
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

สรุปจำนวนเรื่องต่าง ๆ 
ตามทีค่ณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนรับมา 

ในพืน้ที่ ๘ จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัด ประเภท : หนังสือ 

จำนวน/เรื่อง 

ประเภท : วาจา 
จำนวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกีย่วกับ 

  ที่ดิน     น้ำ        เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

๑. จังหวัดนครราชสีมา ๖ ๒๐ ๑ 
๔ 

๒ 
๖ 

- 
๒ 

๒ 
๓ 

  ๑ 
๕ 

๒. จังหวัดชัยภูมิ ๑๓ ๘๕ - 
๔ 

๗ 
๓๑ 

๓ 
๑๑ 

- 
๑๘ 

๑ 
- 

๒ 
- 

- 
๒๑ 

๓. จังหวัดศรีสะเกษ ๒๓ ๓๒ ๓ 
๑๖ 

๔ 
๘ 

๒ 
๕ 

๓ 
๒ 

๑ 
- 

 ๑๐ 
๑ 

๔. จังหวัดสุรินทร์ ๑ 
 

 
๑ 

๑ 
- 

- 
๑ 

     

๕. จังหวัดบุรีรัมย ์ ๑  
- 

  ๑ 
- 

    

๖. จังหวัดยโสธร ๓ 
 

 
๖ 

 ๓ 
- 

 
๕ 

  
๑ 

  

๗. จังหวัดอำนาจเจริญ  
 

 
๑๑ 

  
 

 
๑๐ 

    
๑ 

๘. จังหวัดอุบลราชธานี     
 

     

จำนวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๔๗ ๑๕๕ ๕ 
๒๔ 

๑๖ 
๔๖ 

๖ 
๓๓ 

๕ 
๒๓ 

๒ 
๑ 

๒ 
- 

๑๑ 
๒๘ 

รวมเรื่องทั้งหมด ๒๐๒ เรื่อง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นายวิไล ทิพวัล ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์  
 

(ปัญหาด้านที่ดิน) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. เกษตรฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

รอผลการพิจารณา ของ 
กมธ.เกษตรฯ 

๒ นางประหยัด  คำบาง ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง นำเสนอปัญหาของประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 (ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. การแก้ไข
ปัญหาความยากจนฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

กมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนฯ 
มีหนังสือแจ้งว่ากรณีดังกล่าวมี
การฟ้องร้องในชั้นศาล ซึ่งอยู่
นอกเหนือหน้าที่และอำนาจของ
วุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว 

๓ นายแดน เครือแสง ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลดู่ 
 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มหีนังสือแจ้งผล
การดาเนินการว่าได้ส่งเรื่องไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณา 

๔ นายพลวัฒน์ งามสุข ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
ราษีไศล ขอนำเรียนปัญหาเพื่อขอรับ 
การอนุเคราะห์ 

(ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. บริหาร
ราชการแผ่นดิน 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน 
พิจารณาเสร็จแล้ว โดย
คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลและ
แนวทางการดำเนินการไปยัง
กรมการพัฒนาชุมชน  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๕ นายภูดิศ บุญกันหา ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ 
ได้ร้องขอออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจ 
 

(ปัญหาด้านที่ดิน) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. เกษตรฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

รอผลการพิจารณา  
ของ กมธ.เกษตรฯ  

๖ นายชิตณรงค์  
โรจนทวีทองดี 

ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพื่อรับ
สนับสนุนงบประมาณ 
 (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๗ นายวิทยา ติลิบาล ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอก
หนองโง้ง หมู่ที่ ๑๑ 
 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๘ นายวิไล นิลวรรณ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอให้มีการขุดลอกหนองขี้นก 
 
 

(ปัญหาแหล่งน้ำ ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๙ นายจำเนียร นนทะวงษ์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร 
ในการผลิตรองเท้ายางพาราผสม 
เปลือกทุเรียน 

(ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องให้ กมธ. พาณิชย์ฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

กมธ.พาณิชย์ฯ มีหนังสือ
แจ้งผลพิจารณาเนื่องจาก
ความประสงค์ของผู้
ร้องเรียนเกินกว่าอำนาจ
และหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้ว 

๑๐ นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 

 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๑๑ นายเอกอมร มะโนรัตน์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการก่อ
ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองดุม 
หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ ถึงบ้านวัด 
หมู่ที่ ๓ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑.จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๒ นายสำราญ บุญอินทร์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕ 
ตำบลส้มป่อยถึงบ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ 
ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งผล
การดาเนินการว่าได้ส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณา 

๑๓ นางสาวสุชาดา  พวงพันธ์ 
ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่ 

ศรีสะเกษ  
(๑๘/๐๑/๖๓)  

