ขอให้จัดหาพื้นที่จดัจ าหน่ายสนิค้าเกษตร 
ให้เป็นรูปธรรม 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
๑๓ นายประดิษฐ์  วงษาเทพ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
โทร. ๐๘ ๒๘๕๐ ๔๖๕๔ 
ที่อยู่ ๖๐ บ้านไผ ่หมู ่๕ 
ต.วดัหลวง อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

หนองคาย      ต าบลบ้านหลวงมี ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งท านาปรัง
ในเกือบทกุหมู่บ้านที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้น้ า ซึง่มีพ้ืนที่
อยู่ไม่ไกลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวง
ตอนลา่ง แตค่วามยาวของระบบชลประทานไม่
ถึงพ้ืนที่ (ห่างประมาณ ๑ กโิลเมตร) ซึ่งหากสา
รถส่งน้ ามาถึงหมู่บา้น จะไดร้ับผลประโยชน์
ทั่วถึงในพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง ต.สร้างนางขาว และ 
ต.จุมพล 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

นายสมพร  อาจรยสกุล 
ผู้อ านวยบการส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดที่ ๓ กรม
ชลประทาน รับไปด าเนินการ 

 



  ๑๑๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๔ นายนิรตัน์  สีภา 

ผู้ใหญ๋บ้าน 
ที่อยู่  หมู่ ๙ บา้นบวัผัน 
ต.ชุมชา้ง อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

หนองคาย เสนอให้มโีครงการสูบน้ าระบบท่อ จากหว้ย
หลวงมาลงยงัหว้ยเป (ระยะห่าง ๑๐ กิโลเมตร) 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

นายสมพร  อาจรยสกุล 
ผู้อ านวยบการส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดที่ ๓ กรม
ชลประทาน ชี้แจงว่าการพัฒนาน้ า
ห้วยเป อยู่ในโครงการพัฒนาน้ าเป ซึ่ง
มีการวางแผนและออกแบบ ในปี 
๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๗ 

 

๑๕ นายสังวาล  ไมแ้พ 
ผู้ใหญ่บ้าน 
โทร. ๐๙ ๙๒๐๑ ๘๒๙๑ 
ที่อยู่ ๓๘/๑ ม.๗  
บ้านดงก าพี้ ต.วัดหลวง  
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

หนองคาย ขอให้ท าโครงการแกม้ลิงห้วยหาดสงั และห้วย
ปากเบ่ง โดยสร้างคลองสูบน้ า ส่งต่อไปยังล าหว้ย
หลวง ล าห้วยสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
เพื่อป้องกนัปญัหาภัยแล้ง และน้ าทว่ม 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้ชลประทานจงัหวัดหนองคาย
รับไปด าเนนิการ 

 

๑๖ นายไหล่  จะหลาบหลวง 
นายกเทศมนตรเีทศบาล
ต าบลสร้างนางขาว 
โทร. ๐๔๒ ๔๑๔ ๗๑๐ 
ที่อยู่ เทศบาลต าบลสรา้ง
นางขาว เลขที ่๑๖๖ ม. 

หนองคาย ขอให้เรง่รดัโครงการสถานีสบูน้ าตามล าน้ าสาขา
เนื่องจากประชาชน ต าบลสร้างนางขาว ประสบ
ปัญหาภัยแล้งเป็นอยา่งมาก 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  
รองผู้วา่ราชการจงัหวัดหนองคาย 
ชี้แจงว่า อ.โพนพิสัย ประสบภัยแล้ง
มากที่สดุ และมกีารชดเชยเกษตรกร
ตามระเบียบราชการก าหนด (๑ ไร่ : 
๑,๑๑๓ บาท)  

 



  ๑๑๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ ต.สร้างนางขาว อ.
โพนพิสัย จ.หนองคาย 
๔๓๑๒๐ 

นายสมพร  อารยสกุล 
ผอ.ส านักงานก่อสรา้งฯ ชีแ้จงว่า  
ในปี ๒๕๖๓ จะสร้างประตแูละพนงั
กั้นน้ าส่วนด้านท้ายประตูสามารถ
พัฒนาเป็นแหลง่น้ าได ้คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  มอบ
ให้ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี
น าไปพิจารณา 

๑๗ นายบุญมี กองแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน 
โทร. ๐๖ ๑๑๖๑ ๕๒๘๔ 
ที่อยู่ ๖๔ ม.๓  
บ้านดงบงัเหนือ ต.นาง
หนัง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย 
 

หนองคาย หมู่ ๓ มแีพสูบน้ า แตต่้องการคลองสง่น้ าเพิ่ม ซึ่ง
คลองเดิมมคีวามยาวไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
บริโภคของประชาชน โดยหมู่บ้านมีพื้นที่พันกว่า
ไร ่

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๙๐ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
 

 



  ๑๑๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) จังหวดัหนองคาย   (จ านวน  ๒๐  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๘ นายศิระ  ศรนีา 

โทร. ๐๘ ๔๗๔๓ ๓๗๑๕ 
      ๐๙ ๑๖๘๖ ๓๗๑๔ 
ที่อยู่ ๔๑๓ ม.๙ บ้านนัว 
ต.ชุมชา้ง อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

หนองคาย      ๑. หากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวง
ตอนลา่ง สง่น้ าไปยังห้วยเปตอนบน จะท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔ และ 
๑๙ เนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ กว่าไร่ ไดร้ับประโยชน์ใน
การใช้น้ า และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้
อย่างยั่งยืน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๓ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 

๑๙        ๒. ขอให้สร้างพนังกัน้น้ าต่อจากบ้านต้อย
เหนือไปถึงบา้นต้นผึง้ เพื่อประโยชน์ในการใช้น้ า
และการสัญจรใน ต.นาหนัง – ต.นาใหม่ อ.บ้าน
ดุง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๒๐ นายไผ่ เสนากุล 
ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
โทร. ๐๙ ๘๑๗๐ ๖๒๓๗ 
ที่อยู่ ๗๕ ม. ๗ บ้านแสง
พิสัย ต.บ้านผือ อ.โพน
พิสัย จ.หนองคาย 
 

หนองคาย น้ าไมเ่พียงพอต่อการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะ
น้ าที่หนองนาแซง และล าหว้ยเจียมตอนบน โดย
ขอให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ าขึน้ไปยงัล าหว้ย
เจียมตอนบน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๗๔ 
ลงวันที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 

 



  ๑๑๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 



  ๑๑๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๒๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 

รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรค
เกี่ยวกบัการบรหิารราชการของจังหวดั องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่และผู้น าท้องถิน่ 
     ๑. เนื่องจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
หลายรูปแบบ เชน่ องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั 
เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละรปูแบบมีกฎหมาย
เฉพาะและหลายฉบับในการปฏิบัตงิาน จึงท าให้
เกิดความไมค่ล่องตัวในการปฏิบัตหิน้าที่ 
     ๒. การตดิขดัด้านกฎหมายในการปฏิบตัิงาน 
กล่าวคอื ภารกิจตา่ง ๆ ทีต่อ้งท า และภารกิจที่
ได้รบัการถ่ายโอนภารกิจเหล่านี้โดยมากไม่
สามารถด าเนนิการโดยอิสระ เนื่องจากการ
ให้บริการสาธารณะในงานหลายประเภทจะตอ้ง
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อาท ิ
พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. 
สาธารณปูโภค เปน็ตน้ สง่ผลให้เกิดความล่าช้า
ในการด าเนินการ การถ่ายโอนภารกิจให้องคก์ร

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบ
ให้ผู้แทนผูต้รวจราชการส านัก
นายกรฐัมนตรี เขตตรวจราชการที ่
๑๒ (นายวบิูลย์  
โค้วตระกูล) รับไปด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ  
 
 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ วุฒสิภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๕ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๒๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปกครองส่วนท้องถิน่ในปัจจบุันจะถ่ายโอน
เฉพาะกิจ แต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จึง
ท าให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัตหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเท่าที่ควร 
ประกอบกบัไมม่ีกฎหมายก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โอนภารกิจคนืให้กับ
หนว่ยงานที่โอนภารกิจมาให้ได ้

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๒ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 
รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

   คณะท างานโครงการจัดตัง้สถาบนัอดุมศกึษา 
ในจังหวัดมุกดาหาร ไดม้ีมตใิห้ความเหน็ชอบ 
เมื่อวนัที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ดังนี ้
    ๑. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนับสนนุหลกัสูตร เพื่อจดัตัง้สถานบัน
อุดมศกึษาในจังหวัดมกุดาหาร 
     ๒. ให้มกีารจดัตั้งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตมกุดาหาร โดยควบ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม วฒุิสภา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๖ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 

 



  ๑๒๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการดอนตาล 
กับวิทยาลัยชมุชนจงัหวัดมุกดาหาร 
     ๓. เสนอให้ที่ประชมุ กรอ.จังหวัด พิจารณา
ให้ความเหน็ชอบ เพื่อเตรียมการเสนอ ครม.
สัญจรในพื้นทีก่ลุ่มจังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๓ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 
รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศกัราช ๒๔๘๔ ยงัไม่
ครอบคลุมพื้นทีป่่าสงวน โดยได้ยกตัวอยา่ง ดังนี้ 
  ๑. หากเอกชนจะสัมปทานขดุทรายบริเวณน้ า
โขง จะต้องขออนญุาตกรมป่าไมก้่อน ซึง่มี
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๒. หากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ที่ท าการปกครอง จะด าเนินการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้แก่ ฝายทดน้ า บ่อบาดาล แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากต้องรอให้อธิบดีกรมป่าไม้
อนุมัติก่อน (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ขอให้
จังหวดัมกุดาหาร ส่งข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 



  ๑๒๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 

รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้พิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟรางคู ่เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
และการลงทนุ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วฒุิสภา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๕ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 
รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้พิจารณาเร่งรัดการสรา้งสนามบนิ
มุกดาหารซึง่มีการส ารวจความคุ้มค่า และ
ก าหนดสถานที่ในการก่อสรา้งสนามบนิ
มุกดาหาร ณ ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพ่ือเพิม่ศักยภาพและ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนสง่และการลงทนุ 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วฒุิสภา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๒๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๖ นายสุวิทย ์จันทรห์วร 

รองผู้วา่ราชการจงัหวัด
มุกดาหาร 
โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๓๓๐ 
ที่อยู่ ศูนยร์าชการ
จังหวดัมกุดาหาร ถนน
วิวธิสุรการ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

๑. กรณกีารส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน 
       - ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ส านกัควบคุมพืช 
และวัสดกุารเกษตร ไดด้ าเนนิการควบคุมการ 
น าเขา้ - ส่งออก น าผ่าน สนิค้าพืช และผลผลติ
พืช เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูพืชเข้ามาระบาด
ภายในประเทศ และป้องกันไม่ให้ศตัรูพืชระบาด
ไปยังประเทศอื่น 
       - กรมวิชาการเกษตรได้ก าหนดให้ผู้ส่งออก
ผลไม้สดไปจนีจะต้องขนสง่ผ่านสะพานมติรภาพ 
๒ และให้ขอใบรับรองสขุอนามัยพืช จากด่าน
ตรวจพืชมุกดาหาร ส านักควบคมุพืชและวัสดุ
การเกษตรเท่านัน้ เริ่มตั้งแตว่ันที ่๑ มกราคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา  
    แนวทางดงักล่าว ท าให้บริษัทและห้าง
หุ้นสว่นต่าง ๆ ผู้ส่งออกผลไม้สดไปจีนทีต่ั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนมได้รบัความเดือดรอ้น 
ดังนัน้ กรมวิชาการเกษตร จึงได้ยกเลิกการ
บังคับใชต้ามมาตรการดังกลา่วแลว้ โดยปัจจุบัน

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ให้
ค าแนะน าในการไปหารือกบัสถาบนั  
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม
น้ าโขง และให้จังหวดัมุกดาหารรบั
ไปดา้เนนิการตามขอบเขตอา้นาจ
หน้าที ่
 
คณะอนกุรรมการฯ เห็นชอบ 
ให้ส่งเรื่องดงักล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการพิ
จาณณาด าเนนิการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๘ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 

 



  ๑๒๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สามารถขอใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ทีด่่านตรวจ
พืชนครพนม และผู้ประกอบการสามารถส่งออก
ผลไม้ผ่านด่านนครพนมได้เหมือนเดมิ 
ข้อเสนอของจังหวดัมุกดาหารจากการหารือแนว
ทางการบรหิารและบ ารงุรักษาสะพานมติรภาพ 
๒ (มกุดาหาร  - สะหวันนะเขต) 
   ๑) เห็นชอบเสนอลดค่าธรรมเนียมรถยนต์ผ่าน
สะพานมติรภาพ ๒ (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต)  
ให้เท่ากับสะพานมิตรภาพ ๑ (หนองคาย - 
เวียงจนัทน์) เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมผ่าน
สะพานมติรภาพ ๒ (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต) 
มีอัตราที่สูงกว่าอตัราค่าธรรมเนียมผา่นทางดา่น
สะพานมติรภาพ ๑ (หนองคาย - เวียงจนัทน์)  
    ๒) เหน็ชอบเสนอขอยกเว้นคา่ธรรมเนียม
รถยนต์ส่วนบคุคล รถโดยสาร ในชว่งเทศกาล
ส าคัญเพื่อกระตุ้นการทอ่งเที่ยวระหวา่งจังหวดั
มุกดาหารและแขวงสะหวนันะเขต เชน่ ชว่ง
เทศกาลปีใหม ่สงกรานต์ หรือช่วงเทศกาล

แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 



  ๑๓๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ในวาระพิเศษต่าง ๆ โดยให้
จังหวดัมกุดาหารเปน็จังหวดัน าร่องในการยกเลิก
การเกบ็ค่าธรรมเนียม เพ่ือน าผลลัพธ์มา
เปรียบเทียบกับสถติิในปีที่ผา่นมา เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ที่ได้
ประกาศให้จงัหวัดมุกดาหารเป็นเขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะเมื่อวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ
มีเป้าหมายจะขับเคลื่อนการเดินทางและขนส่ง
อัจฉริยะ (Smart Mobility)  ผ่านสะพาน
มิตรภาพ ๒ ในปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะด้านการจราจร และขนส่งตะเข็บ
ชายแดนภาคอีสาน (หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร) เป็นต้น 
    ๓) เหน็ชอบให้กรมทางหลวง ตั้งงบประมาณ 
เพื่อมาซ่อมบ ารุงสะพานมติรภาพ ๒ หรือกิจการ 



  ๑๓๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัสะพานมิตรภาพ ๒ เนื่องจาก
สะพานแห่งนี้สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศสูงมากโดยจะเหน็ได้จากปริมาณสินคา้
ส่งออก - น าเข้าในป ี๒๕๖๒ มีมูลคา่สูงถงึ 
๒๒๒,๒๒๓.๕๒ ล้านบาท นอกจากนั้นยัง
เห็นชอบให้มกีารสร้างเครือ่งชั่งน้ าหนัก
ยานพาหนะฝั่งขาเข้าเพื่อแกไ้ขปญัหาการบรรทุก
น้ าหนักเกินทีข่้ามมาจาก สปป.ลาว อีกดว้ย 
     ๔) เห็นควรให้มีการศึกษารายละเอียดการ
ขยายเวลา เปดิ - ปิด จุดผ่านแดนถาวร ด่าน
สะพานมติรภาพ ๒ จาก ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
เป็น ๐๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เฉพาะในชว่งเทศกาล
ส าคัญ เช่น สงกรานต ์ปีใหม่ เปน็ตน้ โดยตั้ง
คณะกรรมการฯ เพ่ือการศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิ 
๒.  สะพานมิตรภาพ ๒ ช ารุดทรดุโทรม  
     สะพานฝั่งขาเข้าประเทศไทยมีความช ารดุ
และเสียหายมาก ซึ่งจังหวดัมีข้อจ ากัดทีไ่ม่
สามารถด าเนนิการซ่อมแซมเองได้ 



  ๑๓๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ: 
     ข้อเสนอในเรือ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวดัมกุดาหาร จังหวดัจะรวบรวมส่งเป็น
เอกสารน าเสนออกีครัง้  

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
๗ นายประวิทย ์ นามเหลา 

ผู้จัดการใหญ ่สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 
โทร. ๐๔๒ ๐๔๐ ๑๙๒ 
ที่อยู่ สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จ ากัด เลขที่ ๗  
หมู่ ๑ ต าบลหนองสูง
เหนือ อ าเภอหนองสูง  
จังหวดัมกุดาหาร 
๔๙๑๖๐ 
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

สหกรณก์ารเกษตรหนองสงู จ ากดั ต้องการ
พัฒนาสายพันธุ์โคให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือลด
ต้นทนุการเลี้ยงโค และเพื่อเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัมกุดาหารรับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน  
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๒ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๓๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๘ นายสันติ  ทรัพย์ส่งเสริม 

ประธานสภาชุมชนต าบล
บ้านโคก หมู ่๑๐ /
ค้าขาย 
โทร. ๐๘ ๙๐๗๓ ๕๔๓๗ 
ที่อยู่ ๑๒๑ หมู่ ๑๐  
ต.บ้านโคก อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ที่ดินของประชาชนสว่นหนึง่เป็นทีข่อง สปก. ๔-
๐๑ และบางสว่นเป็นทีด่ินทีไ่ม่มีเอกสารสทิธิ์ ท า
ให้ 
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่ินได้อย่างเต็มที่ 

