
 
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 ์ ๑๑ ๓๘ ๙ ๗ ๑๑ ๖ ๔ ๑ ๑๑ 
๑๐. จังหวดัขอนแก่น          
๑๑. จังหวดัมหาสารคาม          
๑๒. จังหวดัร้อยเอ็ด          

จ ำนวนเรือ่ง  
แยกตำมประเภท 

๔๑ ๘๓ ๑๔ ๓๒ ๒๑ ๑๓ ๙ ๒ ๓๓ 

รวมเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งส้ิน  ๑๒๔  เร่ือง 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

    

 



๑ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

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) 
คณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า 



๒ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/
๒๐๙๐ ลงวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เรื่อง ขอส่งคืนเรื่อง
ร้องเรียน  
#อยู่ในระหว่ำงส่งเร่ือง
ให้คณะกรรมำธิกำร
ศึกษำ# 

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 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 

๕ นายกุศลศิลป์  อุปเทพ  
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร    
เขตอ าเภอบ้านม่วง  
 

สกลนคร เรื่อง  ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อ าเภอ
บ้านม่วง 
     ๑. เรื่อง ถนนลูกรังที่เสื่อมสภาพถูกน้ า
กัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการให้สมาชิก

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร จึงเห็น
ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๓ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

วุฒิสภาผลักดันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน 
     ๒. เรื่อง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ระบบ
น้ าประปาหมู่บ้านพื้นที่ ในเขตอ าเภอบ้าน
ม่วง 

(ปัญหาการคมนาคม 

ปัญหาแหลง่น้ า) 

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

๖ นายกุศลศิลป์  อุปเทพ  
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร       

สกลนคร เรื่อง  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ เนื่องจาก 
     ๑. อปท. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
     ๒. อปท. ไม่มีอ านาจ 
     ๓. อปท. ไม่มีหน้าที่ 
     ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาผลักดันให้มี
การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณ
ให้กับท้องถิ่น อย่างแท้จริง 
 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร     
จึงเห็นควรส่งเรื่องไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๔ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

๗ นายสุรชัย  แก้วกันหา  
ก านันต าบลบ่อแก้ว 
ประธานชมรมก านัน-
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอบ้านม่วง 

สกลนคร      ด้วยบ้านลึมบอง หมู่ที่ ๓ ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีความ
เดือดร้อนเก่ียวกับน้ าประปาหมู่บ้านไม่
พอใช ้จึงขอความอนุเคราะห์ผลักดัน
งบประมาณในการขุดลอกหนองอีเก้ง มี
พื้นที่ ๖๒ ไร่ ซ่ึงได้ท าการขุดลอกไปแล้ว
บางส่วน แต่ขาดงบประมณในการก่อสร้าง
ประปาน้ าผิวดิน ซ่ึงจะเป็นการเพียงพอกับ
ความต้องการของราษฎรในปัจจุบัน และ
อนาคต 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร             
จึงเห็นควรส่งเรื่องไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 

๘ นายปัญญา  ราชไชย  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาลเนิ้ง                  
อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร เรื่อง  ส่งโครงการแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนด้านการคมนาคม 
วัตถุประสงค์  ขอให้วุฒิสภาผลักดัน
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนด้านคมนาคม จ านวน ๒ 
โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสาย  
สน.ถ. ๗๒-๐๐๕  บ้านโนนตูม ต าบลตาล
เนิ้ง – บ้านโคกพุทรา ต าบลตาลโกน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสาย สน.ถ. 
๗๒-๐๐๒ บ้านดงสวรรค์ – บ้านดงมีชัย 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร          
จึงเห็นควรส่งเรื่องไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 
และส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา เพื่อ

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
- คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๕ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

ต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 

พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจ 

๙ นายประหยัด  ข าขาว  
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปลวก  
หมู่ที่ ๑๔ ต าบลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดิน 

สกลนคร เรื่อง  เสนอปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
     ราษฎรบ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔  
บ้านหนองหมากแซวหมู่ที่ ๓  บ้านยางค า            
หมู่ที่ ๕ ต าบลค าสะอาด ได้รับความ
เดือดร้อนด้านการสัญจรไปมา ปัญหาด้าน
การเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาน้ าท่วม  

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

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 

๑๐ นายสมพร  ศิรินา   
สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร เขต ๑              

สกลนคร เรื่อง  ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกตาม
โครงการของแต่ละหมู่บ้าน ต าบลธาตุ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
จังหวัดสกลนคร จึงเห็น
ควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร            
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง และส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
- คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๖ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ 

๑๑ นายสลับ  สังวรจิตร  
ประธานกลุ่มเลี้ยงปลาหมอ
ไทยแปลงเพศ 
ที่ท าการก านันบ้านดอนดู่ 
หมู่ ๖ 

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงเห็นควรส่ง
เรื่องไปยังปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ
ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 

๑๒ นายสุรินทร์  พรมบุตร  
ก านันต าบลไฮหย่อง  
หมู่ ๑๗ 

สกลนคร เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนขุดลอกคลอง
หนองบัว หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๒ และ
หมู่ที่ ๑๗                

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงเห็นควรส่ง
เรื่องไปยังปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ
ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๗ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

๑๓ นายชาตรี  สุวรรณเพชร  
ผู้ใหญ่บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ 

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขุดลอกหนองหมากเห็บ 

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

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๑๔ นางเกศรินทร์  แสงโยธา 
ผู้ใหญ่บ้านทานตะวัน  
หมู่ที่ ๒๑ 