เรื่อง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่ง
น้ำตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ 
กรณตีำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นพื้นที่ราบและดอน ค่อนข้างแห้งแล้ง 
รวมทั้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 
ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงขอเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
 

- ประเด็นที่ ๑ – ๓ 
ส่งเรื่องไปยัง กมธ.เกษตร 
หนังสือเลขที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๐ 
ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ 
- ประเด็นที่ ๔  
ส่งเรื่องไปยัง กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
หนังสือเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙ 
ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ 
- แจ้งผูร้้องเพื่อทราบ 
หนังสือเลขที่ สว ๐๐๐๑ 
/๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ 

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
โดยมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าว
เป็นข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
กรรมาธิการฯ จึงจะนำข้อมูลไว้
ประกอบการพิจารณาในโอกาส 
ต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๔ นางทองคำ  ชัยชาญ ศรีสะเกษ  
(๑๘/๐๑/๖๓) 

เรื่อง แก้ไขปัญหาปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์
โนนป่ายาง กรณีตามที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ได้ประกาศสงวนหวงห้ามในทะเบียนที่รกร้าง
ว่างเปล่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “โนน
ป่ายาง” เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๔๖๘ 
จำนวน ๔,๑๒๕ ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว 
ผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลว่าประชาชนในพื้นที่ได้
อาศัยและทำกินในที่ดินมาตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ 
จนถึงปัจจุบันชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งในการประกาศที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง นั้น 
ไม่สามารถพิสูจน์ขอบเขตตามที่ได้อ้างอิงไว้ 
ตลอดจนไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ. ทรัพยากรฯ 
หนังสือเลขที่  
สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๓๖ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อ
ทราบ หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๗๐๙ 
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรฯ 
พิจารณาเสร็จแล้ว  
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอำนาจ
ของกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศ
ให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพ
ที่ดินทุกประเภท ดังนั้นคณะกรรมาธิการ 
จึงได้มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
เพือ่พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ 
ต่อไป 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๕ นางสาวกันตินันท์  
เวียงจันทร์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านท่าบ่อ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรับความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา 
สรุปสาระสำคัญ กรณโีรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดทำ
การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๓ 
คน แต่ในปัจจุบันประสบปัญหาอันเป็นผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาการขาดแคลนครู 
  ๒. ปัญหาการขาดแคลนสนามเด็กเล่น 
  ๓. ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ 
(อาคารครองราชย์ ๖๐ ปี) 
  ๔. ปัญหาการขดแคลนภารโรง 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการศึกษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๔ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๙ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง 
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ ต่อไป 
- และได้มีหนังสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๖ นางกาญจนา  ปุ้งโพธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดู่ค้อ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรับความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา 
สรุปสาระสำคัญ กรณโีรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลดู่ 
อำเภอ ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดทำการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน แต่ในปัจจุบัน
ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ อันเป็น
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
  ๑. ขาดแคลนสนามเด็กเล่น/ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
  ๒. ขาดแคลนอาคารอนุบาล 
  ๓. ขาดครู ตำแหน่งครูรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาขาด
แคลนนักการภารโรง 
  ๔. ขอความอนุเคราะห์ดินเพื่อถมบ่อหลังอาคาร
เรียน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการศึกษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๕ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๐ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง 
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ ต่อไป 
- และได้มีหนังสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๗ นายบุญล้อม  ทองอาบ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านกอย 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบ่อบาดาลและระบบ
สุขาภิบาลน้ำดื่มในโรงเรียน 
สรุปสาระสำคัญ กรณโีรงเรียนบ้านกอย ตำบลดู่ 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดทำการเรียน
การสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๖๖ คน 
แต่ในปัจจุบันประสบระบบน้ำประปาเนื่องจากน้ำไม่
เพียงพอส่งผลต่อระบบสุขาภิบาล และระบบน้ำดื่ม
สะอาดในโรงเรียนเป็นน้ำกร่อย โรงเรียนจึงแก้ปัญหา
โดยการซื้อน้ำให้นักเรียนดื่มเพื่อสุขอานมัย 
ของนักเรียนและคณะครู จึงขอรับการสนับสุนน 
การขุดบ่อบาดาลและตู้กดน้ำเย็น 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการศึกษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๖ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๑ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง 
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ ต่อไป 
- และได้มีหนังสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๘ นายสมชาย  คำปลิว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หวายคำวิทยา 