(ปัญหาที่ดนิ) 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัมกุดาหารรับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๐ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๙ นายสันติ  ทรัพย์ส่งเสริม 
ประธานสภาชุมชนต าบล
บ้านโคก หมู ่๑๐ /
ค้าขาย 
โทร. ๐๘ ๙๐๗๓ ๕๔๓๗ 
ที่อยู่ ๑๒๑ หมู่ ๑๐  
ต.บ้านโคก อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ประชาชน หมู ่๘, ๙ และ ๑๓ มีความแออดัจึงม ี
การขยายบ้านพักอาศัยไปบริเวณทีน่า ซึ่งอยู่
ห่างไกลจากชุมชน และไม่มไีฟฟ้าใช้ (ห่างเกิน ๕ 
กิโลเมตร) 
จึงอยากให้ทางส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนดูแล 
การผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานแสงอาทติยด์้วยการ
จัดหาแผงโซลา่เซลล์ให้กับประชาชนซึ่งมีกองทนุ
ที่สนับสนนุพลังงานแสดงอาทิตย์ จึงมีการเก็บ
ข้อมูลประชาชน 

รองผู้วา่ราชการจงัหวัดมุกดาหาร 
ชี้แจงว่า พลังงานจงัหวัด มผีู้น าข้อมูล
ระบบส่วนราชการซึ่งอยูข่ั้นตอนการ
เริ่มด าเนินการ และซักซ้อมท าความ
เข้าใจ 

 



  ๑๓๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ในชุมชน แต่มขี้อแม้วา่ทาง อบต. ต้อง
มอบหมายให้มบีุคคลน าข้อมูลระบบ และเป็นผู้
ประสานกบัพลังงานจังหวดั จึงจะสามารถโอน
เงินงบประมาณเขา้ อบต.  
ได้ จงึขอให้ช่วยพิจารณาด าเนินการ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๐ นายเหียน  จันรอง 

ผู้ถวายฎีกา เสนอ
โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ย
เสียว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ 
ต าบลบ้านโคก  
โทร. ๐๘ ๐๗๖๗ ๒๗๗๕ 
ที่อยู่ ๓/๑ หมู ่๒ ต.บา้น
โคก  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอยกระดบัสันเขื่อน เพื่อเพ่ิมความจุในการกกั
เก็บน้ าหว้ยเสียว บรเิวณพ้ืนที่บ้านโคก รวมถงึ
ภูเขาของหมู่บ้าน ไม่มแีหลง่น้ า เวลาเกิดไฟป่าไม่
มีน้ าดับไฟ และประชาชนมแีค่น้ าฝนที่สามารถ
กักเกบ็ไว้ใช้ยามขาดแคลนเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค หากอ่างเก็บน้ าห้วยเสียวสร้างเสร็จจะ
เกิดประโยชน์อยา่งมากกับชมุชน ขอให้พิจารณา
ท าแกม้ลิง เนื่องจากพ้ืนทีห่มู่ ๑๐ หว้ยพอก 
ประมาณ ๓๐ กว่าไร ่ซึง่เปน็ที่ดนิ สปก. ทีค่นใน
ชุมชนไดม้อบให้ชมุชนท าประโยชน ์แต่อยูน่อก
เขตพ้ืนที่พัฒนา ประมาณ ๒ กโิลเมตร 

พัฒนาท้องถิ่น ชี้แจงว่า พัฒนาทีด่นิ
ไดด้ าเนินการส่งวิศวกรเข้าไปส ารวจ
ออกแบบแล้ว ในหมู่ ๒ คาดว่าใช้
งบประมาณ ประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท และในหมู ่๑๓ คาดวา่ใช้
งบประมาณ ประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท แตเ่นื่องจากมกีารโอนถ่าย
ภารกิจไปให้กับองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ ท าใหก้ารพัฒนาที่ สปก. 
ดังกลา่วไม่สามารถด าเนนิการได้ 
(มอบให้ส านักงานชลประทานที่ ๗  
ไปพิจารณาศึกษาและด าเนนิการ) 

 



  ๑๓๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เคยเสนอเรื่องไป แต่ไม่ได้รบัการพิจารณา
งบประมาณในการเขา้พัฒนาพื้นที่ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

รองผู้วา่ราชการจังหวดัมุกดาหาร  
ชี้แจงดังนี ้
   - งบประมาณภัยแล้งที่ผ่านมา 
รัฐบาลให้งบประมาณจังหวดัละ ๒๐๐ 
ล้านบาท ส าหรับจงัหวัดมุกดาหารได้
มีโครงการขดุเจาะบ่อบาดาล และ
กระจายน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
จ านวน ๑๐๐ บ่อ ซึง่ด าเนนิการเกอืบ
ครบทุกจดุ สามารถสูบน้ ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้
  - ส าหรับเรื่องธนาคารน้ าใต้ดนิ มทีั้ง
ระบบปิดและระบบเปิด หากจะขดุ
ระบบเปดิจะต้องขุดเจาะลกึตามแบบ 
คือ รูอากาศ ๒ ร ูด้านงบประมาณ 
หากสถานที่ใดมีความประสงค์จะ
ได้รบังบประมาณ สามารถไปขอได้
จากองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
เพราะมงีบประมาณในการขดุลอกที่



  ๑๓๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ได้ท าความตกลงกบัส านกังบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ในวงเงินหลายร้อยล้าน 
  - ประชาชนสามารถเสนอ “ฎีกาขอ
น้ า” รับผดิชอบโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ตอ้งเป็น
โครงการงบประมาณแห่งละ ต่ ากว่า 
๑๐ ล้านบาท แตไ่ม่ค่อยมีประชาชน
เสนอขอไป 
(มอบให้จงัหวัดมุกดาหารรบัไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่) 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๑๓๒๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๒ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 



  ๑๓๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๑ นายวฒุิ  คนหา  

เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคขนุ/ ปศุสัตว์/ สมาชิก
เกษตรกรหนองสูง จ ากดั 
โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 
ที่อยู่ ๑๓ หมู่ ๕ ต.โนน
ยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวดั
มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

๑. ขอให้พิจารณาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
ให้กับกลุม่เกษตรกรของสหกรณ์หนองสงู เพราะ
เงินกู้ยมืของเกษตรกรผู้เลี่ยงโค ณ ปัจจุบนั 
สหกรณ์ให้สมาชกิกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ย ตัง้แต่ 
ร้อยละ ๘-๑๒ ซึ่งเป็นดอกเบี้ย 
ที่ค่อนข้างจะสูง ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจะได้ก าไร
ตั้งแต ่๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กิน 
๒๐,๐๐๐ บาท ต่อตัว ส าหรบัโคขุนที่มไีขมันดีจะ
ได้ราคาค่อนข้างดี ๒. ของบประมาณสนบัสนนุ
ให้กับกลุม่ผลิตอาหาร HTER ที่อยู่ในอ าเภอโนน
สูง (เปน็กลุม่ที่สมาชกิของสหกรณห์นองสูงมกีาร
ตั้งกลุม่ขึน้มา ประมาณ 3 กลุ่ม มีการผลติเอง) 
ไดแ้ก่ กลุ่มผลติอาหาร HTER บ้านหนองพอก 
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง ซึง่มีสถานที่ผลติ
เป็นลานกว้าง ไมม่ีหลงัคา ซึง่เกษตรกรต้อง 
ทนร้อน ทนฝน หากฝนตกจะผลิตอาหารไมไ่ด้ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

- ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จ ากัด ชีแ้จงวา่ จะประสาน
กับทาง ธกส. ขอกูต้ามโครงการของ
คณะรฐัมนตร ีคือลา้นละ ๑๐๐ 
 
- ผู้วา่ราชการจงัหวัด ชี้แจงว่า จงัหวัด
มีการประชุมอนุกรรมการพฒันา
เกษตรและสหกรณ์จังหวดั และมกีาร
ประชมุกันในเรื่องวิสาหกิจชมุชน ซึ่ง
สมาชิกของสหกรณ์สามารถรวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจชุมชนส าหรับโครงการ
ดอกเบี้ยกู้ล้าน เสียดอกเบี้ย ๑๐๐ 
บาท ทราบว่าจะมีเงนิหมุนประมาณ
ห้าหมื่นล้านบาท ซึง่ทางเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัดและปศุสตัว ์สามารถกู้
เงินได ้นอกจากนี้ ทาง ธกส. 
จะเข้าไปสง่เสริมเรื่องการการบรหิาร
จัดการดว้ย 

 



  ๑๓๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๒ นายวิเดช  ปัททมุ  

เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคขนุ/ สมาชิกเกษตรกร
หนองสูง จ ากัด 
โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 
ที่อยู่ ๑๓ หมู่ ๕ ต.โนน
ยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวดั
มุกดาหาร  
 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

น้ าเชื้อมีราคาแพงโดยเฉพาะสายพันธุ ์วากิว 
และแองกัส  เดิมมีอยู่ที่ ๕๐๐ - ๗๐๐ บาท 
ปัจจุบันราคาเพิ่มสูงเป็น ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท  

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 
 

ปศุสัตว์จังหวดัมุกดาหาร ชีแ้จงวา่  
ราคาน้ าเชื้อดังกล่าว เป็นคา่ใช้จ่าย
กรณีเกษตรกรไปซือ้น้ าเชื้อและใช้
บริการกับเอกชน หากเป็นน้ าเชื้อของ 
กรมปศุสัตว์ หรือ ของส่วนราชการจะ
ไม่มีคา่ใช้จ่าย (วากวิ แฮงกสั) และจะ
ไปบริการให้โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย เพราะ
เป็นการสนับสนนุให้เกษตรมีสายพันธุ์
ที่ดีการผลิตถูกลงจะได้มกี าไรมากขึ้น 

 

๑๓ นายวิเดช  ปัททมุ  
ต าแหนง่ เกษตรกรผู้
เลี้ยง 
โคขนุ/ สมาชิกเกษตรกร
หนองสูง จ ากัด 
โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๓๐๙๔ 
ที่อยู่ ๑๓ หมู่ ๕ ต.โนน
ยาง 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ราคายางพารามรีาคาตกต่ า กิโลกรมัละประมาณ 
๑๐ กว่าบาท 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ผู้แทนการยางจังหวดัมุกดาหาร ชี้แจง
ดังนี ้
 - กรมสง่เสรมิการเกษตร หรือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
แนวทางที่จะส่งเสริมใหเ้กษตรกรผู้
ปลูกยางไดป้รับเปลี่ยนไปท ากิจกรรม
อย่างอื่นทีไ่ด้ผลตอบแทนทีด่ีกวา่การ
ปลูกยางพารา 

 



  ๑๓๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
อ าเภอหนองสูง จังหวดั
มุกดาหาร  
 

  - ราคายางปัจจุบัน โดยเฉพาะยาง
ก้นถว้ยในราคาท้องตลาดปจัจุบัน ไม่
สามารถที่จะก าหนดราคาได ้โยให้
ข้อคดิเหน็วา่ปัจจุบนั จงัหวดั
มุกดาหารถือว่าเป็นเศรษฐกจิพิเศษ 
ปัจจุบันมีหลายโรงงานสนใจท าน้ ายาง 
แปรรูป ได้แก ่อ าเภอนิคมค าสร้อย ซึ่ง
มีการท าน้ ายาง ยางแผน่ ซึ่งหากมี
วัตถุดบิหรอืตน้ทุนการท ายางแผ่นมาก
ขึ้น ผู้ผลติโรงงานแปรรูปยางก็จะ
สนใจมากยิ่งขึ้น 

๑๔ คุณสุริยาพร  ตามชัยภูม ิ
ต าแหนง่ เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคขุน/ ตัวแทน
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เลี้ยง
โคอิสระ 
โทร. ๐๘ ๘๕๒๘ ๗๙๙๑ 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ไม่มีหอ้งปฏิบตัิการ (Laboratory: LAB) 
ส าหรบัผ่าตดัท าคลอดแมโ่คที่ไม่สามารถคลอด
ตามธรรมชาติหรือการคลอดยากเนื่องจาก
ท่าทางของลูกโคผดิปกติ (ลกูโคคลอดในสภาพ
ผิดท่า) ซึ่งการคลอดของแมโ่คมีผลต่อราคาขาย
ต่อให้กบัพ่อค้าคนกลาง เพราะราคาโคจากเดิม
ขายได้ราคาประมาณ ๓ หมืน่กวา่บาท  

มอบให้เกษตรจังหวดัมุกดาหารรบัไป
พิจารณาด าเนนิการตามขอบเขต
อ านาจหน้าที ่

 



  ๑๔๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ: ไมไ่ด้ระบุที่
อยู่ในเอกสารใบแสดง
ความคิดเหน็ 
หากประสานงานต่อ  
ติดต่อที่ สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด เลขที ่๗  
หมู่ ๑ ต าบลหนองสูง
เหนือ อ าเภอหนองสูง  
จังหวดัมกุดาหาร 
๔๙๑๖๐ 

จะมีราคาลดเหลือ ๑ หมื่นสองพันบาท 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

 
     ๒. ขอให้มีการขดุลอกแหล่งน้ าที่ต าบลดง
ยาง บ้านดงยาง เพราะประสบปัญหาภัยแลง้ น้ า
ไม่เพียงพอตอ่การใช้ท าการเกษตร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

๑๕ นายธนโชติ  โชติบุณย
ศักดิ ์
รองประธานหอการค้า
จังหวดัมกุดาหาร 
โทร. ๐๘ ๐๐๐๙ ๐๐๘๙ 

มุกดาหาร 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

จังหวดัมกุดาหาร ยังมีความเหลื่อมล้ าด้าน
เศรษฐกิจของประชาชน เกษตรกรยังมรีายได้
น้อย ควรชว่ยให้ประชาชนมรีายได้ที่สูงยิ่งขึ้น 
เช่น การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสงัคม 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

สมาชิกวุฒิสภาไดต้อบค าถามที่
เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอดังกลา่วในที่
ประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 



  ๑๔๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) จังหวดัมุกดาหาร   (จ านวน  ๑๖  เรื่อง) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่อยู่ หอการคา้จังหวดั
มุกดาหาร ๙๓/๒๕  
ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.ศรบีุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 



  ๑๔๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          การพัฒนาเมืองสกลนคร ได้มีการศกึษา
และมแีนวคดิเพื่อใหม้ีความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ ควรมีการส่งเสริมให้จงัหวดัสกลนครใหเ้ปน็
เมืองท่องเที่ยว โดยมีการปรบัปรุงพ้ืนที่สาธารณะ
บางสว่นใหม้ีความสวยงาม มีการจดัความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเมอืงสกลนคร มีการเปดิ
พ้ืนที่โดยการปรับภูมิทศัน์สวนสาธารณะ และมี
การเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงเมืองสกลนครไดโ้ดยสะดวก โดย
การเชือ่มโยงพ้ืนที่ตา่งๆ เพือ่ให้จังหวัดสกลนคร
เป็นเมืองทีน่่าอยู่ โดยคณะท างานไดม้ีการศึกษา
แนวคดิการพัฒนาเมืองสกลนครไวแ้ล้ว  
จึงสามารถน าข้อมูลดงักล่าวไปด าเนนิการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป (ปญัหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๒ ที่ประชมุรว่มกบั 
ส่วนราชการ 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          กรณีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
จังหวดัสกลนคร และการสนับสุนนดา้นการ
คมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนนุการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
เป็นการสรา้งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สงัคม รายได ้
ความเปน็อยู่ของประชาชนให้มีความผาสุก สร้าง
ความเจรญิให้กับจงัหวัดสกลนคร จึงมคีวาม

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๒ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จงัหวัดสกลนครควรไดร้ับการ
สนับสนนุด้านการคมนาคมขนส่ง ซึง่ตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการระบบ
รางที่มเีส้นทางรถไฟเชื่อมจงัหวดัทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแตไ่ม่ผา่นจังหวดัสกลนคร 
ซึ่งหากมกีารเชื่อมโยงเสน้ทางรถไฟผ่านจงัหวัด
สกลนครจะเป็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจของ
จังหวดัสกลนคร เป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม และเปน็การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวัดสกลนครท าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้ และควรมีการก่อสรา้งอุโมงค์ผา่น
เทือกเขาภูพานเพื่อลดระยะเวลาในการเดนิทาง
และเพิ่มโอกาสในการเดนิทางเชื่อมโยงพื้นทีต่่างๆ 
รวมทัง้เปน็การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้าง
กระเช้าเพื่อให้สามารถเขา้สูแ่หล่งท่องเที่ยวได้
โดยสะดวก การส่งเสริมการสร้างท่าเทียบเรอืใน
ท้องถิน่ การส่งเสริมการเดินทางโดยรถจกัรยาน
เพื่อปลอดภัยในท้องถนน การส่งเสริมรถเมล์
ท่องเที่ยว และการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

     



