
ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑/๑๑/๖๒ 

 
สรุปจ ำนวนเรื่องต่ำง ๆ  

ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรบัมำ 
ในพืน้ที่ ๑๒ จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ ำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรื่อง 

ปัญหำเรื่องเกี่ยวกับ 

  ท่ีดิน     น้ ำ        เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวดัอุดรธานี          
๒. จังหวดัหนองบังล าภ ู          
๓. จังหวดัหนองคาย          
๔. จังหวดัเลย          

๕. จังหวดับงึกาฬ          
๖. จังหวดัมุกดาหาร          
๗. จังหวดัสกลนคร ๒๖ ๒๕ ๓ ๒๒ ๘ ๔ ๕ ๑ ๘ 
๘. จังหวดันครพนม ๔ ๒๐ ๒ ๓ ๒ ๓ - - ๑๔ 
๙. จังหวดักาฬสินธุ ์          
๑๐. จังหวดัขอนแก่น          
๑๑. จังหวดัมหาสารคาม          
๑๒. จังหวดัร้อยเอ็ด          

จ ำนวนเรือ่ง  
แยกตำมประเภท 

๓๐ ๔๕ ๕ ๒๕ ๑๐ ๗ ๕ ๑ ๒๒ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งส้ิน ๗๕ เร่ือง 

  

 



ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑/๑๑/๖๒ 

 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

๘. จังหวัดสกลนคร  (จ ำนวน ๕ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายทวี  ผาใต้  
นายกเทศมนตรีต าบลตอง
โขบ 
 

สกลนคร เรื่อง   ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ท า
กินในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 (ปัญหาที่ดิน) 
 

ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

รอผลการพิจารณา  
ของ กมธ. ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ(๒๑/๑๐/
๖๒) 

๒ ดาบต ารวจ สมดี  วงศพ์รม  
ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
โคเนื้อผู้เลี้ยงแม่เพื่อผลติลูก 
ที่ท าการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
โคเนื้อเลี้ยงแม่เพื่อผลติลูก 

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนโคแม่พันธุ ์
(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

รอผลการ
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

๓ ดร. ดิษย์ชัย  แก่นท้าว 
ผู้ประสานงานกลุ่มครชูนบท
สี่จังหวัด สกลนคร 
นครพนม กาฬสนิธุ์ 
หนองคาย 

สกลนคร เรื่อง  คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่ง
บรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

***โรงเรียนเต่างอยพฒันาศึกษา*** 
(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ า 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

รอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า 
(๒๑/๑๐/๖๒) 



ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑/๑๑/๖๒ 

  
 
 
 

๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ประเสริฐ
พงษ์  นายกเทศมนตรี
ต าบลห้วยหลัว ส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยหลัว 
ต าบลห้วยหลัว อ าเภอบ้าน
ม่วง  จังหวัดสกลนคร 
 

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน ๑๕ โครงการ  
   

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร  จึงเห็น
ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

 

๕ นายกุศลศิลป์  อุปเทพ  
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร    
เขตอ าเภอบ้านม่วง  
 

สกลนคร เรื่อง  ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อ าเภอ
บ้านม่วง 
     ๑. เรื่อง ถนนลูกรังที่เสื่อมสภาพถูกน้ า
กัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการให้สมาชิก
วุฒิสภาผลักดันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน 
     ๒. เรื่อง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ระบบ
น้ าประปาหมู่บ้านพื้นที่ ในเขตอ าเภอบ้าน
ม่วง 

(ปัญหาการคมนาคม 

ปัญหาแหลง่น้ า) 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร จึงเห็น
ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

 



ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑/๑๑/๖๒ 

 
 
 

๙. จังหวัดนครพนม  (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ กำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายเสถียน  ฝาระมี  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขาม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการยกระดับถนน (สายห้วยกะ
สิน-บ้านท่าลาด) 
      

(ปัญหาคมนาคม) 
 

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

รอผลการพิจารณา  
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 

๒ นายสมชอบ  นิติพจน์  
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 

นครพนม เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก 
ระยะทาง ๗,๗๔๓ เมตร 

(ปัญหาคมนาคม) 
 

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

รอผลการพิจารณา  
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม 
(๒๒/๑๐/๖๒) 



ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑/๑๑/๖๒ 

 *** หมำยเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน้ า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ 
 

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

นครพนม เรื่อง  การบุกรุกที่ดินหลวงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงสตัว์และทีด่ินของ
ประชาชน 
 (ปัญหาสังคม) 

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

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

๔ นายทรงเดช  นาชัยเวียง  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสงคราม             

นครพนม เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง
ปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ า 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

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

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