ศรีสะเกษ เรื่อง ร้องทุกข์ของโรงเรียนหวายคำวิทยา 
สรุปสาระสำคัญ กรณีโรงเรียนหวายคำวิทยา 
ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาระดับตำบล เปิดทำการเรียนการ
สอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้รับความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคและ
บริโภค เนื่องจากถังน้ำสูงของโรงเรียนที่ได้จัดทำขึ้นมี
อายุการใช้งานนาน อาจมีความชำรุดทรุดโทรม โรง
เรียนฯ จึงมีความประสงค์รับการสนับสนุนถังเก็บ
น้ำประปาหอสูงพร้อมระบบส่งใหม่และขุดลอกบ่อ 
ในโรงเรียนซึ่งเป็นบ่อเดิม ให้สามารถรองรับปริมาณ
น้ำได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปใช้อุปโภค และใช้เพื่อทำ
การเกษตรของโรงเรียน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการศึกษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๙ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๖ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง 
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ ต่อไป 
- และได้มีหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้องเพื่อทราบ 
ด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๙ นายประภาส  เกษามา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านจิก 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนชุดกลองพาเหรด 
สรุปสาระสำคัญ กรณีโรงเรียนบ้านจิก 
ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๕ คน 
ครูและบุคลากร ๑๕ คน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียน 
ได้อัตราครูที่มีความรู้ความสามารถด้านดุริยางค์ แต่
ยังขาดอุปกรณ์ชุดกลองพาเหรดให้นักเรียนได้มี
โอกาสได้ปฏิบัติจากของจริง แลเพื่อจะได้นำไปใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน จึงขอความ
อนุเคราะห์เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดกลองพาเหรด 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการศึกษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๗ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๔ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธกิาร 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยัง 
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ ต่อไป 
- และได้มีหนังสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒๐ นางสาวแสงมณี   
โครตเจริญ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ปัญหาชุมชน 
สรุปสาระสำคัญ นำเสนอปัญหาของชุมชน หมู่ที่ ๗ 
ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
๑. ปัญหาน้ำประปาของหมู่บ้านไม่พอใช้ ขอให้มีการ
ขยายแหล่งน้ำไปยังพื้นที่หนองกระจับ 
๒. ขอให้แก้ไขปัญหาระบบเครื่องกรองน้ำ 
๓. ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่
ผู้ตกสำรวจ 
๔. ปัญหาถนนในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร 
๕. ปัญหาไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่หมู่บ้าน ซอยต่าง ๆ 
ไม่เพียงพอ 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๒ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๓ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ 
ที่ ศก ๐๐๑๗.๑/๙๐๖ 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๓ โดยได้แจ้งผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าว ซ่ึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้แจ้งเรื่องไปยังอำเภอ
ราษีไศล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามหน้าที่ 
และอำนาจmและหากผล
เป็นประการใดจังหวัด 
ศรีสะเกษ จะรายงานให้ 
 ทราบ ต่อไป   



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒๑ นายสัญญาอาทิตย์  
ผาสุข 
 ผู้ใหญ่บ้านซ่ง หมู่ที่ ๘ 
ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับงบประมาณสนับสนุน
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สรุปสาระสำคัญ กรณีถนนเพื่อการเกษตรสายหลัง
วัดบ้านซ่ง สภาพเดิมเป็นถนนดิน เกิดชำรุดเสียหาย
เป็นหลุมหลายจุด รวมทั้ง ในช่วงฤดูฝนถนนจะมี
สภาพลื่น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกร 
จะใช้เส้นทางเพื่อไปทำการเกษตร ทำให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร จึงขอความ
อนุเคราะห์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สายหลังวัดบ้านซ่ง โดยการลงหินคลุกตลอดสาย 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๘ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๕ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒๒ นายชิตณรงค์ 
โรจนทวีทองดี  
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านกระเดาอุ่มแสง 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างโดม
กีฬาเอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 
สรุปสาระสำคัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มีหนังสือ
มายังคณะกรรมการฯ โดยระบุว่า โดมกีฬา
เอนกประสงค์ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จาก
งบประมาณของผ้าป่าข้าวเปลือก ผ้าป่าระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ จึงได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการฯ อีก
ครั้ง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการ
ก่อสร้างโดมกีฬาเอนกประสงค์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไฟฟ้าและการเทพื้นคอนกรีต 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ศรีสะเกษประถมศึกษา 
เขต ๒ เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๗ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๘ 
ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน ๒๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒๓ นายนิสิทธิ์  เสมามิ่ง 
กำนันตำบลโนนสำราญ 
อำเภอกันทรลักษณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ 
(ปัญหาด้านแหล่งน้ำ) 
สรุปสาระสำคัญ ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ 
ในพื้นที่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๒ ต.โนนสำราญ 
อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ในการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. เสริมคันคูโดยรอบหนองกระรอก พร้อมวางท่อ
ตามจุดต่าง ๆ  
๒. สร้างคลองส่งน้ำใต้ดินจากห้วยซอม – หนอง
กระรอก 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตร 
และสหกรณ์ วุฒิสภา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๘๕ 
ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๓๑ 
ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของ กมธ.เกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๖ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย์ 