  ๑๔๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีปญัหาประชาชน โค กระบือ 
ประสบภัยพิบัติฟ้าผ่าและไมไ่ด้รบัความชว่ยเหลือ
เยียวยาความเสียหายดา้นชวีิตและทรัพย์สิน ท า
ให้ประชาชนไดร้ับความเดอืดร้อนเปน็อย่างมาก 
กรณีดงักล่าวผู้แทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อมูลว่าเรือ่งดงักล่าวเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉกุเฉนิ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งแต่กอ่นในกรณีทีป่ระชาชนประสบภัย
พิบัติฟ้าผ่า ภาครัฐจะให้คา่เสียหายรายละ 
๒๕,๐๐๐ บาท ถ้าผู้เสียชวีติเป็นผูน้ าครอบครัวให้
เพิ่มอีกรายละ ๒๕,๐๐๐ บาท หากฟ้าผ่าโค หรือ
กระบอื ใหไ้ดร้ับคา่เสียหาย ตัวละ ๑๕,๐๐๐ แต่
เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายดงักล่าว 
กระทรวงการคลังไดต้อบข้อหารือว่ากรณีภัยพิบัติ
ฟ้าผ่าประชาชน โค กระบอื ไม่ถือว่าเป็นภัยพิบตัิ 
เนื่องจากไม่ได้เปน็เหตุการณที่เกิดกับคนหมู่มาก 
จึงท าให้ประชาชนไดร้ับความเดือดรอ้น  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          การด าเนนิการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖ ด้าน ยัง
ไม่สามารถบูรณการการท างานรว่มกนัระหว่าง
หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ได้อย่างเปน็รปูธรรม และประชาชนยังมีสว่นร่วม
ในการด าเนินการงานของภาครัฐน้อย โดยการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐสว่นใหญ่เปน็การ
แก้ไขปญัหาด้านตา่งๆ แต่มมีาตรการด้านการ
ป้องกนัปญัหาน้อย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของภาครัฐสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเปน็รูปธรรม จึงมคีวามต้องการให้ภาครฐั    
ให้ความส าคญักับการป้องกนัปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา โดยการสร้างเด็กรุน่ใหม่ให้เป็นคนดี และ
ส่งเสริมผู้ใหญ่ใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดขีองเยาวชน
ควบคู่กันไป ซึ่งตรงกบัประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนตั้งแตเ่ริ่มต้นแผนงานโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ เพื่อเปน็  ฐานรากที่เขม้แข็ง และให้
ความส าคัญกับประเดน็ยุทธศาสตร์อื่นๆ ตามมา 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ตามแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวัดสกลนคร
ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และแผนงบประมาณใน
การด าเนนิโครงการต่างๆ ของจังหวดัสกลนคร 
ซึ่งจังหวดัสกลนครมีงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนงานโครงการไม่เพียงพอ ใน
การด าเนนิโครงการขนาดใหญ่ เชน่  การพัฒนา
หนองหาร และการพัฒนาแหล่งน้ า เป็นต้น กรณี
ดังกลา่วผูแ้ทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัแผนงานโครงการและแผนงบประมาณ           
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ของจงัหวดัสกลนครว่า                  
ตามยุทธศาสตรข์องจงัหวัดสกลนคร และ
แผนงานโครงการ จ านวน ๒๑ โครงการ โดย
จังหวดัสกลนคร ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเปน็หลกั เนื่องจากมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีต่้องได้รับการพฒันา เป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากถนนสว่นใหญ่ในทกุอ าเภอได้รบัความ
เสียหายจากอทุกภัย และการพัฒนา            
แหล่งน้ า ซึง่จังหวดัสกลนครได้มแีผนงานด้าน
งบประมาณในการด าเนนิการตามแผนงาน
โครงการทัง้หมด และมแีผนงานโครงการพฒันา

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หนองหารเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตรด์้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการท่องเที่ยว เพ่ือขอรับ
การสนบัสนนุดา้นงบประมาณในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ซึ่งการด าเนนิการตามแผนงานโครงการ
บางโครงการมีปญัหาด้านอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ เชน่ การพัฒนา
โครงข่าย และการขุดลอกแม่น้ าเป็นต้น จังหวดัไม่
สามารถด าเนนิการได้ เพราะเปน็อ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จึงท าให้เปน็
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการตามแผนงาน
โครงการ 

(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 
๖ ที่ประชมุรว่มกบั 

ส่วนราชการ 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          กรณีปญัหาหนองหาร จังหวดัสกลนคร               
ร่วมบูรณาการอกี ๙ หน่วยงาน จดัท าแผน
หลักการพัฒนาหนองหาร เพ่ิมศักยภาพในทุก
ด้าน ทั้งการปอ้งกนั น้ าทว่ม การอปุโภคบรโิภค 
การบ ารุงพันธุ์สตัวแ์ละประมง การชลประทาน 
รวมทัง้การแก้ปัญหาคุณภาพและวัชพืช คาดวา่ใช้
เวลาด าเนินการ ๑๐ ปี งบประมาณ ๕,๔๙๐ ล้าน
บาท โดยจังหวดัสกลนครไดท้ าการศึกษาเพื่อ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผน่ดนิ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๑ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จัดท าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวดั
สกลนคร เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากหนองหาร
ในปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคย ใช้เพื่อ
การอนุรักษ ์และบ ารุงพันธุส์ัตวน์้ าเปน็หลัก ไปสู่
การใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นในการอุปโภคบรโิภคภาค
เศรษฐกิจ การเกษตร และการบรรเทาอทุกภัย  
ท าให้เกดิปญัหาในการจดัการหนองหาร โดยได้
ศึกษาแบบองค์รวม มีทิศทางและกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาที่ชดัเจน และเป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วน เพื่อเปน็แนวทางให้ส่วนราชการต่างๆ 
น าไปด าเนนิการได้ ทั้งนี้ ไดแ้บ่งระยะเวลาการ
พัฒนาหนองหาร ๑๐ ปี เปน็แผนระยะเรง่ดว่น 
ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ แผนระยะปานกลาง
ระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และแผนระยะยาว 
ระหว่างปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ โดยมี ๙ หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาและ
ผังเมือ กรมพัฒนาที่ดนิ การประปาส่วนภูมิภาค 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จังหวดัสกลนคร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวดัสกลนคร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา



  ๑๔๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จังหวดัสกลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่เกี่ยวขอ้งรว่มบูรณาการแผนดังกล่าว ซึ่งการ
แก้ไขปญัหาหนองหารจะต้องมีการแก้ไขปัญหา
เอกสารสิทธิก่อน โดยการยกเลิกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงหา้มที่ดนิในท้องทีอ่ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ โดย
แนวทางของคณะท างานจงัหวดัสกลนครได้ให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดเขตพ้ืนที่ โดยมี
การส ารวจพ้ืนทีห่นองหารทัง้หมด ซึ่งการพัฒนา
หนองหารตามแผนงานโครงการของกรม
ชลประทานต้องท าให้หนองหารมีพืน้ที่ระบุแนว
เขตชดัเจน โดยจังหวดัสกลนครไดม้ีการตั้ง
คณะท างาน เพ่ือเสนอปรบัปรุงขอบเขต  
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามทีด่นิ                 
ในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร               
พ.ศ. ๒๔๘๔ ประมาณ ๑๑๙,๗๓๒ ไร่ เพื่อให้ตรง
กับ นสล. จ านวน ๒ ฉบับ คอื นสล. เลขที ่
๐๖๒๓ เนื้อที่ ๗๖,๓๑๗-๒-๒๕ ไร่ และ นสล. 
เลขที่ ๐๖๒๔ เนื้อที ่๖๘๙-๓-๓๓ ไร่ ท าให้มีที่
สาธารณะประโยชน์ที่ยังไมม่ีการออก นสล. เนื้อที ่



  ๑๕๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔๒,๗๒๕-๒-๓๒ ไร ่ซึง่เปน็ที่ตั้งวัด โรงเรียน 
หมู่บ้าน นา ถนน ห้วย หนอง คลอง บงึ และทีด่ิน
สาธารณสมบตัิของแผน่ดนิทุกประเภท รวมทัง้
เป็นทีด่ินรกรา้งวา่งเปล่า ซึ่งราษฎรได้เขา้
ครอบครองท าประโยชน์หมดแลว้ 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

๗ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกด้านการเกษตร เช่น รถเกี่ยว
ข้าว รถนวดข้าว และลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร เปน็ต้น เนื่องจากประชาชนสว่นใหญต่าก
ผลผลิตทางการเกษตรตามลานวดั และถนน ท า
ให้ไม่มคีวามปลอดภัย(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนนิงานในสว่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒    

 

๘ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านไฟฟ้าสู่ภาคการเกษตร เนื่องจากยังไม่มไีฟฟ้า 
ใช้ในพื้นที่การเกษตร เช่น สวนยางพารา เป็นตน้   

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๕๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๙ อ าเภอบ้านมว่ง 

จังหวดัสกลนคร 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ประชาชนไม่มเีอกสารสิทธิในที่ดนิ ท าให้
ไม่ได้รบัสิทธิการใหค้วามช่วยเหลือจากทาง
ราชการในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ จึงขอรบัการ
สนับสนนุให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิในที่ดนิที่จะ
ท าให้ประชาชนมีสิทธิได้รบัความช่วยเหลือจาก
ทางราชการกรณีประสบภัยพิบัต ิ

(ปัญหาที่ดนิ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๐ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          เกษตรกรใช้ประโยชน์จากล าน้ าสงคราม             
เป็นหลัก มีปญัหาการขาดแคลนน้ า เพื่อใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแลง้ จึงขอรับการสนับสนุน
จากภาครฐัในการจัดท าฝายกักเกบ็น้ า เพ่ือให้
ประชาชน  ได้มนี้ าใช้เพ่ือการเกษตร เนื่องจาก
แหล่งน้ าสว่นใหญต่ื้นเขิน ไมส่ามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดแูล้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๑ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาน้ าเพื่อการอปุโภคบริโภคไม่
สะอาด เนื่องจากมีการสูบน้ ามาจากใต้ดนิ ซึ่ง
แหล่งน้ าตื้นเขิน ท าใหข้าดแคลนน้ า จึงขอรบัการ
สนับสนนุจากภาครฐัให้มีการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อ
ประโยชนด์้านการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ 
การด าเนนิงานในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 

 



  ๑๕๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
และน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่สะอาด 
เนื่องจากไม่มีการกรองน้ าและฆ่าเชื้อโรคก่อน
น ามาใชป้ระโยชน ์

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
    

๑๒ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาถนนช ารุด ประชาชนเดินทางดว้ย
ความยากล าบาก และไมม่ีถนนเชือ่มระหว่าง
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวดั ท าให้การ
คมนาคมไม่มีความสะดวก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็น
ลูกรังถนนบางแห่งถกู น้ ากดัเซาะ ท าให้ถนนมี
ลักษณะเปน็ขีโ้คลน และเปน็หลุมเป็นบ่อ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๒ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     

 

๑๓ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาการขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการเกษตร            
จึงขอรบัการสนบัสนนุจากภาครัฐให้มีโครงการ
แก้มลงิ และโครงการขุดลอกแหลง่น้ า เพื่อใหม้ี
การกกัเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแกไ้ข
ปัญหาน้ าทว่มและปัญหาน้ าแล้ง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนนิงานในสว่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง   
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     

 



  ๑๕๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๔ อ าเภอบ้านมว่ง 

จังหวดัสกลนคร 
สกลนคร 

(๕ ก.ย. ๖๒) 
          ขอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อใหม้ีการ
กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อย่างแท้จริงเพื่อใหม้ีอ านาจในการบริหารจดัการ
ด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแก้ไขปญัหาให้กับประชาชนในท้องถิน่ 
(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง  ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๖๒๕ลงวนัที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒   

 

๑๕ อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๔ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาของประชาชนอ าเภอวานรนวิาส             
เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาเหมืองแร่โปรแตส ซึ่ง
เป็นประเดน็ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
ในวงกว้าง   

(ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

คณะกรรมการโครงการสมาชกิวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ให้
ความส าคัญกับเรือ่งความเปน็ธรรมใน
สังคม และไดป้ระสานงานไปยัง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  
เพ่ือรบัทราบปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขปญัหาดังกลา่วแลว้ 

 

๑๖ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ปญัหาน้ าทว่มและปัญหาน้ าแล้ง และ
ปัญหาการบรหิารจดัการแหล่งน้ าของจังหวดั
สกลนคร ซึ่งในการแก้ไขปญัหาได้มีการจดัท าแนว
ทางการบรหิารจดัการล าน้ าสงคราม โดยการ
จัดท าโครงการแกม้ลิง จ านวน ๕ แหง่ ซึ่งจะเปน็

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๕๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มและปัญหาน้ าแล้งได้อยา่ง
ถาวร 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

 

๑๗ อ าเภอกดุบาท 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร  
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ประชาชนอ าเภอกดุบาทไดร้้องเรียน
ขอให้มีการออกเอกสารสิทธใินที่ดินให้เปน็โฉนด
ที่ดินมาตัง้แต่ ปี ๒๕๕๓ โดยได้มหีนว่ยงาน
ราชการเขา้มารังวดัทีด่ินหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่มี
การออกโฉนดที่ดนิให้กบัประชาชน  

(ปัญหาที่ดนิ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๘ อ าเภอบ้านมว่ง 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          เนื่องจากล าน้ าสงคราม ในฤดูฝนมกัจะ
เกิดน้ าเอ่อท่วมไรน่าและบา้นเรือน แตเ่มื่อถึงฤดู
แล้งกลบัไมม่ีน้ าเหลือเลย และ ๑ ใน ๒๕ ล าน้ า
ของประเทศแห่งเดียวที่ไมม่เีขื่อนกั้นน้ าไว้ใช้ทั้งที่
ล าน้ าสงครามมีความยาว ๕๒๐ กโิลเมตร ผ่าน
จังหวดัอดุรธาน ีจังหวดัสกลนคร จังหวดับึงกาฬ 
และจังหวดันครพนม กอ่นทีจ่ะไหลลงสู่ล าน้ าโขง 
ชาวบา้นจึงไดเ้สนอให้มีการผลักดันให้สร้างฝาย
ชะลอน้ าเปน็ช่วงๆ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช ้ซึง่เมื่อแล้ว
เสร็จก็สามารถผันน้ าขึน้มาใช้ในการเกษตรตอ่ไป 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๔ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 



  ๑๕๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ซึ่งจะเป็นการแกป้ัญหาอย่างยั่งยืน (ปัญหาแหล่ง
น้ า) 

๑๙ อ าเภอค าตากลา้ 
จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๕ ก.ย. ๖๒) 

          ๑) การบริหารจัดการแม่น้ าสงคราม                 
กรณีหน้าแล้งน้ าไมม่ีหน้าน้ าหลากน้ าจะไหลลง 
แม่น้ าโขงไม่สามารถกักเกบ็น า้ไว้ใช้ในฤดูแลง้  
          ๒)  ปัญหายาเสพตดิ  
          ๓)  ปัญหาเศรษฐกจิ  
          ๔)  ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ๕)  การออกเอกสารสิทธิ์ในที ่ส.ป.ก. 
และ  
          ๖)  ปัญหาเรือ่งงบอุดหนุน อปท.  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

 

๒๐ หมู่บ้านท่าลาด   
ต าบลไฮหย่อง                      
อ าเภอพังโคน             
จังหวดัสกลนค 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปญัหาน้ าทว่มและปัญหาน้ าแลง้ จึง
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มกีารขุดลอก
แหล่งน้ า            เพื่อแก้ไขปัญหาดังกลา่ว 
           ๒. ประชาชนบางพ้ืนที่ยังไมไ่ดร้ับมอบ
โค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตาม
พระราชด าร ิจึงขอให้ภาครฐัด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป   

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ 
การด าเนนิงานในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง   
 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๓ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 

 



  ๑๕๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
          ๓. ขอรับการสนับสนุนเครื่องบดหญา้              
เครื่องสบัหญ้า เพื่อสนับสนนุการเลี้ยงโค  

(ปัญหาแหล่งน้ าและปญัหาด้านการเกษตร) 

 

๒๑ บ้านสงเปลือย             
ต าบลไฮหย่อง                     
อ าเภอพังโคน               

จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปญัหาน้ าทว่ม และปัญหาน้ าแลง้ จึง
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสรา้งฝายน้ า
ล้น เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใชด้้านการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง  
          ๒. ปญัหาทีด่นิท ากนิ เนื่องจากประชาชน      
ร้อยละ ๓๐ ยงัไมม่ีที่ดนิ 
ท ากินเป็นของตนเองต้องเชา่ที่ดิน 
          ๓. ปญัหาการคมนาคมไม่มีความสะดวก            
จึงขอรบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่หมูบ่้านที่ตดิกับ
ล าห้วย 
          ๔. ปญัหาไม่มไีฟฟ้าในบางพื้นที่ท าให้                   
ไม่สามารถสบูน้ าบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร  
          ๕. ปญัหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านยัง
ไม่ได้รบัความสะดวก จงึขอรับการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณเพื่อด าเนนิการดังกลา่ว 

(ปัญหาด้านแหล่งน้ า ที่ดนิ และการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

 



  ๑๕๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๒ กลุ่มวิสาหกิจชมุชน            

นาแปลงใหญ่             
ต าบลไฮหย่อง           
อ าเภอพังโคน         

จังหวดัสกลนคร 

สกลนคร 
(๖ ก.ย. ๖๒) 

          ๑. ปญัหาการขาดแคลนน้ าประปา ไม่
สะอาด ปญัหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เนื่องจากเมือ่มีการเปรียบเทยีบการจดัสรร
งบประมาณในการพัฒนากรงุเทพมหานคร และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  จะเห็นได้ว่าไดร้ับ
การจดัสรรงบประมาณที่มคีวามแตกต่างกนัมาก 
ท าให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ไม่ได้รับการ
พัฒนาเทา่ที่ควร ประชาชนยังคงประสบปัญหา
ต่างๆ ที่กระทบต่อความเปน็อยู่ เชน่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคม ไฟฟ้า และประปา เป็น
ต้น การพฒันาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 
น้ าแลง้ และส่งเสริมด้านการเกษตร ประชาชนจงึ
มีความตอ้งการให้สมาชิกวฒุิสภาได้สะท้อน
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ือให้มี
การจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีความเจรญิมากขึ้น             
          ๒. ปญัหาราคาสินคา้เกษตรตกต่ า และ
ปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากประชาชนทีเ่ป็น
เกษตรกร มีปญัหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
ซึ่งเกษตรกร 

ประเดน็ข้อ ๑.  
ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตามที่
เห็นสมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๘๙๙ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ประเดน็ข้อ ๒.  
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอตุสาหกรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง   
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๒๖ 
ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     

 



  ๑๕๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

๗) จังหวัดสกลนคร   (จ านวน  ๒๒  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ได้ลงทนุเป็นจ านวนมากแตผ่ลผลิตไมไ่ดร้าคา
อย่างคุ้มค่า ในขณะทีค่่าครองชีพสูงขึน้ ท าให้
เกษตรกร มีปญัหาหนีส้ินเปน็จ านวนมาก 
(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ และปัญหาด้านการก
ษตร) 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๕๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บ้านนายอ หมู่ที ่๖ 

ต าบลนางาม  
อ าเภอเรณนูคร  
จังหวดันครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. 