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
กระทรวงพลังงาน จึง
เห็นควรส่งเรื่อง ไปยัง
ปลัดกระทรวงพลังงาน     
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป 
และส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน เพื่อ
พิจารณา 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวงพลังงาน 
- คณะกรรมาธิการ 
การพลังงาน วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๑๕ นายเมืองทอง  บานสดชื่น  
ผู้ใหญ่บ้านทานตะวัน  
หมู่ ๑๖                       

สกลนคร เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุด
ลอกอ่างเก็บน้ าค าค้าและติดตั้ง ระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ และอ านาจของ
กระทรวงพลังงาน จึง

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวงพลังงาน 



๘ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

เห็นควรส่งเรื่อง ไปยัง
ปลัดกระทรวงพลังงาน     
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป 
และส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน เพื่อ
พิจารณา 

- คณะกรรมาธิการ 
การพลังงาน วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๑๖ นายพงษ์สวัสดิ์  บงค์บุตร  
สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร เรื่อง  ขอเสนอ โครงการขุดลอกหนองน้ า
ขุ่นเพื่อท าการเกษตร 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๑๗ นายธนทตั  จดจ า   
เลขที่ ๑๗ หมู่ ๑๗  
ต าบลสว่างแดนดิน  
อ าเภอสว่างแดนดิน 

สกลนคร ราษฎรหมู่บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ ๑๗ ต าบล
สว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ขอโครงการจัดหาที่ดินเพื่อน าไป
ท าเป็นแหล่งน้ า สวนสาธารณะ และ
สถานที่สาธารณะอเนกประสงค์ 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 



๙ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

๑๘ นายอภิรัฐ  แสงลี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน 
ลึมบอง 

สกลนคร เรื่อง  ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

เห็นควรส่งเรื่องไปยัง
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
ควรแก่กรณีต่อไป และ
ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การศึกษา เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
- คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๑๙ นางรุ่งนภา  ศรีโคตร  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาย 

สกลนคร เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามล า
ด้วยด่านภูตอนล่าง บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ 
ต าบลมาย อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
และส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
- คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๒๐ นายทองชาติ  แก้วสุทอ สกลนคร เรื่อง  ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหา 
     ๑. ปัญหาน้ าเค็มลงล าห้วยซาง จาก
ผู้ประกอบการนาเกลือ 
     ๒. ปัญหาภัยแล้ง 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 



๑๐ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

     ๓. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
     ๔. ถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
๒ ข้างล าห้วยน้อย 
     ๕. ถนนคอนกรีตบ้านหัวนาจดหน้า 
อบต. อินทร์แปลง 

และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

๒๑ นายประศาสตร์  ยมภูมี สกลนคร เรื่อง  ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนายม 
ต าบลอินทร์แปลง อ าเภอวานรนิวาส            
จังหวัดสกล มีความต้องการขอท่อส่งน้ า
ผ่านที่นาของชาวบ้านทุกคน 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๒๒ นายจุฬา  ประยงค์กิจ สกลนคร เรื่อง  ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหา 
     ชาวบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ทอง ต าบล
อินทร์แปลง อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์เจาะ
น้ าบาดาลตามไร่นา เพื่อท าการเกษตร 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 

๒๓ นายช านาญ  อินเมืองแก้ว สกลนคร เรื่อง  ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหา 
     ขอโครงการลุ่มน้ าพลังแสงอาทิตย์ เพื่อ
ป้องกันภัยแล้งจากแหล่งน้ าห้วยหิน กว้าง 
๑๒๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร              
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 



๑๑ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

๒๔ นายภานุพงศ์  สาระบิล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสว่างแดนดิน 

สกลนคร โครงการขุดลอกบึงค าอ้อพร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     บึงค าอ้อ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๒๑ 
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ตื้นเขินไม่สามารถเก็บกัก
น้ าในปริมาณมากพอ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าการขุดลอกบึงค า
อ้อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยแล้งและ
น้ าท่วมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และทันเหตุการณ ์

เห็นควรส่งเรื่องไปยัง
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
ควรแก่กรณีต่อไป และ
ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ 

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 

๒๕ นางนีรนุช  ทองสว่าง 
ประธานกลุ่มแปรรูป 
ผ้ามัดย้อม บ้านสงเปลือย 

สกลนคร      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า-ย้อมคราม
บ้านสงเปลือย ประสบปัญหา 
ยอดจ าหน่ายสินค้าลดลง แหล่งจ าหน่าย
สินค้าไม่เพียงพอต่อสินค้าที่มีจ านวนมาก 
และปัญหาการแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ 
มีจ านวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีการผลิตเท่าเดิมแต่การ
จ าหน่ายลดลง ดังนั้น จึงมีความต้องการ
เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้มาก
ขึ้น และขยายการตลาดให้มากขึ้นในหลาย 
ๆ พื้นที ่

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร           
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง และส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม           

รอผลการพิจารณา ดังนี้ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร            
- คณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม           
วุฒิสภา 
(๑๒/๑๑/๖๒) 
 



๑๒ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ 

๒๖ นายสมพร  ถิระโคตร 
ผู้ใหญ่บ้านสงเปลือย หมู่ ๔ 

สกลนคร ชาวบ้านสงเปลือย หมู่ ๔ ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในฤดูฝน
ประสบปัญหาน้ าท่วมท าความเสียหายแก่
ข้าวในนา ฤดูแล้งน้ าแห้งไม่มีแหล่งน้ า จึง
ต้องการให้มีการขุดลอกล าห้วยปลาหาง 
ให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อกักเก็บน้ าได้มากขึ้น 
ความต้องการท่อส่งน้ าผ่านที่นาของ
ชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนายม ต าบลอินทร์
แปลง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร           
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจหรือในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

รอผลการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 
(๑๒/๑๑/๖๒) 



๑๓ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

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) 



๑๔ 
 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๑๓/๑๑/๖๒ 

 *** 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) 