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
โครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
 

(ปัญหาด้านแหล่งน้ำ) 

ส่งเรื่องไปยัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้ร้องทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๒ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย์ 

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
โครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 

 
(ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 

ส่งเรื่องไปยัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้ร้องทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๓ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย์ 

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
โครงการฯเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 

 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้ร้องทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๔ นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่นเพื่อดำเนินตามนโยบายรัฐบาล 

ส่งเรื่องไปยัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้ร้องทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 
 

จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๖ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๕ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ 
นายอำเภอด่านขุนทด   

นครราชสีมา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค  
บริโภค  ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด 
สาสระสำคัญ  
๑.  ผู้ร้องได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านใน ว่าประชาชนตำบลด่านใน หมู่ที่๒ หมู่ที่๔  
หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ ๗  และหมู่ที่ ๘  จำนวน  ๖๔๙  
ครัวเรือน  กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภค เพราะปัจจุบันแหล่งน้ำดิบซึ่งใช้ใน
การผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน คือ บึงใหญ่  มีปริมาณ
น้ำเหลือน้อย  ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา   
๒.  อำเภอด่านขุนทด ได้ประสานกับการประปา
ส่วนภูมิภาค  สาขาสีคิ้ว  เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายเขตประปา  มาให้บริการ
ในเขตพื้นที่ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือเลขที่  
สว ๐๐๐๑/๑๕๙๓ 
ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ 
 
- แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
หนังสือเลขที่  
สว ๐๐๐๑/๑๕๙๔ 
ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเสร็จแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๖ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๖ นายบรรพต   
สงสันเทียะ 
 
ที่อยู่ ๒๓๘ ม.๒๔ 
ต.หนองสาหร่าย 
อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

นครราชสีมา สาสระสำคัญ (ปัญหาด้านที่ดิน) 
ผู้ร้องได้ทำกินและปลูกสร้างอาศัยอยู ่ ในพื้นที่
ประมาณ ๒ ไร่ โดยมีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
(ภบท.๕) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้อาศัยอยู่ในพื้นที่
ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี 
     ต่อมาเมื ่อปี ๒๕๖๐ ได้มีเจ ้าหน้าที ่ทหาร 
กรมธนารักษ์ ศาลและองค์บริหารส่วนตำบล ได้มา
แจ้งว่าจะนำพื้นที่ที ่ตนอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ในการ
สร้างสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ ่งมี ่ผ่านมามีการ
ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายครั้ง 
ซึ่งทางสำนักงานศาล ได้ให้ข้อมูลว่าจะจัดหาที่อยู่
ใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งดำเนินการ
เคลื่อนย้ายบ้าน และให้ระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื ้นฐาน (การขอน้ำ ขอไฟฟ้า) แต่ข้อเท็จจริง 
กลับได้รับข้อมูลว่าพื้นที่ที่สำนักงานศาลจะจัดสรร
ให้ สามารถอยู่อาศัยได้เพียง ๓ ปี รวมทั้ง จะต้อง

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรขอข้อมูลเพิ่มเติม 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ตามข ้อร ้องเร ียน ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. เลขาธ ิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๖๕๐ 
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 
 
๒. ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหวัด
นครราชสีมา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๖๕๑ 
ลงวันที ๑๙ ก.พ. ๖๔ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผู้ขอใช้น้ำ ใช้ไฟด้วยตนเอง ผู้ร้องจึงไม่ยินยอม
ร ับข ้อเสนอ รวมท ั ้ งในการลงนามในบ ันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ก็ได้
ลงนามเพราะถูกเกลี้ยกล่อมว่าจะจัดหาที่อยู่แบบ
ถาวรให้ ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาประมาณ ๑ ปี 
ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ใหม่ให้ 
ซึ่งผู้ร้องจะต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
       ผู้ร้องจึงได้ร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
น ค ร ร า ช ส ี ม า  แ ล ะ ศ ู น ย ์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ฯ 
ก ็ ได ้ส ่ ง เร ื ่ อง ไปย ั งสำน ักงานศาลย ุต ิ ธรรม 
ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือตอบที่ไม่
เป็นธรรม จึงขอร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ 
เพื ่อหาแนวทางการเยียวยาเกี ่ยวกับการจัดหา
พื้นที่ที่อยู่อาศัยและการเคลื่อนย้าย 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดบุรีรัมย์ (จำนวน ๑ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นายบุญทรง ลึกลาภ  
ผู้แทนกลุ่มเลี้ยงปลา
กระชัง  