๖๒) 

     พระราชบัญญัติภาษีท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
จากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทั้ง ๑๐๓ แหง่ (ไม่รวม อบจ.) พบว่ามีผลกระทบ
ด้านรายได้ ดังนี ้
     ๑. ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่เก็บภาษบี ารงุท้องที ่ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจดัเกบ็เอง  
มีรายได้รวม ๔๕,๓๗๐,๘๓๓.๕๙ บาท 
     ๒. ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ องคก์ารปกครองส่วน
ท้องถิน่เก็บภาษบี ารงุท้องที ่ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจดัเกบ็เอง  
มีรายได้ ๔๓,๗๐๐,๐๕๑.๕๙ บาท 
     ๓. รายไดข้ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ลดลงโดยค านวณฐานการจดัเกบ็ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีการส ารวจ
ฐานการจดัเกบ็ภาษีที่สามารถจัดเก็บได้เพียง 
๑๘,๙๐๐,๔๔๐.๒๕ บาท 
ปัญหา 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการด าเนินงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๑ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๖๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๑. ฐานการเกบ็ภาษี + รายได้ เปลี่ยนตาม
พระราชบัญญัตดิังกลา่ว 
     ๒. ท าใหร้ายได้ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ลดลง 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจดัสรรเงนิอุดหนนุทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม ในสัดสว่นที่
เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมจดัเกบ็มูลฝอยทั่วไป 
ประกอบรา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยังคงเกบ็ในอตัราเดมิ 
ซึ่งใช้ค าว่า ไมเ่กินเดือนละ ๑๕๕ บาท ทั้งนี้ ต้อง
รอการขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี ตาม
ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้กอ่น 
จึงสามารถออกเทศบัญญัตหิรือข้อบญัญตัิผ่าน
สภาท้องถิน่ใช้ได ้
 
 



  ๑๖๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ถงึการ
จัดเกบ็ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและการแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๒ บ้านนางามใต้  

ต าบลนางาม  
อ าเภอเรณนูคร  
จังหวดันครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. 

๖๒) 

     ควายไทยเป็นสิง่ที่อยู่คูก่ับวถิีชีวติของ
ครัวเรือนเกษตรกร เป็นการเลี้ยงเพื่อเปน็การ
อนุรักษแ์ละสบืสานวฒันธรรม ดังนั้น องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนางาม ร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๔ บ้านนางามใต้  
ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม 
จึงจัดท าโครงการเพ่ือเปน็การอนรุักษ์ควายไทย 
ให้คงอยู่กบัลูกหลานสบืไป 

(ปัญหาด้านการเกษตร)  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในสว่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๓ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     จังหวดันครพนมได้มีการปรับรายละเอียด
ของแผนงานและโครงการของจังหวดั เนื่องจากมี
ปัญหาอุปสรรคหลายดา้น ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ
อย่างเดียว  แต่มปีัญหาดา้นกฎหมายบางเรื่อง 
เช่น การแกไ้ขปญัหายาเสพติด เปน็ตน้ เนื่องจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชน่ ทหาร ต ารวจ และ

      สมาชิก
วุฒิสภาไดแ้นะน า
จังหวดันครพนม
ว่า ควรมีการ
สนับสนนุให้มกีาร
เรียนการสอนที่



  ๑๖๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หนว่ยป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิในพ้ืนที่ 
เป็นต้น หน่วยงานดังกลา่วปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประจ าในการตั้งจุดสกดัยาเสพติและการ
ลาดตระเวน ซึ่งจากการประชุมร่วมกนัระหวา่ง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องท าใหพ้บปัญหาอุปสรรค
ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการด้านยาเสพ
ติด โดยมีการจัดสรสรงบประมาณด้านการ
ป้องกนัความมัน่คง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากเจ้าหนา้ที่ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนโครงการ ซึ่งจังหวดั
นครพนมได้พยายามแก้ไขปญัหาอปุสรรคในด้าน
นี้ โดยแต่ละจงัหวัดไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านความมัน่คงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
งบประมาณต่อยอดจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
และเป็นงบประมาณที่สามารถด าเนนิงานได้ใน
ระดบัหนึ่ง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

เปิดกว้าง เพื่อให้
ความรู้ที่เปน็การ
ต่อยอดเกี่ยวกับ 
การเขียน
แผนงานโครงการ
เพื่อขอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเปน็เรื่อง
ของการให้เหตุผล
ความจ าเปน็การ
ศึกษาวิจัย และ
จัดท า 
เป็นรายงานที่
สามารถสื่อสาร
ให้ 
ทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจตรงกนัและ
บรรลุ
วัตถุประสงค ์



  ๑๖๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔ ส่วนราชการจังหวดั

นครพนม 
นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ปญัหาการบูรณาการการท างานระหว่าง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องมีปญัหาอุปสรรคดา้น
กฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาตการน าเขา้และส่งออกสินคา้ บาง
หนว่ยงานแกไ้ขปัญหาในเชงิเดี่ยวโดยไม่ได้
พิจารณาถึงความพร้อมของเจ้าหนา้ที่และ
กฎหมายของหนว่ยงานที่เกีย่วข้องอื่น ๆ ว่าจะ
สามารถบรหิารจัดการในการตรวจสินค้าทีน่ าเขา้
และส่งออกไดห้รือไม่ กล่าวโดยสรปุเปน็ปญัหา
ด้านงบประมาณในการด าเนินการตามแผนงาน
และโครงการ และการบริหารจัดการของพื้นที่
และขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้ม ีการให้อ านาจ
ในเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ยังมปีัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายในการจดัสรรงบประมาณให้กับทอ้งถิ่น 
เนื่องจากแต่ก่อนในการจดัสรรงบประมาณ  เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของท้องถิน่สามารถ
ได้รบัการสนบัสนนุจากจงัหวัด แต่ปัจจุบนัส านัก
งบประมาณได้มีการแบ่งแยกงบประมาณของ
ท้องถิน่ออกจากงบประมาณของจังหวดั ท าให้
ท้องถิน่ต้องด าเนนิการขออนุมัตงิบประมาณใน

      สมาชิก
วุฒิสภาชีแ้จง
กรณ ี
การขอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
เพื่อพัฒนาพ้ืนที่
ต่าง ๆ และไมไ่ด้
รับการจัดสรร
งบประมาณ ส่วน
ใหญ่เกดิจากการ
ขาดการประสาน
แผนและขาด
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 
ในการน าเสนอ
แผนงานและ
โครงการเพ่ือ
ขอรับการจดัสรร
งบประมาณ 



  ๑๖๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การพัฒนาท้องถิ่นไปยงัส่วนกลาง ซึ่งเป็นการตัด
ตอนความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ และท าให้ปญัหา
ของพ้ืนทีไ่ม่ได้รบัการแก้ไขแบบ 
บูรณาการ การจดัสรรงบประมาณใหก้ับท้องถิ่น
ไม่ได้เปน็ไปตามความต้องการของท้องถิ่น และ
ท าให้เกดิความสับสนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

เนื่องจากในการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน จะมแีผน
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทของ
กระทรวง ทบวง 
กรม และ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น  
ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
เป็นต้น ซึง่หากไม่
มีการประสาน
แผนกบั
หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งอาจ
ท าให้ไมไ่ดร้ับการ



  ๑๖๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จัดสรร
งบประมาณ และ
อีกส่วนหนึ่งคือ
การน าเสนอ
แผนงาน และ
โครงการเพ่ือ
ขอรับการจดัสรร
งบประมาณยังไม่
มีความชดัเจน
เพียงพอและไม่มี
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์
ชาต ิ

๕ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ปญัหาการจดัเก็บภาษีของท้องถิ่นลดลง ซึ่ง
เป็นปญัหากฎหมายว่าดว้ยที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
เนื่องจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้
ท้องถิน่จัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งก่อสร้างเองที่
เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องฐานภาษี ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
กฎหมายดังกลา่ว จึงควรมกีารจัดสรรงบประมาณ
ให้ท้องถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระจาย

      สมาชกิวฒุิสภา
ชี้แจงว่าเนื่องจาก
ประชาชนของ
จังหวดันครพนม 
มีรายไดน้้อย จัด
อยู่ในอันดับที่ ๕๗ 
ซึ่งถือว่าเปน็



  ๑๖๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
อ านาจ นอกจากนี้ในเรือ่งภาษีขยะมูลฝอยไดม้ี
การก าหนดคา่ธรรมเนียมทัว่ไป ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งกฎหมายดังกลา่วมกีารก าหนดค่าธรรมเนียม 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวควร
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มคีวามรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

จังหวดัที่คอ่นขา้ง
ยากจน จงึเปน็
จังหวดัทีค่วรได้รบั
การจดัสรร
งบประมาณ 
เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาจงัหวดัให้มี
ความเจรญิมากขึน้ 
ปัจจุบนัองคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิน่ตอ้งขอ
อนุมตังิบประมาณ
เอง ซึง่หากมกีาร
จัดท าแผนงาน
โครงการเพ่ือขอ
อนุมตังิบประมาณ
แบบเดมิจะท าใหม้ี
การพัฒนาได้ทลีะ
น้อย เนือ่งจาก
วุฒสิภาได้ตัง้



  ๑๖๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คณะกรรมาธิการ
ตดิตามการบรหิาร
งบประมาณ และ
เหน็วา่ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณ
ให้กบัจังหวดัที่ยัง
ยากจนใหม้าก โดย
คณะกรรมาธิการ
ดังกลา่วจะม ี
การพิจารณาเพ่ือให้
การสนับสนนุ
จังหวดัทีค่วรได้รบั
การจดัสรร
งบประมาณ และ
พิจารณาให้
ความส าคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณ
ให้กบัองคก์ร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิน่มากขึ้น 



  ๑๖๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๖ ส่วนราชการจังหวดั

นครพนม 
นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ปญัหาการบรหิารจดัการแหลง่น้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่มและปัญหาน้ าแล้ง เนื่องจากจงัหวัด
นครพนมอยู่ในเขตลุม่น้ าที่ส าคัญคอืลุ่มน้ า
สงครามลุ่มน้ าโขง และลุม่น้ าก่ า ปัจจุบันแมม้ี
โครงการชลประทานในหลายพ้ืนที่ แต่ยังมปีัญหา
การเกบ็กักน้ าไว้ใช้ในชว่งฤดแูล้งและปญัหาการ
ระบายน้ าในชว่งฤดูฝน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รบัความเดือดร้อนดา้นการเกษตรกรรม จึงควร
มีการบรหิารจดัการลุ่มน้ าของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอือย่างเปน็ระบบเพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการลุ่มน้ าให้มี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๗ ส่วนราชการจังหวดั
นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     จังหวดันครพนมเปน็จังหวดัตดิชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจงึเปน็โอกาสด้านการค้า และ
การลงทนุกบัประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบนัได้มีการ
จัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเพื่อเป็น
การสนบัสนนุการค้าและการลงทุนบริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมจงึควรมีการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพ่ือพิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๖๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาถนน R12 ให้มีความสมบรูณ ์

(ปัญหาการคมนาคม) 
๘ ส่วนราชการจังหวดั

นครพนม 
นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     จังหวดันครพนมมีสถานที่ที่ส าคัญคือพระธาตุ
พนม ซึง่เปน็ศนูย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
และ สปป.ลาว และมีประวตัิศาสตร์ที่ยาวนาน 
ขณะนีห้นว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งก าลังผลักดันให้มีการ
ขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปน็มรดกโลก และหาก
มีการด าเนินการประสบผลส าเร็จจะสง่ผลใหต้้อง
มีการท านุบ ารุง และดแูลรกัษาพระธาตุพนมเปน็
อย่างด ีมีการพัฒนาพ้ืนทีบ่รเิวณ 
พระธาตุพนมและการบรหิารจัดการต่าง ๆ ซึ่ง
ขณะนีเ้รื่องดงักล่าวอยู่ระหวา่งการด าเนนิงาน
ของจังหวดันครพนม 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 

คณะกรรมาธิการ
การศาสนา 
คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
พิจารณาเรื่อง
ดังกลา่ว แลว้เหน็
ว่า เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกบัการ
บริหารจัดการ
มรดกทาง
วัฒนธรรมทีเ่ป็น
ศาสนาสถานและ
โบราณส าคญัของ
ชาติ จงึ
มอบหมายให้
คณะอนกุรรมการ



  ๑๗๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้
พิจารณาและ
รวบรวมข้อมลู
ข้อเท็จจรงิ
เบื้องต้น โดยเชิญ
ผู้แทนกรม
ศิลปากร เข้ารว่ม
ประชมุ ได้รบั
ทราบข้อมูลว่า 
คณะกรรมการ
มรดกโลก
เห็นชอบใหบ้รรจุ
พระธาตุพนมใน
บัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น 
(Tentative List) 
ของศนูย์มรดก
โลก ตั้งแตว่ันที ่
๑๒ กรกฎาคม 



  ๑๗๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๕๖๐ และได้
ด าเนินงานวิจัย
ทาง
ประวัตศิาสตร์
และโบราณคด ี
เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการ
จัดท ารา่งเอกสาร
ฉบับเบื้องตน้แลว้ 
ขณะนี ้ยังอยู่
ระหว่างการจดั
จ้างผู้ทรงคุณวฒุิ
ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน               
ในเรื่องการจดัท า
เอกสารเสนอ
แหล่งมรดกโลก
ทางวฒันธรรม
ฉบับสมบูรณ ์



  ๑๗๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(Nomination 
Dossier) ซึ่งมี
ระยะเวลาในการ
จัดท า ๑๐ ปี 
หลังจากไดร้ับ
การขึน้ทะเบียน
ในบัญชรีายชื่อ
เบื้องต้น 
     ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการ 
ได้มหีนงัสือไปยัง
ผู้ว่าราชการ
จังหวดันครพนม 
และประสาน
ความร่วมมือกบั
กรมศิลปากร 
เพื่อให้การ
สนับสนนุการ
จัดท าเอกสาร
เสนอแหล่งมรดก



  ๑๗๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โลกทาง
วัฒนธรรมฉบบั
สมบูรณ ์
(Nomination 
Dossier) ให้มี
ความครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์         
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
มรดกโลก 

๙ โรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     เนื่องจากจังหวดันครพนมเปน็จังหวดั
ชายแดน ซี่งอยูห่่างไกลจากความเจรญิ ท าให้
เยาวชนไมม่ีโอกาสในการศกึษาต่อและท าให้
ได้รบัข่าวสารความรูต้่าง ๆ น้อยมาก เพราะอยู่
ห่างไกลจากตวัเมือง ซึ่งเยาวชนสามารถรบัรู้
ข่าวสารได้จากอินเตอร์เนต็ และในการศกึษาต่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
บ่อยเกินไปท าให้เยาวชนปรบัตวัไม่ทนัและเปน็
ปัญหาในการเตรียมตัวเพื่อศกึษาต่อของเยาวชน 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เยาวชนไม่สามารถเตรียมตวัในการสอบแข่งขัน
เพื่อศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
โรงเรียน ไม่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศกึษาตอ่แกเ่ยาวชนได้เท่าที่ควร ท าให้
เยาวชนไมม่ีโอกาสในการศกึษาต่อ นอกจากนี้ 
ด้านบุคลากรที่สอนนกัเรียน บางทา่นไม่ได้จบใน
วิชาที่สอน ท าให้เยาวชนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ)              
๑๐ โรงเรียนปิยะมหา

ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     การศกึษาของประเทศไทยควรใหค้วามส าคญั
กับการปฏิบตัิมากกวา่ทฤษฎีในการเรียนการสอน 
และการศกึษาควรมีสาขาอย่างหลากหลายเพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสทางเลือกในวิชาชีพเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในต่างประเทศ
จะมีการเรียนการสอนเฉพาะทางอย่าง
หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลอืกให้กับเยาวชน 
เพื่อให้เยาวชนได้คน้พบตนเองว่ามีความสนใจ
ด้านใดและเลือกเรียนให้เหมาะสมกับตนเอง
เพื่อให้เกิดความช านาญในสาขาวชิาชีพ แต่
ประเทศไทยการเรียนการสอนมีสาขาวชิาให้เลอืก

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เรียนนอ้ย ท าใหเ้ยาวชนมีทางเลือกน้อยและปดิ
กั้นเยาวชนไทยให้มนีิสัยไมก่ล้าแสดงออก ท าให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนเป็นอย่างมาก ดงันัน้ 
จึงควรมีการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 
และใหม้ีการกระจายความรูไ้ปยังภูมิภาคและ
ท้องถิน่อย่างทัว่ถงึ มีสถานศกึษาหลากหลาย
สาขาวชิา 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๑ โรงเรียนปิยะมหา

ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     การศกึษาไทยควรมีการพัฒนาเยาวชนไทยให้
มีอิสระทางความคิดและมีความกลา้แสดงออก
มากขึน้ เพื่อให้เยาวชนไทยมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เนื่องจากปัจจบุันสถานศึกษาส่วนใหญม่ี
การก าหนดกฎระเบียบที่มคีวามเข้มงวด และปดิ
กั้นความคิดของนักเรียน จงึควรใหเ้ยาวชนได้มี
ส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นไม่ถูกจ ากัดทาง
ความคิด เด็กควรหาทางออกไดม้าก  
รู้ตวัเอง แต่เด็กว่าอยากเป็นอะไร ไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่
คอยชี้น า ควรมกีารเปิดโอกาสให้เดก็แสดงความ
คิดเห็นมากขึน้ เช่น เรื่องทรงผมของนักเรียนควร

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนไดม้ีอสิระในการไว้ทรงผมที่
ถูกกาลเทศะและสงัคมยอมรับได ้

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๒ โรงเรียนปิยะมหา

ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     การศกึษาของประเทศไทยให้ความส าคญั
ทางด้านวิชาการมากเกนิไป จนเยาวชนไม่มีเวลา
ในการศกึษาหาความรูด้้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีความ
ถนดั และมคีวามสนใจ ซึ่งมคีวามแตกต่างจาก
การศกึษาในต่างประเทศที่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
ด้านวิชาการมากนัก แต่ให้เยาวชนไดม้ีการเรียนรู้
เรื่องต่าง ๆ ซึง่จะท าใหเ้ยาวชนได้มีการคน้หา
ตนเองวา่มีความสนใจและมคีวามถนดั  ในด้านใด 
เช่น วิทยาสาสตร ์คณติศาสตร์ ดนตร ีและศิลปะ 
เป็นต้น ซึง่จะท าให้เยาวชนได้ใช้ความรู้
ความสามารถและศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็ที่ 
ตลอดจนประสบความส าเรจ็ในสาขาอาชีพที่มี
ความเหมาะสมกับตนเอง แต่เยาวชนไทยส่วน
ใหญ่ไมรู่้ตนเองว่า มคีวามสนใจและมีความถนดั
ในสาขาอาชีพใด ซึ่งการเรียนการสอนใน
ต่างประเทศจะไมม่ีการสอบ ไม่มกีารบ้าน แต่จะ

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มีการสมัภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนะคตขิองเยาวชนในด้านต่าง ๆ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๑๓ โรงเรียนปิยะมหา

ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

      การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ท าให้เยาวชนยงัไม่มคีวามสามารถ
ในด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไมม่ีการผลกัดนัให้ให้เยาวชนมีความ
กล้าแสดงออก ท าให้ไมม่ีทักษะในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ จึงควรมีการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน
ได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เด็กไทยได้
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เกรด ๔ แตไ่ม่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษได ้

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๑๔ โรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ปญัหายาเสพตดิ และปญัหาเยาวชนมีครรภ์
ก่อนวัยอันควร เนือ่งจากเยาวชนอยากลองผิด
ลองถูกด้วยตัวเอง และไมไ่ดร้ับความรู้ที่ถูกต้อง 
และการก าหนดโทษส าหรับความผดิอาญาทีม่ี
ความผดิรา้ยแรง เช่น ฆ่าคนตาย ซึ่งหากเป็น
เยาวชนที่มีอาย ุ๑๕ ป ีจะได้รับโทษโดยถูกกักกนั

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๗๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไว้ในสถานพนิิจ แตห่ากเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ ๒๐ ป ี
ขึ้นไปจะมโีทษประหารชวีติ ซึ่งเป็นการได้รบัโทษ
ที่มีความแตกต่างกันมาก จึงไม่มีความเหมาะสม
และไม่เปน็ธรรม ซึ่งการกระท าความผิดของ
เยาวชนขึ้นอยู่กับสงัคมและสภาพแวดลอ้มของ
เยาวชน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

 

๑๕ โรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย อ าเภอเมอืง
นครพนม    จงัหวัด

นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     โครงการจติอาสาเปน็เรือ่งที่ดีเพราะเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยความเสียสละตอ่ส่วนรวมเปน็การ
แสดงถึงความมนี้ าใจในการให้ความช่วยเหลือ
สังคม แต่จ าเปน็หรือไม่ที่ตอ้งบันทกึในสมดุท า
ความดี  การท าความดีรูด้ว้ยใจว่าท าความดี ซึ่ง
จิตอาสามีอยู่ในตวัทุกคน สามารถท าได้ในเวลาใด
กไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องแสดงให้คนอืน่เห็นว่าท า
ความดี แต่อยู่ที่ใจ เชน่ การให้ความช่วยเหลือคน
ทั่วไปโดยไม่คดิว่าเปน็จิตอาสาและไมห่วัง
ผลตอบแทน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 



  ๑๗๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๖ กลุ่มเกษตรทฤษฎี

ใหม่          บ้าน
ปฏิรูป ต.ศรีสงคราม                   

อ.ศรีสงคราม 
จ.นครพนม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ๑)  ต้องการให้มีการสนบัสนุนและสง่เสรมิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒)  ต้องการน้ าในการท าเกษตร เนื่องจากน้ าที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสนิมไม่สามารถใช้กับพืชผล
ทางการเกษตรได้ สาเหตุมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการ  
ปลูกยางพาราเป็นจ านวนมากและมีการใช้สารเคมี  
ท าให้น้ าที่ไหลลงมาสู่แปลงเกษตรเกิดเป็นน้ าทีม่ี
เป็นสนิม 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ          ตามหน้าที่และ
อ านาจ 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๑๗ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน           
ตามโครงการธนาคาร                

โค-กระบือ                         
ตามพระราชด าริ  
บ้านศรีเวินชัย  
ต.สามผง อ.ศรี

สงคราม 

นครพนม 
(๑๙ ก.ย. 

๖๒) 

     ๑)  ต้องการให้มีการสนบัสนุนและสง่เสรมิ
พันธุ์โค-กระบอื ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพิ่มขึ้น ให้ครบทุกครวัเรือน 
     ๒) ขอขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านศรเีวนิชัย ไป
ยังบ้านโนนยางค า ระยะทางประมาณ ๔ 
กิโลเมตร เนือ่งจากหมูบ่้านดังกลา่วเป็นการขยาย
ครอบครัวออกไปสรา้งบา้นเรือนใหม่ ได้เลขที่
บ้านแล้ว ทั้งหมดมีประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ซึง่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาทม จังหวัดนครพนม ได้
เข้าท าการส ารวจและไดข้ยายไฟฟ้าไปให้แล้ว

 กรณีนี ้ฝ่าย
เลขานกุารฯ ได้
ประสานไปยัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
๑๓ ต าบลสามผง 
ได้ความว่า 
ผู้ใหญ่บ้านได้
เสนอเรื่อง
ดังกลา่วไปยังรอง
ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 



  ๑๘๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ประมาณ ๑๐ ครวัเรือน แตเ่หลืออีกประมาณ 
๒๐ ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้      

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

(นายศุภชัย โพธิ์สุ)  
และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
นครพนม จะเข้า
ท าการส ารวจ
พ้ืนที่ในวันพธุที่ 
๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๒ และ
ต้องการให้
สมาชิกวุฒิสภา
ช่วยผลักดันใน
เรื่องดังกลา่วอกี
ช่องทางหนึง่ 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคนครพนม  
เข้าท าการส ารวจ
พ้ืนที่ในวันพธุที่ 
๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๒ และจะ
ด าเนินการขยาย



  ๑๘๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เขตไฟฟ้าให้ใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ประมาณ
เดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

๑๘ โครงการสง่น้ าและ
บ ารุงรักษาน้ าก่ า ต.

น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. 

๖๒) 

     ๑. ปญัหาระบบชลประทานไม่ทั่วถึง
ประชาชนในบางพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนขาดแคลน
น้ า ในการท าการเกษตร จงึควรมีโครงการท่อสง่
น้ า ใต้ผวิดินเพ่ือสง่น้ าไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และลดปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในการ
ร่วมกันใช้ระบบชลประทาน ปัญหาระบบ
ชลประทานช ารดุทรดุโทรม ไม่ได้รบัการซ่อมแซม
บ ารุง ท าใหก้ารสง่น้ าไปยังพ้ืนที่เกษตรกรไม่มี
ประสิทธิภาพ เชน่ ท าให้เกดิน้ ารั่วซึม หมอ้แปลง
แรงสงูระเบดิ ปญัหาดา้นงบประมาณในการ
ส่งเสริมระบบชลประทานเพือ่ประโยชนด์้าน
การเกษตร ซึง่เปน็ปญัหาด้านงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบ ารุงระบบชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ  

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ          ตามหน้าที่และ
อ านาจ 
 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๓ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



  ๑๘๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒. ปญัหาเกี่ยวกับอ านาจในการบริหาร
จัดการระบบชลประทานทีไ่ด้มี การถ่ายโอน
อ านาจหน้าทีข่องกรมชลประทานไปใหก้ับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ท าใหม้ีปัญหาการบริหาร
จัดการ ปญัหาการบ ารงุรักษาและซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบชลประทาน ซึ่ง
เป็นปญัหาดา้นงบประมาณ 
     ๓. การใช้น้ าจากระบบชลประทาน เช่น 
คลองส่งน้ าไม่ครอบคลมุพื้นที่เกษตรกรรมในบาง
พ้ืนที่ปัญหาน้ าแลง้ ต้องการให้มีระบบ
ชลประทานเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ใกล้แหล่งน้ า
หรือระบบชลประทาน แตไ่ม่มีน้ าท าการเกษตร    
บางปีฝนไม่ตกประชาชนต้องแย่งการสูบน้ า น้ า
ตามแหลง่น้ าธรรมชาตแิห้งขอด ชลประทานท า
ระบบให้น้ าไมแ่หง้ บางบา้นยังไม่ได้รบัน้ า เปน็
เจ้าของพืน้ที่ ทีต่ั้งเขื่อนชลประทาน สละที่นาเพื่อ
ท าชลแต่การจัดสรรปนัน้ ายังไม่ทัว่ถงึ 
    ๔. ระบบชลประทานเปน็ของกรมชลประทาน
และมกีารถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บริหารจัดการ แต่มปีัญหาวา่องค์กรปกครองส่วน



  ๑๘๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท้องถิน่ไมม่ีงบประมาณ และไม่สามารถบริหาร
จัดการโครงการชลประทานที่รับโอนไปได้ ท าให้
กรมชลประทานไม่สามารถเข้าไปด าเนนิการดแูล
บ ารุงรักษาโครงการชลประทานที่ถา่ยโอนให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไปแลว้ ซึ่งเรื่อง
ดังกลา่วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้เคยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกระจาย
อ านาจเพื่อขอให้กรมชลประทานด าเนินการ
ส ารวจ โครงการชลประทานทั่วประเทศวา่สถานี
สูบน้ าทีม่ีการถ่ายโอนใหก้ับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่มีโครงการใดบ้างที่มคีวามเสียหายช ารดุ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือใน
กรณีที่ให้มกีารถ่ายโอน โครงการชลประทานมา
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงหนึ่งเพื่อให้
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงโครงการชลประทาน 
แต่ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ยินยอม 
แต่จะให้องค์การบรหิารสว่นจังหวดัด าเนินการ 
เรื่องดังกลา่วจงึเปน็ปัญหาดา้นกฎหมายเกี่ยวกับ
งบประมาณในการสนบัสนนุท้องถิน่ ซึ่งในการ
ขอรับการจดัสรรงบประมาณเมื่อมีการน าเสนอ



  ๑๘๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
แผนงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ า 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเหน็วา่การพัฒนาแหล่งน้ า
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์มากเท่ากับการ
ก่อสร้างถนน จงึไมม่ีงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน้ า ดงันัน้ จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณ
โดยแบ่งแยกเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
ก่อสร้างถนนและงบประมาณในการพฒันาแหลง่
น้ าให้มคีวามชัดเจนเพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมและปญัหาน้ าแล้งใหก้บัประชาชน และใน
เรื่องของการเพ่ิมพื้นที่กักเกบ็น้ าของล าน้ าห้วย
แคน กรมชลประทานได้มกีารขดุลอกเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าและมีการจดัท าโครงการเพื่อชักน้ าจาก
หน้าประตูระบายน้ า  น้ าก่ าเข้าไปเติมที่ประตู
ระบายน้ าห้วยแคนโดยใช้ระบบแรงโน้มถ่วง ซึ่ง
จะเปน็การบรรเทาการสูบน้ าจากน้ าก่ าปีละ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 
     ๕. ปญัหาเรื่องที่ดนิที่ใชส้ าหรบัโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ เนื่องจากการก่อสร้าง
สถานีสบูน้ าขนาดใหญ่ หรือคลองระบายน้ าขนาด
ใหญ่ที่กรมชลประทานด าเนนิการ ส านักงาน



  ๑๘๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้มีการศึกษาและพบว่ามี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากท าให้ตอ้งรอเวลาใน
การด าเนนิการ ในขณะเดียวกันกรมชลประทาน
ได้กอ่สร้างสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้าขนาดเล็ก
กระจายในพืน้ที่ตา่ง ๆ และถ่ายโอนอ านาจในการ
บริหารจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
     ๖. ปญัหาการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ซึง่ตามมติคณะรฐัมนตรหี้ามไม่ใหม้ีการ
ซื้อขาย ที่ดนิทีต่ั้งโครงการ กล่าวคอื โครงการใด
ใช้งบประมาณภายในปีเดียวจะต้องให้ราษฎร
ยินยอมสละพื้นที ่ซึง่กรณีดงักล่าวเป็นปัญหามาก 
เนื่องจากในการเตรียมความพร้อมด้านโครงการ
จะต้องมีการจัดท าแผนการส ารวจออกแบบ ซึ่งใช้
เวลาในการด าเนินการ ๒ - ๓ ป ีจึงมปีัญหาวา่
เริ่มแรกประชาชนเจ้าของพืน้ที่ อาจให้ความ
ยินยอมในการใช้พ้ืนที่ แต่เมือ่นานไปอาจเกดิ
เปลี่ยนใจหรือมีการเปลี่ยนมอืในที่ดนิ ท าใหม้ีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีความกัน ดงันั้น จงึควรมกีาร
เปลี่ยนแปลงมตคิณะรฐัมนตรีในกรณีที่มกีาร
ก าหนดใหร้าษฎรใหค้วามยนิยอม มาเปน็การจ่าย



  ๑๘๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๘) จังหวดันครพนม   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ชดเชยใหร้าษฎร ซึ่งหากเปน็กรณคีวามยินยอม
ของราษฎร อาจท าให้เกิดปญัหา 
เป็นคดีความในภายหลังในกรณีที่มีการซือ้ขาย
เปลี่ยนมือที่ดนิ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
๑๙ กลุ่มทอผ้าสตรบี้าน

นางาม หมู่ที่ ๔ ต.นา
งาม                   
อ.เรณูนคร จ.
นครพนม 

นครพนม 
(๒๐ ก.ย. 

๖๒) 

     ๑.  ขาดงบประมาณ ในการบริหารจัดการ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์ 
     ๒.  ผลติภัณฑ์เปน็สินคา้เฉพาะทอ้งถิน่ ไป
จ าหน่ายต่างท้องที่จะไมเ่ป็นที่ต้องการของตลาด 
     ๓. สมาชิกในกลุม่ฯ ขาดทักษะในการย้อม 
เช่น ย้อมคราม ย้อมไมม้งคล หมกัโคลน และขาด
ทักษะในการแปรรูปผ้าที่ทนัสมัยตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
     ๔. อุปกรณไ์ม่เพียงพอ และขาดสถานที่ท า
การ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ)    

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจดังหวดั
นครพนม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามที่เหน็สมควร 
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๒ 
ลงวันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 



  ๑๘๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายศักดิ์สิทธิ ์ ค า

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

     ๑. ขอให้ส านกังานปฏิรปูที่ดนิเพ่ือ
การเกษตร (ส.ป.ก.) พิจารณาทบทวนปรับปรุง
แนวเขตทีด่ินในบริเวณพ้ืนทีท่ี่ไม่ประสงค์ปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพ่ือให้กรมที่ดนิสามารถ
ด าเนินการส ารวจออกเอกสารสิทธิ์ใหก้ับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
อ าเภอกฉุินารายณ ์
        ข้อเท็จจรงิ ราษฎรในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ์ อ าเภอกุฉนิารายณ ์ซึ่งอยู่ในเขตทีด่ินตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดนิในทอ้งที่ใหเ้ปน็
เขตปฏิรปูทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดเ้รยีกร้องให้
หนว่ยงานที่เกีย่วข้องออกเอกสารสิทธิ์ที่ดนิท ากนิ 
โดยกนัเขตพ้ืนที่ทีไ่มป่ระสงคป์ฏิรปูที่ดนิเพ่ือ
เกษตรกรรม ออกจากการปฏริูปทีด่นิ เพ่ือให้กรม
ที่ดนิสามารถด าเนนิการเดนิส ารวจออกโฉนดที่ดนิ
ในบรเิวณพ้ืนที่ทีไ่ม่ประสงคป์ฏิรูปทีด่ินเพ่ือ
เกษตรกรรมใหก้ับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที ่
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ปา่”ตาม

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๔ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๘๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหม้ีความ
สอดคล้องกับความเปน็จรงิและสภาพพ้ืนที่กบั
ความเปน็ป่าในปัจจุบนั (ที่มาบทความจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/
๒๕๕๘) 
        ข้อเท็จจริง การขออนุญาตประกอบ
กิจการในที่ดนิของรัฐตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่ินติดขดัเรื่องข้อกฎหมายที่
ต้องขออนญุาตแผว้ถางตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ทั้งกรณีหน่วยงานของรัฐขอใช้หรือ
ขอถอนสภาพที่ดนิของรัฐเพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานอืน่ซึง่สภาพพ้ืนที่ไม่เหลือลกัษณะทาง
กายภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า 
ตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ หรือการ
อนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา ๙ แหง่
ประมวลกฎหมายทีด่ินของเอกชน เช่น การขอ
อนุญาตดูดทราย ซึ่งขอต่อใบอนญุาตดดูทรายที่
ต้องขอปีละครัง้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลา เปน็ตน้ 