บุรีรัมย์  
(๒๓/๑๑/๖๒)  

เร ื ่อง  ขอความอน ุ เคราะห ์อน ุญาตให้  
เลี ้ยงปลาในกระชัง กรณีผู ้ร ้องและกลุ่ม 
ผู ้ เล ี ้ยงปลาในกระชังเข ื ่อนลานางรอง 
อำเภอโนนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกอบ
อาชีพเลี ้ยงปลาในกระชัง มาตั ้งแต่ พ.ศ. 
๒ ๕ ๔ ๘  ต ่ อ ม า เ ม ื ่ อ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ 
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้าและบำรุงรักษา
ลำนางรอง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้แจ้ง
ต ่อประชาชนผ ู ้ เล ี ้ยงปลาในกระช ังให้
ด ำ เน ิ นการร ื ้ อ ถอนกระช ั งปลา เพื่ อ
เตรียมการคืนพื้นที่ให้แก่ กรมป่าไม้ ซึ่งใน
การดำเนินการเพื ่อขอคืนพื ้นที ่ส่งผลให้  
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เขื่อนลานางรอง
ไม่มีพื ้นที ่ให้ประกอบอาชีพ รวมทั ้งไม่มี
ศักยภาพในการชาระหนี้สิน  

กรณีดังกล่าวศาลได้มี  
คาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  
จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่ 
และอำนาจของวุฒิสภา 
ซึ่งไม่อาจก้าวล่วงอำนาจ
ศาลได ้จึงเห็นควรแจ้งไป
ยังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) เพื่อทราบต่อไป
(๑๕/๐๑/๖๓)  

พิจารณาเสร็จแล้ว  



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นางบัวหวาน  กุลด้วง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านราษฎร์
ดำเนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวแดง 
๑. กรณีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากพื้นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในการ
ครอบครองที่ดิน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการชำระภาษี
บำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ซึ่งไม่สามารถนำที่ดินไปใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนโครง
ต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน 
๒. กรณีปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร 
อุปโภค และบริโภค เนื่องจากฝายกักเก็บน้ำห้วยลาด 
ลำห้วยยางดำ ชำรุดหลายจุด 
๓. ถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร เส้นทางไปบ้านหลัก
แดน ถนนสายราษฎร์ดำเนิน – หนองแห้ว คอสะพาน
และราวสะพานข้ามลำห้วยลาดชำรุด ส่งผลกระทบต่อ
ผู้สัญจรที่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ์ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๘ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๗ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒ นางบุญเพ็ง  บุตรตะเขียว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ 
บ้านลาดโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความต้องการของชุมชนบ้านลาดโสน 
สาสระสำคัญ กรณีพื้นที่บ้านลาดโสน ตำบลหนองบัว
แดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรม และภายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
หรือในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นจะมีการปลูกพืช
ทดแทน แต่ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อ
การใช้ทั้งในส่วนอุปโภคและบริโภค จึงมีความประสงค์
ในการสนับสนุนพลังงานทดแทน หรือ พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการสูบน้ำ รวมทั้งมีความประสงค์
การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำ
น้ำไปใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ์ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๕ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๙ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๓ นางระพีพรรณ พันธุ์โยศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
ชุมชนบ้านลาดเหนือ 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา และความต้องการของชุมชนบ้านลาด
เหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวแดง 
สาสระสำคัญ  
๑. กรณีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากพื้นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ในการครอบครองที่ดิน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการชำระ
ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ซึ่งไม่สามารถนำที่ดิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุน
โครงต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน 
๒. กรณีปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค และ
บริโภค เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดู
แล้ง ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ จึงส่งผลทำให้มีการอพยพแรงงานไปสู่
เมืองใหญ่ จึงมีความประสงค์ที่ต้องการแหล่งกักเก็บน้ำ
หรือพลังงานทดแทน 
 