  ๑๘๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒ นายวชริะ  พลตื้อ   กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙             
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องจดัสรรที่ดนิ 
ซึ่งรฐับาลไดม้ีมติให้คนืผืนปา่ให้กรมป่าไม้ เพ่ือ
จัดสรรทีท่ ากนิให้ประชาชนที่เดือดร้อนจ านวน 
๙๕ ราย 
         ข้อเท็จจริง ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่พิพาทที่ดนิท ากนิในเขตปา่นา
จารย์ ในป ีพ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมาในป ีพ.ศ. ๒๕๑๗ 
ได้มกีารปลูกปา่ทับที่ท ากิน ซึ่งรฐับาลปัจจุบนัได้
มีมติใหค้ืนผนืป่าให้กรมป่าไม้ จัดสรรที่ท ากินให้
ประชาชนทีเ่ดือดร้อนจ านวน ๙๕ ราย แต่ยัง
ติดขัดในการด าเนินการของจังหวดั 
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาสรา้ง
ถนนรอบเขื่อนล าปาว 
         ข้อเทจ็จริง  ประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนล า
ปาว ตั้งแต่อ าเภอยางตลาด อ าเภอหว้ยเม็ก 
อ าเภอหนองกงุศร ีไปจนถึงอ าเภอค ามว่ง 
ต้องการถนนรอบเขื่อนล าปาว เพื่อเป็นการแบง่
แดนระหว่างทีด่ินของประชาชนและทีด่ิน
ราชการ เพื่อใหป้ระชาชนมกีารสรา้งรายไดท้ี่

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๙๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยว หรือ
การใช้ที่ดนิประกอบอาชีพ 
     ๓. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไม่มีกระชงัปลาเป็น
ของตนเอง 
         ข้อเท็จจริง  ต้องการให้เกษตรกรจงัหวัด
กาฬสินธุเ์ป็นเจ้าของกระชังปลา เนื่องจากการ
ส ารวจข้อมูลพบว่ามเีกษตรกรรายย่อยเพียงร้อย
ละ ๐.๓๒ ที่มีกระชังปลาเปน็ของตวัเอง 
     ๔. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องสร้างแลนด์
มาร์คเพื่อดึงดดูการท่องเที่ยวดว้ยการสร้าง
กระเช้าขึน้ภูสิงห ์
         ข้อเท็จจริง  ภูสิงห์เป็นสถานที่ที่สวยงาม 
จึงขอเสนอให้สร้างแลนด์มาร์คดงึดดูการ
ท่องเที่ยวด้วยการสร้างกระเช้าขึ้นภูสิงห์ เพ่ือชม
วิวทวิทัศน์ที่สวยงามรอบเขือ่น 
 
 
 



  ๑๙๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ นายยงยุทธ   

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

ขอสอบถามและติดตามความคืบหน้ากรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์ขอให้
คณะกรรมการจดัที่ดนิแห่งชาติพิจารณาทบทวน
วิธีการจดัหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
     ขอ้เท็จจรงิ เป็นการติดตามความคืบหนา้ 
การพิจารณาทบทวนวิธีการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน้ าจั้น” “ดงบา้นอน้” 
และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องที่ต าบลกมลาไสย
และต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ ์จากให ้“เช่า” เปน็ “เช่าซื้อ” เพื่อให้
ประชาชนทีเ่ช่าอยู่ในพื้นทีม่านานไดม้ีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินทีต่นเองถือครอง 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๕ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๔ ดาบต ารวจ ไพศาล  
มุลมาตร   

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอให้จัดสรรทีด่ินท ากินให้กบัผู้ยากไร้ 
         ข้อเท็จจริง  ผู้ยากไรไ้ม่มีทีด่ินท ากิน 
ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง ตามโครงการจัดสรรทีด่ินท า
กินให้ชมุชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมแีปลง
ว่างไม่มีผูค้รอบครองที่ดนิใหห้นว่ยงานที่
รับผิดชอบด าเนินงานในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 

 



  ๑๙๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องปรับปรงุ
พ้ืนผิวถนนใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน 
        ข้อเท็จจริง  เนือ่งจากต้องใชง้บประมาณ
ในการด าเนินการจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพ
ของทางเทศบาลที่จะด าเนินการได้เอง 
     ๓. ไม่มตีลาดรองรับสนิค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชน 
ต้องการใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้
ค าแนะน าและจัดหาแหลง่จ าหน่ายสนิค้า 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๖ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๕ นายอัครนันท์  
ปัญญาเจรญิโรจน ์

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของเกษตรกรที่
เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากระชังบริเวณเหนือเขื่อนล าปาว 
บริเวณอ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี  
         ข้อเท็จจริง   จงัหวัดไดน้ าเงนิ
งบประมาณมาจดัท าแก้มลงิ แต่ยังไม่ได้ผลเตม็ที่ 
ทั้งนี้ เกษตรกรได้ขอให้จดัท าฝายในบรเิวณพ้ืนที่
ที่แคบที่สดุ ประมาณ ๒ กิโลเมตร แต่ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ จงึตอ้งการสถานีสูบน้ า และท าคลอง
ส่งน้ าเข้าไปยังพื้นที ่เพ่ือท าการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนที่ตดิกบัเขื่อนล าปาว 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
แจ้งผู้รอ้ง 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๖๒๗ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๙๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๒. ขอให้ขยายระยะทางในการท าถนน ๔ 
เลน ในถนนสาย ๒๐๓๙  
(ฮ่องฮ-ีน้ าพอง) ที่มกีารตดัถนนเชือ่มต่อกับ
จังหวดัขอนแกน่ ซึ่งได้รบัเงนิงบประมาณในการ
ขยายถนนเพียงบางส่วน 

๖ นายวรีะชาติ  ภูโปร่ง   กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ปญัหาน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร
ตลอดทัง้ป ี 
         ข้อเท็จจริง   เนื่องจากมีการปดิการส่งน้ า
ในช่วงเดือนเมษายน ถึงมถินุายน และ
พฤศจิกายน ถงึ ธนัวาคม ของทุกปีท าให้กลุ่ม
เกษตรกรไดร้ับผลกระทบ 
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนทีบ่่อเลีย้งกุ้ง 
         ข้อเท็จจริง  ทางสาธารณะเข้าพ้ืนทีบ่่อ
เลี้ยงกุ้งของกลุม่เกษตรกร บางเสน้ทางยงัไมไ่ด้
รับการบูรณะซ่อมแซมท าใหไ้ม่ได้รบัความ
สะดวกในการล าเลียงสินค้าของกลุม่สมาชกิ
เกษตรกร 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพื่อเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๘ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๙๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๓. ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องมาท าการ
ส ารวจขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพ่ิมแรงดันไฟฟ้า 
        ข้อเท็จจริง  ไฟฟ้าและแสงสว่างยังเขา้ไม่
ทั่วถึงพืน้ที่บรเิวณบ่อเลี้ยงกุง้ของกลุ่มเกษตรกร 
และแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ต้องการใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องมาท าการส ารวจ
ขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

๗ นายสมัย  เนตรวัน กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ขอเพิ่มอ่างเกบ็น้ าคอนกรีต ณ บ้านดงน้อย  
เพื่อเพ่ิมปริมาณการส่งน้ าใหเ้กษตรกรในพ้ืนที่
บ้านดงน้อย บา้นท่าศรี บ้านหนองฝาย บ้านโนน
ปลาขาวซึง่จะไดร้ับผลประโยชน์มากกว่า 
๒,๐๐๐ ไร ่

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๒๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



  ๑๙๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๘ นายกองแพง  นา

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

ปัญหาน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร และ
อุปโภค บรโิภค 
     ขอ้เท็จจรงิ   เนื่องจากต าบลโนนน้ าเกลี้ยง
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เหนอืเขื่อนล าปาว ต้องการให้
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าระบบชลประทาน
เพื่อสูบน้ าไปกกัเกบ็ไว้บนอ่างเก็บน้ าภูสิงห์ ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่สงูและปล่อยลงมาให้เกษตรกรมีน้ าใช้
เพียงพอ 
 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๐ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๙ นายสมฤทธิ์  จัตเุทน กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ของบประมาณกอ่สรา้งสถานทีข่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา บ้านท่าเรือภูสิงห ์(กลุม่
วิสาหกิจชมุชนบา้นทา่เรือภูสิงห ์และกลุ่มผูเ้ลี้ยง
ปลานิลในกระชงับ้านทา่เรอืภูสิงห์) เพ่ือเปน็อตั
ลักษณ์และจดุเช็คอนิของต าบลและหมู่บ้าน 
     ๒. ของบประมาณจดัซือ้อปุกรณ์เครื่องมือ 
นวตักรรมทางเทคโนโลยีที่ทนัสมัย และมีคณุภาพ
เกี่ยวกับการบรรจุสนิคา้เพ่ือจ าหน่ายให้
นักท่องเที่ยวและคนในจงัหวดั (กลุม่หมู่บา้นตน้ทาง
ต้อนรบันักท่องเที่ยว) 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๑ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



  ๑๙๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๐ นายนวิัณ  นาพรม กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ขอให้ภาครฐัส่งเสริม ประชาสัมพันธด์้าน
การท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ทีม่ีสถานที่ส าคัญทีน่่าสนใจหลายแห่ง 
     ๒. เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุไมเ่พียงพอต่อการ
ด ารงชีพ เสนอให้ปรับเพิ่ม 
เป็นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง ที่ สว 
๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๒ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๑ นายสิทธศิักดิ ์ 
ยนตต์ระกูล 

กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑. ปญัหาการค้าขายที่ฝดืเคือง โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเลก็ที่มียอดขายตกต่ า ซึ่งอาจจะชว่ย
โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลายพื้นทีข่อง
จังหวดัจะพฒันาให้เปน็แหลง่ท่องเที่ยว ซึ่งโดย
ทางภาคเอกชนจะจัดท าไดโนเสารข์นาดใหญ่โดย
อยู่ในช่วงของการออกแบบและน าเสนอ 
     ๒. การด าเนนิธรุกิจในปจัจุบันมปีัญหาดา้น
การติดต่อกบัหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน 
ซึ่งควรมีการบรหิารจดัการแบบ One Stop 
Service 

ส่งเรื่องไปยงัผู้ว่าราชการจังหวดั
กาฬสินธุ ์เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๓๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๙๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
     ๓. ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค มีผลกระทบตอ่ยอดขาย และราคา
สินค้าทีไ่ม่สามารถแข่งขนักบัตลาดออนไลน์ได้ 
     ๔.  เขื่อนล าปาวก่อสร้างและเปดิใช้งานมา
เป็นระยะเวลายาวนานแตไ่ม่มีการปรบัปรงุ
ซ่อมแซมทั้งระบบ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ  

 

๑๒ นายรตันชัย  ไชยค าม ี กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  เสนอใหต้ั้งกระทรวงท้องถิน่ เพ่ือ
กระจายการบริหารงาน และการดแูลประชาชน
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
     ๒.  เสนอใหแ้กไ้ขค าสั่งที่ ๘/๒๕๖๐ ค าสั่ง
สอบในส่วนกลาง ซึ่งควรใหท้้องถิน่สามารถ
ก าหนดสอบในส่วนท้องถิน่ได้ เพื่อจะได้พิจารณา
คัดเลือกผู้มีความสามารถในท้องถิน่ 
     ๓.  ควรเพิ่มเงนิงบประมาณและเพ่ิมอ านาจ
ในการบริหารงานท้องถิน่ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 

 



  ๑๙๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๓ นายรตันชัย  ไชยค าม ี กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

     ๑.  ทีด่ินท ากนิไมเ่พียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
        ข้อเท็จจริง  ชุมชนมพ้ืีนที่ติดกับเขื่อนล า
ปาว ซึ่งได้รับการจดัสรรที่ดนิท ากนิเปน็ที่อยู่
อาศัย ๑ ไร่ ทีด่ินท ากิน ๑๕ ไร ่แต่ปัจจบุัน
ครอบครัวมีการขยายและเตบิโต แต่ทีด่ินท ากิน
ยังมีเท่าเดิม 
     ๒.  ประชาชนไม่สามารถใช้ที่ดนิบริเวณแนว
เขื่อน เพ่ือการท าการเกษตรและประโยชน์อืน่ ๆ 
ได ้
         ข้อเท็จจริง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของกรม
ชลประทาน กรมธนารักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว 
และที่ดนิ ส.ป.ก. โดยเฉพาะบริเวณแหลมโนนวิเศษ ซึง่
เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในอ่างเกบ็น้ าเขื่อนล าปาว แต่
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไมไ่ด้ เพราะเปน็เขตห้าม
ล่าสัตว ์
     ๓.  ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขื่อนแตไ่ม่
สามารถน าน้ าจากเขือ่นมาใช้ประโยชนไ์ด้อยา่ง
เต็มที ่

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๔ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



  ๑๙๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๔ นายแสงจันทร์   

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

ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องปรับปรุงแกไ้ข
ข้อก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภทให้ชดัเจน  
โดยมีสาเหตุ  ดงันี ้
 ๑.  กฎหมายบัญญัติอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแตกต่างกนั 
 ๒.  กฎหมายบัญญัติอ านาจหน้าทีไ่ว้
เหมือนกนัหรอืทับซ้อนกัน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั มีการก าหนดลกัษณะอ านาจหน้าที่
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงมีอปุสรรคในการท างานที่
อาจทับซอ้นอ านาจหน้าที่กนั  
 ๓.  การออกกฎหมายที่ก าหนดแนวทาง
และวิธีการปฏบิัติมคีวามล่าช้า กระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๕ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๔ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



  ๒๐๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๕ ดร. ภวูนาท  บัณฑิโต กาฬสินธุ ์ 

(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

การประกนัราคายางพารา โดยเกษตรกรไมม่ั่นใจ
ในการประกันราคายางพารา ซึง่หลายครอบครวั
ที่มีความเรง่ดว่นในการใช้เงนิ อาจท าให้ตอ้งไปกู้
เงินมายังชีพ 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๔ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๑ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๑๖ ดร. ภวูนาท  บัณฑิโต กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจดัสรรงบประมาณใน
การซ่อมแซมบ ารุงและขยายถนนทางหลวง
ชนบท และ 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๔๖ และทาง
หลวงชนบท กส ๒๐๐๘  
      ข้อเท็จจรงิ ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
๒๐๔๖ และทางหลวงชนบท กส ๒๐๐๘ 
เส้นทางเขาวง – เต่างอย ที่เชื่อมระหว่างทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข ๑๒ เป็นเส้นทางที่ผ่าน

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๑ 

 



  ๒๐๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการพระราชด าริ และโครงการอโุมงค์ผันน้ า 
โครงการ OTOP นวตัวถิี เพ่ือความสะดวก ใน
การสัญจรและเพ่ือสนบัสนนุการองเที่ยวบริเวณ
อ าเภอกฉุินารายณ์ - อ าเภอโพนทอง ช่วง
กิโลเมตรที ่๕ กุฉนิารายณ์ – บ้านบุ่งคล้า ซึ่งมี
การตัดผ่านถนนสีเ่ลน แต่มคีวามคับแคบและมี
สะพานที่มีฟตุบาทบริเวณขอบสะพาน ท าใหก้าร
สัญจรแออัดและไมป่ลอดภยัในการเดินทาง 

ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๗ นายชัยพล  ไชยค ามิง่ กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการเชื่อมโยง
ถนนสายโพนทองไปยังโรงงานน้ าตาลมิตร
กาฬสินธุ ์ซึง่สอดคล้องกับถนน East-West 
Economic Corridor ให้อยูใ่นแผนแมบ่ทหลกั
ของทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของจังหวดักาฬสินธุ ์
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๓ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๒ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๒๐๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๘ นายเชดิศักดิ์  ชัย

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

     ๑.  ขอใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องให้
ความส าคัญกับการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาให้
มากยิ่งขึ้น 
     ๒.  ขอให้พิจารณาเรื่องการคดัเลือกและ
บรรจแุตง่ตัง้บรรจุข้าราชการ ส าหรับครูอตัรา
จ้างมีอายงุานจ านวนมากกวา่ ๑๐ ป ีแต่ยังไม่ได้
รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
     ๓.  สถานศึกษาแหง่หนึง่ไมด่ าเนินการตาม
นโยบายเรียนฟร ี๑๕ ป ีของรัฐบาล  
         ข้อเท็จจรงิ เมื่อ ๒ ปีที่ผา่นมา ได้มีการ
ร้องเรียนกบัรองผูว้่าราชการจังหวดักาฬสินธุแ์ต่
ไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโรงเรียนแหง่หนึ่งอยู่
ติดกับวทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีนกัเรียน
จ านวน ๑,๕๐๐ คน  ได้เกบ็ค่าบ ารุงการศึกษา 
ห้องปกต ิรวม ๘,๐๐๐ บาท ห้องพิเศษรวม 
๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งขัดกับหลกัการของนโยบาย
เรียนฟรีของรฐับาล 
 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การศกึษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจหรือในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๖ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๕ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 



  ๒๐๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
(๙) จังหวดักาฬสินธุ์   (จ านวน  ๑๙  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๙ นายจ ารัส  แฝงจินดา  

นางจนิดา  แฝงจนิดา 
กาฬสินธุ ์ 
(๒๘-๒๙           
ต.ค. ๖๒) 

ขอให้ตดิตามเรื่องร้องเรียนการทุจรติ จดัซื้อ – 
จัดจ้าง ของผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ แหง่ ไดแ้ก่  
     ๑.  โรงเรียนบ้านโนนเทีย่ง (นายนิคม  
จันทร์ชว่ย) 
     ๒.  โรงเรียนบ้านนาบอน (นายศติิชัย  วันตะ
โพธิ์) 
     ๓.  โรงเรียนหนองบวัโดนวรนารถประชานุ
กูล (นายกฤณชญา พัฒนะสาร) 
     ๔.  โรงเรียนชุมชนหมูม่น่ (นายทองสขุ 
เทพารส เกณียณอายุราชการแลว้) 
         ข้อเท็จจริง ได้มีการส่งเอกสารถงึ
นายกรฐัมนตรีและตดิตามเรือ่งกับโฆษกรฐับาล
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยงัไมไ่ดร้ับการตอบ
กลับจากหนว่ยงานดงักล่าวข้างต้น 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและเสรมิสร้างธรรมาภิบาล  เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๑๗ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งผู้รอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๔๖ 
ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

 



  ๒๐๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ นายสนอง  ดลประสิทธิ ์

หัวหน้าส านักงานจงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๔๓ ๕๑๙ ๑๖๕, 
       ๐๘ ๙๒๐๓ 
๔๓๐๙ 
ที่อยู่ ศาลากลางจงัหวัด
ร้อยเอ็ด ชั้น ๒  
ถนนเทวาภิบาล อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้พิจารณา ส่งเสริม และสนับสนุน ธนาคาร
น้ าใตด้ิน น้ าผวิดนิ เนื่องจากปัจจุบนังานวิจัย
ทางวิชาการที่สามารถน ามาอ้างอิงยังมีน้อย 
เพราะจังหวดัรอ้ยเอ็ดประสบกับฝนทิ้งชว่ง และ
อุทกภัย ซ้ าซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที ่อ.
เชียงขวัญ และ อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
หรือในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๙ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๕ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๒ ว่าที่ ร.ต. พรตพร   
อาฒยะพันธุ ์
ต าแหนง่ รอง
ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวดั
ร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๘ ๙๘๔๑ ๑๓๔๔ 
ที่อยู่ ส านกังาน
อุตสาหกรรมจังหวดั
ร้อยเอ็ด ๕๖ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้พิจารณาและให้ความส าคัญเรื่องการวิจัย
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งถกูตดังบประมาณด้านวิจัย
และพัฒนา เพราะประเทศไทยสูญเสียแชมป์โลก 
๒ ปซี้อน ให้กบัเวียดนาม และกัมพูชา ในการ
ประกวดข้าวโลก (World's Best Rice) ส่งผล
ต่อการสูญเสียอนัดับในการส่งออก  
ข้อมูลเพิ่มเติม 
   - นายประยงค ์ ภูดนิทราย เกษตรจังหวดั
ร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๖๙ ๐๐๔  ได้
ชี้แจงว่า ในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมาจังหวดัรอ้ยเอด็

สมาชิกวุฒิสภาไดต้อบค าถามที่
เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอดังกลา่วในที่
ประชมุเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมาธิการของวฒุิสภา 
อยู่ระหว่างการพิจารณาศกึษา และให้
ค าแนะน าการประกวดข้าวโลกในการ
ใช้ภาคราชการเป็นตัวกลางประสาน
ระหว่างผูป้ระกอบการ โรงส ีและผูค้้า 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา เพื่อ

 



  ๒๐๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ถนนรัฐกิจไคลคลา  
ต าบลในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 
 
 
 

ประสบกับฝนทิ้งชว่ง และอทุกภัย และเมลด็
พันธุ์พืชดไีม่เพียงพอดา้นกระบวนการคดัเลือก
ข้าวหอมมะลิไปประกวดจะต้องมกีารเพ่ิมความ
พิถีพิถันมากยิ่งขึน้ 
   - นายทองใบ  สนิโท เกษตรอ าเภอธวัชบรุี 
เบอรโ์ทรศัพท ์๐๙ ๓๕๖๙ ๓๕๕๕ เสนอแนะว่า 
ศูนย์ผลิตเมลด็พันธุข์้าว ควรจัดหาเมลด็พันธุข์้าว
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ก่อน และไมค่วรจ าหน่าย
ให้ตัวแทนรายใหม ่
     - นายสมบูรณ์  พฤกษ์กนัทรากร เกษตร
และสหกรณ์จงัหวัดร้อยเอด็ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ 
๒๑๑๖ ๖๑๖๓ เสนอแนะว่า งบประมาณส่วน
ใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัสรรไป
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร ไดแ้ก่ 
พัฒนาแหล่งน้ า 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 
 

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๕๘ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๗ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๓ ดร.สุมาลัย  ศิริพานชิ ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  

เสนอการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศของ
จังหวดัรอ้ยเอ็ด เนื่องจากเปน็ศูนย์กลางของภาค

สมาชิกวุฒิสภาไดต้อบค าถามที่
เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอดังกลา่วในที่

 



  ๒๐๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ประธานหอการคา้
จังหวดัรอ้ยเอ็ด 
โทร.๐๖ ๒๒๑๕ ๘๒๘๙ 
ที่อยู่ ๑๙๒ ถนน
ร้อยเอ็ด-โพนทอง อ.
เมือง จ.ร้อยเอด็ 
๔๕๐๐๐ 
 
 
 
 

ก.พ. ๖๓ 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตการติดต่อกบัจังหวดั
กาฬสินธุ ์มหาสารคาม ยโสธร และสรุินทร์ เดิม
จังหวดัรอ้ยเอ็ดมีสายการบนิที่ให้บริการ ๒ สาย
การบนิ คือ สายการบนินกแอร์ และไทยแอร์
เอเชีย แตป่ัจจุบนัเหลือเพียงสายการบินเดียว 
คือ ไทยแอรเ์อเชีย และอาคารผู้โดยสารมคีวาม
คับแคบ จงึมีขอ้เสนอ ดังนี ้
     ๑. ขอให้ขยาย Run Way ของสนามบนิให้
ยาวขึน้จากเดิม   
      ๒. ขอใหข้ยายอาคารผูโ้ดยสารของ
สนามบนิให้มขีนาดใหญ่มากขึ้น 
     ๓. ขอให้เปน็สนามบนิศลุกากร เพื่อการ
รับส่งสนิค้า 
     ๔. ขอให้เพ่ิมสายการบนิ และเที่ยวบนิให้
มากยิ่งขึ้น 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

 
 

ประชมุเรียบร้อยแล้วว่า ซึ่ง
คณะกรรมาธิการของวฒุิสภา 
อยู่ระหว่างการพิจารณาศกึษา
ประเดน็ดังกล่าวส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมวฒุิสภา เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๓๐ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 



  ๒๐๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔ นายอุทัย  ศรขีาวรส 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านยางกู ่
โทร. ๐๘ ๗๒๖ ๗๖๐๖ 
ที่อยู่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๗ ต.มะ
อึ  
อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็ 
๔๕๑๗๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

โรงเรียนชมุชนบ้านยางกู ่ไมข่อควบรวมโรงเรียน 
ขนาดเล็ก เนือ่งจาก  
  ๑. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดจีากผลการ
สอบ O-Net ที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ในระดบัประเทศ
ทุก ๆ ป ี
  ๒. มีผลสัมฤทธิท์างวิชาการ เพราะได้เขา้รว่ม
แข่งขันทกัษะทางวิชาการ และไดเ้หรียญทองใน
ระดบัชาติทุกป ี
  ๓. เปน็สถาบันการศึกษาทีข่ยายโอกาสในเขต  
ต าบลมะอ ึ
  ๔. เปน็โรงเรียนที่ได้รบัการสนับสนุนจาก
มูลนิธ ิ๕๐ ป ีธนาคารแห่งประเทศไทย ด้าน
ห้องเรียนมัลติมเีดีย โปรแกรมการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร ์๒๕ ชดุ เพ่ือการพัฒนานักเรียน ม.
ต้น ในปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
  ๕. คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง ยนิดีสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สรรหาคร ู
อัตราจา้ง ทนุการศกึษาของเยาวชน ภายใต้
มูลนิธเิพื่อการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ
การศกึษา วุฒิสภา เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๗ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๐๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท้ังนี้ เอกสารประกอบจะน าไปมอบผ่านสมาชิก
วุฒิสภา (นายรณวริทธิ ์ ปรยิฉัตรตระกูล) 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
๕ นายประเสรฐิ  วรสาร 

รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๙ ๓๖๕๙ ๑๕๖๙ 
ที่อยู่ ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๑ จ.
ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้วฒุิสภามีสว่นร่วมในการยกระดบัคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่มนีักเรียนต่ ากวา่ ๑๒๐ 
คน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

รส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธกิาร
การศกึษา วุฒิสภา เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๖ นายประเสรฐิ  สมอดุร 
ข้าราชครบู านาญ 
โทร. ๐๘ ๑๙๗๕ ๘๙๘๓ 
ที่อยู่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๗ ต.มะ
อึ  
อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็ 
๔๕๑๗๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสรา้ง 
พุทธมณฑลร้อยเอด็ 
รายละเอียด จงัหวัดร้อยเอด็มีแนวคดิที่จะ
ก่อสร้างพุทธมณฑลร้อยเอ็ด มีลักษณะเดียวกับ
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม สถานที่ตัง้ หนองกู่ 
ติดกับปรางค์กู ่

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
 

 



  ๒๐๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 วัดศรีรตันาราม มีเนื้อทีป่ระมาณ ๑๔๐ ไร ่โดยมี

วัตถุประสงค์ในการก่อสรา้ง คือ 
  ๑. เปน็สถานที่ประชมุ อบรมสัมมนาและ
ปฏิบัตธิรรม 
  ๒. เปน็สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ขนาดใหญ่ 
  ๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณข์องจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
  ซึง่สอดคล้องกับมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที ่๒๐ 
เมษายน ๒๕๔๗ ในการสร้างพุทธมณฑล 
ให้แพร่หลายในภูมิภาคต่าง ๆ และมติของเถร
สมาคมครั้งที ่๔๑/๒๕๔๘ ให้จัดสร้างพุทธ
มณฑลจังหวัดขึ้นทุกจงัหวัด 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม วฒุิสภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจหรือ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๐ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๘ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๗ นางสุทาธิกา  สมเจรญิ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนผู้สงูอายุต าบล
มะอึ/ข้าราชการครู
บ านาญ 
โทร. ๐๘ ๑๔๑๔ ๔๔๒๗ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิการของ
โรงเรียนผู้สงูอายุต าบลมะอึ อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็ 
ดังนี ้
     ๑. จัดงบประมาณดูแลผู้สูงอายุในรปูแบบ
ของการจดัตั้งโรงเรียน 
     ๒. สนบัสนนุอาสาสมัครดแูลผู้สูงอาย ุ
(อผส.) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการและ

 



  ๒๑๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่อยู่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๗ ต.มะ
อึ อ.ธวัชบรุี จ.ร้อยเอด็ 
๔๕๑๗๐ 

     ๓. การสร้างเครือขา่ยสุขภาพ และกิจกรรม
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ให้สังคมให้ความส าคัญ
กับผู้สูงอาย ุ
     ๔. จัดหาสถานทีอ่าคารส าหรบัให้ผู้สูงอายุ
ได้มกีิจกรรมการเรียนการสอน และมีสถานที่ท า
กิจกรรมรว่มกนัอย่างเปน็เอกเทศ เพราะปัจจุบนั
ใช้อาคารร่วมกับนักเรียนในการเรียนระดบัปกติ 
(ก่อสร้างไปแล้ว ๖๐% จากเงินผ้าป่า โดยใช้
พ้ืนที่ของ รพสต.มะอซึึ่งเหลอืงบประมาณ
หลังคา ประมาณ ๔ แสนบาท) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
     โรงเรียนผู้สงูอายุต าบลมะอึ มีผู้สูงอายเุข้า
ร่วมจ านวน ๑๔๐ คน มีครูจติอาสา (ข้าราชการ
ครูบ านาญ) ๔ คน ซึ่ง ต.มะอึ มีผู้สูงอายุ ๑,๑๓๑ 
คน คิดเป็น ๒๐.๙๑% 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 

ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๑ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๙ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 



  ๒๑๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๘ นายสนอง  ไขแสง 

โทร. ๐๙ ๙๐๗๒ ๓๑๒๐ 
ที่อยู่ ๘๗ หมู่ที่ ๙ ต.มะอ ึ
อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็ 
๔๕๑๗๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ต้องการใหม้ีงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น ได้แก ่การจัด
ให้ไปศกึษาดงูาน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
เห็นควรส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจหรอืในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
ท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๖๑ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๓๑ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
 

 



  ๒๑๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๙ พระครวูิมลบญุโกศล 

เจ้าอาวาสวดัมิมลนวิาส 
โทร. ๐๔๓ ๕๑๙ ๖๕๕ 
      ๐๙ ๗๓๓๔ ๑๑๒ 
ที่อยู่ วดัวมิลนวิาส  
บ้านหนองแก ต.เหนือ
เมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 

 โรงพยาบาลร้อยเอด็ ไดร้ับการสนับสนนุการ
ก่อสร้างอาคารนติิเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จาก
นายบิณฑ์ บนัลือฤทธิ ์จ านวน ๕ ล้านบาท และ
ประธานมูลนธิิรว่มกตัญญู จ านวน ๗ ล้านบาท 
รวม ๑๒ ล้านบาท เพ่ือด าเนินการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จในป ี๒๕๖๓ เนือ่งจากมีตูแ้ชศ่พเพียง 
๔ ตู ้และโรงพยาบาลยงัขาดวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใชข้องแพทย์อีกหลายรายการ 
รวมทัง้ยังไม่มีลิฟท์ขึน้-ลงตึกศูนย์หวัใจ ดงันัน้ 
พระครวูิมลบญุโกศล ไดเ้มตตาด าริจดัหาเงิน
สนับสนนุโรงยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี ้
     ๑. จัดงานวิ่งเสริมบารม ี๑๐๑ สรา้งอาคาร
นิติเวชรอ้ยเอ็ด ในวันที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
     ๒. จัดทอดผา้ป่าสามัคค ีในวนัที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ส าหรบัลิฟท์ ได้มีการเสนอ
ปรับเปลี่ยนประเภทคุณลักษณะลิฟท์แบบใหม่ 
แต่ยังไมไ่ดร้ับการอนุมัติ 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้
แจ้งใหน้ าเสนอเปน็เอกสาร พร้อม
แนบรายละเอียดเพื่อน าไปสู่
กระบวนการพิจารณาและตดิตาม 

 



  ๒๑๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๐ พล.ต. ธวัชชัย   

แจ้งประจักษ ์  
ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๒๗, 
ผอ.ศบภ.มทบ.๒๗ 
โทร. ๐๔๓ ๕๑๙ ๐๘๒ 
ที่อยู่ ค่ายประเสริฐ
สงคราม 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
๔๕๐๐๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

     ๑  เสนอการบริหารจดัการน้ า โดยการ
ผลักดันให้มีการตั้งคณะอนกุรรมการทรัพยากร
น้ าจังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือเปน็กลไกในการ
ขับเคลือ่นแบบบูรณาการ ภายใต้ชื่อโครงการ 
“ประชาชนร้อยเอ็ดอยูด่ีกนิดี ไร้ภัยแล้งซ้ าซาก 
ท่วมซ้ าซาก” เพื่อน าเงนิงบประมาณมาดแูล
ปัญหาเรื่องน้ าให้ประชาชน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบ
ให้จังหวัดร้อยเอด็รับไปด าเนินการ 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

ขอให้สนบัสนนุและส่งเสริมจังหวดัรอ้ยเอ็ดและ
กลุ่มจังหวดัให้เปน็แหล่งท่องเที่ยวเชงิขนมธรรม
เนียม ประเพณี วฒันธรรม ธรรมชาติ และ
ศาสนา เพ่ือเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจงัหวัดร้อยเอด็และกลุ่ม
จังหวดั 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 
 
 
 



  ๒๑๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๑ นายค าพอง  อนัทะชัย

ต าแหนง่ รับราชการ 
โทร. ๐๙ ๔๓๙๘ ๒๙๘๒ 
ที่อยู่  ๑๓๗ หมู ่๗  
ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุร ี 
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

การตัดต้นไม้ในพ้ืนทีเ่อกสารสิทธิ์ของประชาชน 
ปัจจุบันมีนายทนุเขา้มากว้านซื้อไปแปรรูป ซึ่งยงั
มีความไม่ชัดเจนในการปลูกไม้ทดแทน กรณีตดั
ต้นไม้ขนาดใหญ ่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เพราะ
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์  

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๒ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๒ นายสนอง  ดลประสิทธิ ์
หัวหน้าส านักงานจงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๔๓ ๕๑๙ ๑๖๕, 
      ๐๘ ๙๒๐๓ ๔๓๐๙ 
ที่อยู่ ศาลากลางจงัหวัด
ร้อยเอ็ด ชั้น ๒  
ถนนเทวาภิบาล อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

ขอให้พิจารณาผลกัดนัการปรบัมตคิณะกรรมการ
กองกระจายอ านาจของท้องถิน่ให้มีความชัดเจน 
เพ่ือให้จังหวัดสามารถน าเงนิงบประมาณมาพัฒนา
และแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ า ใหแ้กป่ระชาชน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
มติคณะกรรมการกองกระจายอ านาจของท้องถิน่
ระบไุวว้่า ภารกิจที่เป็นภารกิจถ่ายโอน เชน่ ถนน 
และน้ า ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การจดัท า 
ค าของบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็น าเสนอเปน็
เอกสารพรอ้มแนบรายละเอยีด เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการพจารณา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 

 



  ๒๑๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

(อปท.) เป็นผูด้ าเนินการ ดงันัน้ โครงการที่จงัหวัด
เสนอขออนมุัตงิบประมาณไปด าเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวดัในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ า ทางส านกังบประมาณตีความหมาย
ของมตินีว้่า ประเด็นที่จงัหวัดขอมาเป็นภารกิจที่
ถ่ายโอนไปให้ อปท. แล้ว ท าให้จังหวดัไมไ่ดร้ับการ
อนุมตัิงบประมาณเพ่ือไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
ทั้งนี้ ในวนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้เสนอจะน า
เอกสารไปยืน่ที่รัฐสภา (ปัญหาด้านสงัคมและอื่น ๆ ) 

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๐ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ นางสาวทองยอ้ย   
แก้วค าไสย ์
โทร. ๐๘ ๑๒๖๐ ๔๘๓๘ 
ที่อยู่ ๒๒๐ หมู่ ๑ ต.หวั
โทน อ.สุวรรณภูม ิจ.
ร้อยเอ็ด 
๔๕๑๓๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

บ้านพักสวัสดกิารของข้าราชการ ส านกังาน
เกษตรอ าเภอ มีความเสื่อมโทรม ก่อสร้าง
มาแลว้กว่า ๓๐ ปี แตข่าดแคลนงบประมาณใน
การซ่อมแซมให้มีสภาพท่ีสามารถใชก้ารได ้และ
มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขออนุญาตรือ้ถอนและ
ขอสร้างใหม่ทดแทน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๕ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๑๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๔ นายปพนศกัดิ ์ อนุลุม 