- ส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ์ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๐ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๓ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๔ นางเรียมตา  เดชเจริญ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ 
บ้านลาดวังม่วง 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลเกษตร
สมบูรณ์ 
สาสระสำคัญ  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดง อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอเสนอคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากมีระยะทางห่างจาก
อำเภอหนองบัวแดง เพียง ๕ กิโลเมตร โดยในพื้นที่
อำเภอหนองบัวแดง เป็นพื้นที่ภูเขาและแหล่งต้นน้ำ 
ตลอดจนมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง 
การใช้ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน 
 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๑ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๒ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรฯ 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
   โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง
ของโรงงานไม่เหมาะสมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจ
โดยตรงของกระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง และ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    ดังนั ้น คณะกรรมาธิการ จึงได้มี
หน ั ง ส ื อส ่ ง เ ร ื ่ อ งด ั ง กล ่ า ว ไปยั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง 
และเลขาธ ิการสำนักงานนโยบาย 
แ ล ะ แ ผ น ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
และส ิ ่ ง แวดล ้อม  เพ ื ่ อพ ิ จารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๕ นางสาวอิงครัตน์  
ธัญศิรธนารมย์ 
 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน
หนองโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง นำเสนอความต้องการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
จิ้งหรีดบ้านหนองโสน 
สาสระสำคัญ  
กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดและทำการบรรจุ
ถุง แช่แข็ง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและ
ชุมชน แต่ประสบปัญหาด้านความไม่เพียงพอของห้อง
เย็นในการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาด้าน
การตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต จึงขอรับการ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๙ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๕ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๖ นางสำราญ 
ประจักษ์เมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ 
บ้านโนนเก่าใหญ่ 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการพื้นที่บ้านโนนเก่า
ใหญ่ หมู่ที ่๑๔ 
สาระสำคัญ  
ขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบ
โซลารเ์ซลล์ เพื่อใช้ทำนาระบบอินทรีย์  
๒. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงน้ำอุปโภค 
และบริโภคในชุมชน  
๓. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๔. โครงการโรงสีข้าวชุมชน 
๕. โครงการนาแปลงใหญ่ 
๖. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในชนบท 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๘ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

กมธ.การเกษตรฯ พิจารณาเสร็จแล้ว 
โดย กมธ. ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานได้มี
หนังสือแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์  เพื่อใช้ทำนาระบบ
อินทรีย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ลง
พื้นที่สำรวจพื้นที่พบว่า เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร  สภาพสระกักเก็บน้ำในไร่นา
แห้งขอด เกษตรกรมีความต้องการ
โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 
จึงได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านโสกรัง  
ผู้ใหญ่บ้านหนองแห้ว  ผู้ใหญ่บ้านลาด
โสน  และประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้าน
ลาดเหนือ  ซึ่งได้มีการชี้แจงรูปแบบ
โครงการน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการ
ให้ข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนดของ
โครงการและเงื่อนไขต่าง ๆ ท้ังนี้ กลุ่ม
เกษตรกรมีความยินดีและพร้อม
ดำเนินการตามที่กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาลกำหนด 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
๒. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมโรงน้ำ
อุปโภคและบริโภคในชุมชน การสำรวจ
หาแหล่งน้ำบาดาล  การเจาะบ่อน้ำ
บาดาล  การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน และการซ่อมแซม
บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ต้องเสนอคำขอ
ตั้งงบประมาณผา่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถดำเนินการได้  กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ยินดีให้การสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการด้านน้ำบาดาล การซ่อมแซม
บำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล รวมถึง
ทั้งแบบก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดำเนินแก้ไขปัญหาต่อไป  และเมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลด้านศักยภาพน้ำ
บาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น  
มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้
สำหรับทำการเกษตรได้ 
 
๓. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ในการเจาะบ่อบาดาล และทำรั้ว
แนวเขตศูนย์เรียนรู้ จัดเป็นประเภทงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง พื้นที่ดำเนินการมิใช่ส่วน
ราชการ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ชัยภูมิ  จะรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนน
เก่าเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนการ
ดำเนินการของ ศพก. ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ต่อไป 
 ๔. โครงการโรงสีข้าวชุมชน 
จากการตรวจสอบข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ไม่พบ
ข้อมูลการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแต่อย่าง
ใด ประกอบกับโรงสีข้าวชุมชนไม่ได้เป็น
ภารกิจหลักของกรมการข้าว  จึงไม่
สามารถสนับสนุนโครงการโรงสีข้าว
ชุมชนตามที่ขอรับการสนับสนุนได ้
๕. โครงการนาแปลงใหญ่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี
หน้าที่รวบรวม สรุปข้อมูลและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่โดยในส่วนของแปลง
ใหญ่ข้าว กรมการข้าวเป็นผู้ดูแลให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ
ประสาน 
ไปยังกรมการข้าวเพื่อให้พิจารณา
สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว 
๖. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของคน
ในชนบท กรมส่งเสริมการเกษตร



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

รายงานว่า  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิยังไม่มี
การแจ้งข้อมูลรายชื่อราษฎรที่ได้รับการ
ช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (เลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกรทำหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตาม
กรอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการ
ภายใต้โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทำกินของเกษตรกรตามการขอรับการ
สนับสนุนพื้นที่บ้านโนนเก่าใหญ่หมู่ที่ 
๑๔ ในขณะนี้ได้ เนื่องจากต้องผ่าน
ขั้นตอนการขับเคลื่อนของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  จึงเข้าสู่
กระบวนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ที่คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๗ นางหนูท้าย โคนหนองบัว 
ประธานกลุ่มปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม หมู่ที่ ๒ 
บ้านนาทุ่งใหญ่ 