โทร. ๐๙ ๔๓๐๓ ๒๖๖๒ 
ที่อยู่ ส านกังานเกษตร
อ าเภอเมืองสรวง  
อ.เมืองสรวง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๒๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ เนื่องจาก
ปัจจุบันส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสรวงไม่มี
ยานพาหนะในการออกปฏิบตัิราชการตามพืน้ที่
หมู่บ้านต่าง ๆ ท าใหต้้องน ารถยนต์ส่วนตวัมาใช้
ออกพื้นที ่

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๖ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๕ นายบัณฑิต  อคัรบรรทดั  
คณะท างานลุม่น้ าโขงชี
มูลภาคประชาชน/ 
ประธานคณะท างานลุ่ม
น้ ายัง 
โทร. ๐๘ ๓๓๔๕ ๗๙๕๓ 
ที่อยู่ ๑๓๖ หมู่ ๑  
ต.โพนทอง อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

๑.  การบริหารจดัการน้ าแบบบูรณาการ  ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ ายงั น้ าชี ชว่งบริเวณ อ.บัวขาว, อ.
โพนทอง, อ.เมวด,ี อ.หนองพอก และ อ.ศรีภูมิ 
โดยเสนอ ดังนี ้
     ๑) การขดุลอกเฉพาะแก้มลิงใหม้ีความลึก 
เพื่อให้สามารถน าไปท าธนาคารน้ าใตด้ิน 
     ๒) ใช้ระบบการกระจายน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทติย์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่า
น้ ามนั 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๙ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๑๗   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒. ขอให้แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการเกี่ยวกบัการ
ขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณประโยชน์ทีต่ืน้เขนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการทิ้งดินในการ 
ขุดลอกคลอง โดยขอให้ท้องถิ่นสามารถจัดท า
กองทุนดนิ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชมุชน 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
๑๖ นายกูล  อรรถวิเศษฐ ์

กรรมการลุม่ส่วนที่ ๔ 
โทร. ๐๘ ๗๘๕๓ ๙๕๕๓ 
ที่อยู่ ๒๖ หมู่ ๘ ต.เชียง
ขวัญ  
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
๔๕๐๐๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

การน าดนิจากการขุดลอกไปจ าหน่าย ซึ่งตาม
ความประสงค์ทีแ่ท้จรงิคือ การขอท าแกม้ลิง 
โดยต้องหาหลกัฐานประกอบเกี่ยวกับที่ทิง้ดนิ 
ซึ่งวางแผนไว้ที่อ าเภอเชียงขวัญ หลัง
โรงพยาบาล วดั และโรงเรียนที่น้ าทว่มทกุปี 
และศนูย์อพยพหมู่ ๘ อ.เชียงขวญั 

 (ปัญหาแหลง่น้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๐ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

 



  ๒๑๘   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๗ นายนนิ  บุญสนิชัย 

คณะท างานลุม่น้ าช ี 
ส่วนที ่๔/ คณะท างาน 
ปิด-เปดิฝายร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๙๐๑๒ 
ที่อยู่ ๓๕ หมู่ ๓ ต.พระ
ธาต ุ 
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. ขอให้จดัระบบทางเดนิของน้ า เพ่ือ
เชื่อมต่อการเลี่ยงเสน้ทางน้ ายามน้ าหลากลงสู่
แม่น้ าชี เพราะอ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอธวัช
บุรี ประสบกับภัยน้ าท่วมซ้ าซาก ท าใหห้้วย 
หนอง คคูลอง ขาด 
    ๒. เสนอให้สร้างประตนู้ าบริเวณหว้ยปากบุ่ง
ใหม่ เพราะมกีารซ่อมบ่อยครั้ง    
    ๓. เสนอให้ขดุลอกหนองคูผักไปลงอ่างธวัช
ชัยซึ่งสามารถกักเก็บน้ าได้จ านวนมาก  

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๔ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๘ นายทองย้อย  คชมิตร 
โทร. ๐๘ ๗๐๒๔ ๕๙๙๖ 
ที่อยู่ ต.เกาะแกว้ อ.เสล
ภูม ิ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. เหน็ดว้ยกับการก่อสรา้งเขื่อน เนื่องจาก 
        - เหนือเขื่อน น้ าประปาที่จะน าไปใช้ไม่
เพียงพอ 
        - ท้ายเขื่อนมีอ าเภอทีเ่ดือดร้อน ๕-๖ 
อ าเภอ คือ อ.เสลภูมิ อ.ธวัชบุรี อ.ทุง่เขาหลวง 
อ.เชียงขวัญ และ อ.โพธิ์ชัย ได้รบัความ
เดือดร้อนจากแมน่้ าชีไม่พอใช้  
    ๒. เสนอการก่อสร้างพนงักั้นน้ าฝั่งซ้ายหรือ
ฝัง่ อ.เสลภูมิ และ อ.โพธิ์ชัย เนื่องจากประสบ
กับน้ าทว่มบ่อยครัง้ 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบ
ให้จังหวัดร้อยเอด็รับไปด าเนินการ 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
 

 



  ๒๑๙   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
    ๓. ขอให้ท าเขื่อนมาตรฐานบรเิวณล าน้ ายงั 
    ๔. ประมงปลานอ็คน้ า เนื่องจากปรมิาณน้ ามี
ไม่พอจึงเสนอให้ท าเขื่อนทั้งสองล าน้ าช ี

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๕ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๑๙ นายพงศพงศ ์ 
พฤกษชาต ิ
โทร. ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๕๕๗ 
ที่อยู่ ๑๐๙ ถ.รณชัย 
ต.ในเมอืง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอให้มีการขุดลอกหนองน้ าริมถนนสาย ๒๓ 
(ร้อยเอด็ - ยโสธร) เพ่ือช่วยลดปัญหาน้ าทว่ม 
และกกัเกบ็ไว้ใช้ยามฤดแูล้ง โดยจะเปน็
ประโยชน์ยิ่งกับพื้นทีต่ าบลขวาว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวดัรอ้ยเอ้ด 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๖ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๐ นายบุญช่วย  ค าภักด ี
นายกเทศมนตร ี
ต าบลเชียงขวัญ 
โทร. ๐๖ ๑๙๖๘ ๕๑๗๓ 
ที่อยู่ ส านกังานเทศบาล
ต าบลเชียงขวัญ ต.เชียง

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. เสนอให้มกีารจดัท าโครงการสูบน้ า
บริเวณประตนู้ าปากบุง่ เพื่อช่วยสูบน้ าเขา้ในฤดู
แล้ง และสบูน้ าออกในฤดนู้ าหลาก 
     ๒. เงนิชว่ยเหลือน้ าทว่มของรฐับาล จ านวน 
๕ ล้านบาท ต่อ ๑ ต าบล ประชาชนในที่พื้นที่
ต าบล 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 

 



  ๒๒๐   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด 

เชียงขวัญยังไม่ได้รบัเงนิ เนือ่งจากรอการอนมุัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวดั 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๗ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๒๑ นายวรีะยุทธ  ศรีจวน 
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า 
กลุ่มสนามบนิโซนสาม   
กิโลเมตรที ่๑๖ - ๒๐ 
โทร ๐๙ ๑๐๕๗ ๕๔๓๘ 
ที่อยู่ ๑ หมู ่๗ ต.ธวัชบุรี  
อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็  
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

สนามบนิโซนสาม กิโลเมตรที่ ๑๖ – ๒๐ มีคลอง 
สายหลักและคลองเล็ก ๆ ซึง่สร้างมาตัง้แต่ป ี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดนิที่น ามาสรา้งคลองสง่น้ าคือ ดิน
โคลน ดนิเหนียว เมือ่ถึงฤดแูล้งพื้นดินจะแตก 
ท าให้เสียค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในการสูบน้ า
ค่อนขา้งสูง และคลองซเีมนต์ส่งน้ าช ารดุ รั่วและ
แตก โดยเฉพาะโซนสดุท้าย กม. ๑๗+๕๐๐ ไป
จนถึง กม. ๑๘ คลอง ๖ R และ กม.๐-กม ๑+
๕๐๐ ท าให้เกษตรกรเดือดรอ้นไมม่ีน้ าในการท า
นา ท้ายคลองน้ าไม่พอ เมือ่เข้าฤดูฝนและน้ า
ท่วม จะมีความเดอืดร้อนมาก จึงขอให้มกีาร
ซ่อมแซมหรือลงคอนกรีตใหม่ 
(หมายเหตุ: คลองดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่บริเวณชี
กลาง) 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๘ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 

 



  ๒๒๑   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๒ นายสัมฤทธิ์  โพนขาว 

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า 
โทร. ๐๘ ๙๙๖๕ ๘๒๙๒ 
ที่อยู่ ๕๗ หมู่ ๗ ต.พระ
ธาต ุ 
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด  
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ขอให้เปลี่ยนบานประตูเปิดปิดน้ าหว้ยวงั  
บ้านวังปากบุง่ ต.พระธาต ุจากเดมิเปลี่ยนเปน็
ระบบไฟฟ้า     ๒. คลองชลประทาน คลองสง่
น้ า และมคีวามลึกกว่าทีน่า เกษตรกรบางคน
ต้องสบูถึงจะเขา้ที่นา คลองส่งน้ าชื่อคลองสอง
แอล น้ าส่งไปไม่ถงึปลายคลอง 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๐๙ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 

๒๓ นายแสงจันทร์  แกว้
กาหลง 
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า 
โทร. ๐๘ ๖๔๖๗ ๒๒๑๖ 
ที่อยู่ ๙ หมู ่๒ ต.
พลับพลา  
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด  
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเปดิปดิน้ าที่คลอง
ส่งน้ าชลประทานฝายร้อยเอด็ ทั้ง ๒ กลุ่ม 
เพราะมคีวามช ารดุ เพื่อประโยชนแ์กเ่กษตรใน
แต่ละหมูบ่้านซึง่กรมชลประทานอาจจะ
ซ่อมแซมเองหรือว่าจ้างประชาชนในหมู่บา้น 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๑ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๒๒   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๔ นายประจันทร์  บุญเพ็ง 

โทร. ๐๘ ๑๐๕๘ ๘๖๓๘ 
ที่อยู่ ๒๕/๑ หมู่ ๒ ต.
ธวัชบุรี  
อ.ธวัชบุร ีจ.ร้อยเอด็  
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

    ๑. ต้องการให้มีการขึน้ทะเบียนผูป้ลูกข้าว
เพื่อเข้าโครงการประกันรายได้ เพราะรัฐบาลไม่
มีโครงการประกนัรายไดน้าปรัง 
    ๒. ขอให้จดัระบบทางเดนิน้ า ในน้ าท้ายเขือ่น
ประมาณ ๒ กม. เสน้แรกเปน็แมน่้ าช ีเส้นที่สอง 
เป็นแมน่้ าชีลดั ในชว่งหน้าแล้งน้ าน้อยถ้าระบาย
ไปจะลงแม่น้ าชีทัง้หมดไม่ไหลลงมายังแมน่้ าชีลดั 
ซึ่งท าใหเ้กดิผลเสียอยู่หลายด้าน จึงอยากให้แบ่ง
น้ าจากแมน่้ าชี และแมน่้ าชลีัดให้ไหลลงไปทั้ง
สองแมน่้ าในปริมาณเท่า ๆกนั เพื่อการน ามาใช้
ประโยชนข์องประชาชน 
    ๓. ควรมธีนาคารโคกระบือ เพราะจ านวนววั
กระบอืไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร และเสนอให้ยกระดับสายพันธุข์ึ้น
เนื่องจากววัหรือกระบอืที่ใหเ้ป็นวัวแม่พันธุ์ที่มี
ขนาดเล็ก 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

สมาชิกวุฒิสภาไดต้อบค าถามผู้เสนอ
แล้วส าหรบัข้อที ่๑-๒ มอบให้จังหวดั
ร้อยเอ็ดรับไปด าเนินการตามขอบเขต
อ านาจหน้าที ่
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
ผู้แทนส านักชลประทานที ่๖ ชีแ้จงวา่ 
บริเวณแม่น้ าชีทีก่ล่าวมานั้น เป็น
ลักษณะท้ายเขื่อนซึ่งจะมีการบรหิาร
จัดการไหลทั้งสองสว่นอยู่แล้ว ยกเว้น
ภาวะวิกฤตที่น้ าจากล าปาวไม่สามารถ
สนับสนนุได้ ส าหรบับริเวณที่แจ้งว่า
เกิดความตืน้เขนิทางชลประทานจะ
เข้าไปด าเนนิการ 
 
 

 



  ๒๒๓   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๕ นายเหมราช  สนศร ี

โทร. ๐๙ ๓๓๒๘ ๔๐๑๖ 
ที่อยู่ ต.แสนชาต ิอ.จัง
หาร 
จ.ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

     ๑. ตอ้งการให้ประชาสมัพันธ์ขา่วสารกบั
เกษตกรเรือ่งการประกนัรายได้นาปรงั 
     ๒. การช่วยเหลือราษฎรเรื่องการสบูน้ า 
เพื่อการเกษตร เพ่ือการสูบน้ าออกในช่วงน้ า
หลากทีป่ระตูหว้ยชันเหนือ และพึงน้ าเขา้ไปช่วง
น้ าแลง้ 
     ๓. สถานีย่อยในเขตลุม่น้ าชี ต าบลแสนชาติ  
มี ๔ สถานี ซึ่งหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมไ่ด้รับ 
การจดัสรรงบประมาณ โดยประชาชนต้อง
รับภาระจากคา่ไฟฟ้าที่เกดิขึน้ ซึง่ได้รบัการ
อุดหนุนจากท้องถิ่น ๑๐ เปอร์เซน็ต ์
     ๔. ต าบลในเขตพ้ืนที่จังหันจะมีแหล่งน้ าที่
สามารถขดุลอกได ้เชน่ กดุแสนชาต ิกุดเวียง กดุ
วิเวียง หรือในสว่นของพ้ืนทีต่ าบลดินด าซึ่ง
เชื่อมโยงกับเชียงขวัญสามารถที่จะรองรับน้ าได้
ในกรณีทีฤ่ดนู้ าหลากได ้

(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 
 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๖ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๒๔   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๒๖ นายรุ่งโรจน์ ไชยชาต ิ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศกึษาร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๘ ๑๗๔๗ 
๓๓๖๒, 
       ๐๔๓ ๕๑๑ ๔๓๐ 
ที่อยู่ วิทยาลัย
อาชีวศกึษา 
ต.ในเมอืง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐  
 
 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ ให้กบั 
สาขาการจัดการและการโรงแรมและบรหิาร 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาร้อยเอด็ เนื่องจากได้รบัการ
จัดสรรสร้างอาคารตัง้แต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ปัจจุบนั
อาคารสร้างเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไมไ่ดร้ับ
งบประมาณด้านครุภัณฑ์หากไดร้ับงบประมาณ
จะท าให้นกัศึกษาได้ฝึกเรียน ฝึกปฏิบตัิ และ
สามารถใช้เปน็สถานที่พักของประชาชน ทัง้นี้ได้
ท าประมาณการงบประมาณไว้ประมาณ ๑๐ 
กว่าล้านบาท แต่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา จ ากัดการขอครภุัณฑ์ห้ามเกนิ ๑๐ 
ล้านบาท 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๑๘ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 

 

๒๗ นางสาวพรพิศ  ลมสม
บุตร 
โทร. ๐๘ ๖๘๕๖ ๙๐๖๙ 
ที่อยู่ ส านกังาน
ประกนัสังคมจังหวดั
ร้อยเอ็ด ๒๑/๙ ถนน
ราชการด าเนนิ ต.ใน

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

ขอให้กระทรวงมหาดไทยปรบัปรุงและบันทกึ
ข้อมูลของประชาชนใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
ไดแ้ก่ ชือ่-สกุล เลขที่บตัรประชาชนของบคุคลผู้
นั้น ซึ่งควรครอบคลุมถึงข้อมูลของบิดามารดา 
เพื่อประโยชนแ์ก่ประชาชน 
รายละเอียด ฐานข้อมูลของผู้ประกันตน ในกรณี
ที่เสียชีวติ ขอ้มูลในทะเบียนบ้านไม่ปรากฏ

คณะกรรมการโครวการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
มอบให้จังหวดัรอ้ยเอด็รับไป
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๓ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



  ๒๒๕   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) จังหวัดร้อยเอ็ด   (จ านวน  ๒๘  เรื่อง) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
ถนนราชการด าเนิน ต.
ในเมือง อ.เมอืง จ.
ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

ข้อมูลของชื่อ-สกุล เลขทีบ่ัตรประจ าตวั
ประชาชนของบิดามารดาของผู้ประกนัตน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

แจ้งประชาชน 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๒ 
ลงวันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๒๘ นายสายยนต์  สีหาบัว 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ร้อยเอ็ด 
โทร. ๐๘ ๑๗๕๒ ๐๗๕๐ 
ที่อยู่ ๒๙๙  ถนน
ร้อยเอ็ด- 
โพนทอง อ.ธวัชบรุี  
จ.ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
๑๔-๑๕  
ก.พ. ๖๓ 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน เปดิให้สามารถพัฒนาแหลง่น้ า 
ไดแ้ก่ ธนาคารน้ าใต้ดนิได้ แต่ข้อกฎหมาย 
(ระเบียบของส านกังบประมาณ) ท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ไปด าเนินการในที่ดินของภาคเอกชน 
และทีด่ินกรรมสิทธิข์องเกษตรกรได้ 

(ปัญหาแหล่งน้ า) 
 

สมาชิกวุฒิสภาไดต้อบค าถามที่
เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอดังกลา่วในที่
ประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



  ๒๒๖   
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ืองและติดตามเร่ืองร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 