ชัยภูมิ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ กรณีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ ๒ 
บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 
สาสระสำคัญ  
ขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์   
๒. โครงการแปรรูปเส้นไหมสู่ตลาดโลก 
๓. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไหม 
๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยเดื่อ ตอนบน 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๗ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๒ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๘ นางเหรียญชัย  รองศักดิ์ 
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโค
บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพลังงานทดแทน
พร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ 
สาสระสำคัญ  
กรณีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัด
ชัยภูมิ จำนวน ๙ ราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัย
แล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำในการใช้ปลูกหญ้าสำหรับ
เลี้ยงโค จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบ
น้ำ รวมทั้งมีความประสงค์ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้นำน้ำไปใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๗ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๖ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๙ นายคณิต  ฐานหมั้น ชัยภูมิ เรื่อง ติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) 
สาสระสำคัญ  
กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล 
ตำบลหนองแวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสานปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำวัวแดง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ ตำบลกุดชุมแสง ได้ยื่นเรื่องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุน 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ำ 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์ในการ
ติดตามความคืบหน้าการขอรับสนับสนุนดังกล่าว 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การพลังงาน 
วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๖ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๘ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
    โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ประสานงานไป
ยังกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งได้รับข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่ อบต.หนองแวง 
ได้ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน เป็นช่วงเวลา 
ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยัง
ไม่ได้เปิดให้ยื่นเสนอโครงการ จึงไม่สามารถ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ 
    คณะกรรมาธิการฯจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ไปยังผู้ร้องเพื่อทราบ ซึ่งผู้ร้องทราบและได้มี
หนังสือขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) เนื ่องจากน้ำผิวดิน 
ไม่เพียงพอต่อการสูบน้ำ ประกอบกับผู้ร้อง 
ได้จัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบบ่อบาดาลแทนด้วยแล้ว 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๐ นายไวพจน์  กิติคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านหนองแห้ว 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความต้องการของชุมชนบ้านหนองแห้ว 
สาสระสำคัญ  
กรณีพื้นที่บ้านหนองแห้ว ตำบลหนองบัวแดง อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม 
และภายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือในช่วงฤดู
แล้งประชาชนในพื้นจะมีการปลูกพืชทดแทน แต่
ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งใน
ส่วนอุปโภคและบริโภค จึงมีความประสงค์ในการ
สนับสนุนพลังงานทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อใช้ในการสูบน้ำ รวมทั้งมีความประสงค์การขุด
เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำน้ำไป
ใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๔ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๐ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๑ นายสุพจน์  ขันโนนเขวา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
บ้านโสกรัง 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความต้องการของชุมชนบ้านโสกรัง 
สาสระสำคัญ  
กรณีพื้นที่บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม 
และภายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือในช่วงฤดู
แล้งประชาชนในพื้นจะมีการปลูกพืชทดแทน แต่
ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งใน
ส่วนอุปโภคและบริโภค จึงมีความประสงค์ในการ
สนับสนุนพลังงานทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้ในการสูบน้ำ รวมทั้งมีความประสงค์การขุด
เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำน้ำไป
ใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๒ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๑ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๒ นายหนูกัน  วรรณจงคำ 
ผู้แทนเกษตรกรบ้านทุ่ง
แลนคา บ้านนาทุ่งใหญ่ 
บ้านกุดชุมแสง  

ชัยภูมิ เรื่อง ครอบครัวห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
สาสระสำคัญ  
กรณีในปัจจุบันชุมชนได้มีการขยายตัวออกไปอยู่ตาม
ไร่ นา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไฟฟ้าไม่ครอบคลุม
ในพื้นที่ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต 
และการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรจึงขอ
ความอนุเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา 
 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๓ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้ร้องทราบ 
หนังสือเลขที่ 
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๔ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑๓ นายรณชัย นามวิจิตร 
ประธานกลุ่มคนอินทรีย์
วิถีไทคอนสาร 

ชัยภูมิ เรื่อง : ขออนุมัติโครงป่าชุมชน (พระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
สาระสำคัญ : ขอให้มีการพิจารณา เพื่ออนุมัติ
โครงการป่าชุมชุน “ป่าโคกหินขาว” ซึ่งปรากฏตาม
หนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ๖๕๓๗ ระวาง ๕๓๔๒ 
ตั้งอยู่ที่ตำบลฝายดินสอ อำเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูม ิเนื้อที่ประมาณ ๒๘๘ ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
เลี้ยงสัตว์โคกหินขาวสาธารณประโยชน์ ของ
กระทรวงมหาดไทย 

เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาดำเนินการ 
ตามหน้าที่และอำนาจ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

 

จังหวัดยโสธร (จำนวน ๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นายวัลลพ ศรีวะโสภา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔  
ต.เดิด อ.เมืองฯ จ.ยโสธร  
 

ยโสธร เรื่อง ขอความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณขุด
ลอกพร้อมสร้างฝายทดน้ำ 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
สรุปสาระสำคัญ พื้นที่บ้านคำแดง ต.เดิด อ.เมืองฯ 
จ.ยโสธร ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ
สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเมื่อครั้งน้ำ
ท่วมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาทำให้พื้นที่รับน้ำ 
ห้วยแก้ว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ 
ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและตื้นเขิน 
ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงมีความประสงค์ 
ขอให้มีการจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารรายละเอียดโครงการ 
ของกรมชลประทาน มาพร้อมนี้ ซึ่งงบประมาณ 
ในการดำเนินการประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๐๙ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๐ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

จังหวัดยโสธร (จำนวน ๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๒ นายสำราญ  หัวดอน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕  
ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว 
จ.ยโสธร  
 

ยโสธร เรื่อง ขอความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณขุด
ลอกหนองพร้อมสร้างฝายทดน้ำ(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
สรุปสาระสำคัญ พื้นที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งในส่วนที่พัก
อาศัยและผลิตผลทางการเกษตร ต่อมาเมื่อเข้าสู่ฤดู
แล้ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ลดลงอย่างมาก พื้นที่รับ
น้ำอื่นๆ ตื้นเขิน เนื่องจากไม่มีการขุดลอกและไม่มี
ฝายกักเก็บน้ำ รวมไปถึงแหล่งรับน้ำในพื้นที่ 
“ร่องหมู – กุดปอ” ซึ่งในปัจจุบันไม่มีน้ำในพื้นที่ 
แต่ประชาชนมีความประสงค์ที่ต้องการประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จึงมีความ
ประสงค์ขอให้มีการจัดหางบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารรายละเอียด
โครงการ ของกรมชลประทาน มาพร้อมนี้ ซึ่ง
งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๑๐ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๑ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ กมธ. 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

 ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ  

 

  

 

จังหวัดยโสธร (จำนวน ๓ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๓ นายสมานมิตร  ศรีปันตะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ 
ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร   

ยโสธร เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยเตย 
(ปัญหาแหล่งน้ำ) 
สรุปสาระสำคัญ พื้นที่บ้านสร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทราย
มูล จ.ยโสธร มีความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างฝายห้วยเตย เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ำสำหรับใช้ในภาคการเกษตร จึงมีความ
ประสงค์ขอให้มีการจัดหางบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารรายละเอียด
โครงการของกรมชลประทาน มาพร้อมนี้ ซึ่ง
งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 
๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๑๑ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๒ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

 ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ  

จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน ๑ เรื่อง)   

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

๑ นายสำรวล  ตรองจิตต์ 
๓๘๒ ถ.ศรีณรงค์ 
(คชสาร ๓) 
หมู่ที่ ๑๗ ต.นอกเมือง 
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์   

สุรินทร์ เรื่อง ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการ 
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม 
ในการออกโฉนดที่ดิน (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สร ุปสาระสำค ัญ  เม ื ่ อว ันท ี ่  ๘ ก.พ. ๒๕๕๓ ผ ู ้ ร ้อง 
ได้ไปยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สุรินทร์ สาขาท่าตูม โดยได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน
ทุกกระบวนการ และได้ชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดออก
โฉนด และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๑๐ บาท 
โดย สนง.ที่ดินฯ ได้รับเงินไปถูกต้องซึ่งมีหลักฐานการชำระ
เงินต่อมาผู้ร้องเห็นว่า เรื่องดังกล่าวผ่านระยะเวลามากว่า 
๑๐ ปียังไม่มีการดำเนินการ จึงได้ไปยื่นเรื ่องขอความเป็น
ธรรมต่อผู ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื ่อวันที ่ ๒๔ ก.ย. 
๒๕๖๓ เพื่อให้มีการตรวจสอบเร่งรัดการดำเนินการ โดย
ระยะเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันผู้ร้อง ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินการในกรณีดังกล่าว จึงได้มีหนังสือ
ร้องเรียน เพื่อให้มีการเร่งรัดและผลักดันให้มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของผู้ร้อง 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรื่องไปยัง 
๑. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๖ 
ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ 
๒. อธิบดีกรมที่ดิน 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๘ 
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ 
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
ตามหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙ 
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ 
แจ้งผู้ร้องทราบตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๘ 
ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 


