
 

สรุปจ ำนวนเร่ืองต่ำง ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรับมำ 

ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ ำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรื่อง 

ปัญหำเร่ืองเกี่ยวกับ 

  ที่ดิน     น้ ำ        เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวดันครราชสีมา ๕ ๒๐ - 

๔ 
๒ 
๖ 

- 
๒ 

๒ 
๓ 

  ๑ 
๕ 

๒. จังหวดัชัยภูม ิ ๑๓ ๘๕ - 
๔ 

๗ 
๓๑ 

๓ 
๑๑ 

- 
๑๘ 

๑ 
- 

๒ 
- 

- 
๒๑ 

๓. จังหวดัศรีสะเกษ ๒๒ ๓๒ ๓ 
๑๖ 

๓ 
๘ 

๒ 
๕ 

๓ 
๒ 

๑ 
- 

 ๑๐ 
๑ 

๔. จังหวดัสุรนิทร ์ - 
 

 
๑ 

 - 
๑ 

     

๕. จังหวดับรุีรัมย ์ ๑  
- 

  ๑ 
- 

    

๖. จังหวดัยโสธร ๓  
- 

 ๓ 
- 

     

๗. จังหวดัอ านาจเจริญ     
 

     

๘. จังหวดัอุบลราชธาน ี     
 

     

จ ำนวนเรื่อง  
แยกตำมประเภท 

๔๔ ๑๓๘ ๓ 
๒๔ 

๑๕ 
๔๖ 

๖ 
๑๘ 

๕ 
๒๓ 

๒ 
- 

๒ 
- 

๑๑ 
๒๗ 

รวมเรื่องทั้งหมด ๑๘๒ เรื่อง 



 

 
ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายวไิล ทิพวัล ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ที่ดนิท ากนิไม่มีเอกสารสิทธิ์  
 
 

(ปัญหาด้านทีด่ิน) 

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

รอผลการพิจารณา ของ 
กมธ.เกษตรฯ 

๒ นางประหยัด  ค าบาง ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง น าเสนอปญัหาของประชาชนในพื้นที่ 
จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 
 (ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

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

กมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนฯ 
มีหนังสือแจ้งว่ากรณีดังกล่าวมี
การฟ้องร้องในช้ันศาล ซึ่งอยู่
นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา พิจำรณำเสร็จแล้ว 

๓ นายแดน เครือแสง ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ปญัหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
เกษตรกรในเขตพ้ืนทีต่ าบลดู ่
 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งผล
การดาเนินการวา่ไดส้่งเร่ืองไป
ยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
พิจารณา 

๔ นายพลวัฒน์ งามสขุ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอ 
ราษีไศล ขอน าเรียนปญัหาเพ่ือขอรับ 
การอนุเคราะห ์

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

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

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน 
พิจำรณำเสร็จแล้ว โดย
คณะกรรมาธิการฯ ไดส้่งเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลและ
แนวทางการด าเนินการไปยัง
กรมการพัฒนาชุมชน  



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายภูดิศ บญุกันหา ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลบึงบรูพ์ 
ได้รอ้งขอออกโฉนดทีด่นิโดยการเดินส ารวจ 
 

(ปัญหาด้านทีด่ิน) 

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

รอผลการพิจารณา  
ของ กมธ.เกษตรฯ  

๖ นายชิตณรงค ์ 
โรจนทวีทองด ี

ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพ่ือรับ
สนับสนนุงบประมาณ 
 (ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๗ นายวิทยา ติลบิาล ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการขดุลอก
หนองโงง้ หมู่ที่ ๑๑ 
 

(ปัญหาด้านการเกษตร) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๘ นายวไิล นลิวรรณ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอให้มกีารขุดลอกหนองขี้นก 
 
 

(ปัญหาแหล่งน้ า ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



 

 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๙ นายจ าเนียร นนทะวงษ ์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร 
ในการผลติรองเท้ายางพาราผสม 
เปลือกทุเรียน 

(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

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

กมธ.พาณิชย์ฯ มหีนังสือ
แจ้งผลพิจารณาเนื่องจาก
ความประสงค์ของผู้
ร้องเรียนเกินกว่าอ านาจ
และหน้าท่ีของ
คณะกรรมาธิการ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 

๑๐ นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอสนับสนนุงบประมาณ 
 

 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๑๑ นายเอกอมร มะโนรัตน ์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการกอ่
ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองดุม 
หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองใหญ่ ถงึบ้านวดั 
หมู่ที่ ๓ ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจนัทร ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๑.จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรือ่ง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ นายส าราญ บุญอนิทร ์ ศรีสะเกษ 
(๒๔/๙/๖๒) 

เรื่อง เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก สายบ้านส้มปอ่ย หมู่ที ่๑๕ 
ต าบลสม้ป่อยถงึบ้านหนองหมี หมู่ที ่๑ 
ต าบลหนองหมี อ าเภอราษไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

๑๓ นางสาวสุชาดา  พวงพนัธ ์
ผูใ้หญ่บ้านโนนใหญ ่

ศรีสะเกษ  
(๑๘/๐๑/๖๓)  

เรื่อง แก้ไขปญัหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่ง
น้ าต าบลหนองใหญ ่อ าเภอเมืองจันทร์ 
กรณีต าบลหนองใหญ ่อ าเภอเมืองจนัทร ์
จังหวดัศรีสะเกษ มีลกัษณะภูมิประเทศ 
เป็นพ้ืนทีร่าบและดอน คอ่นข้างแห้งแล้ง 
รวมทัง้ไมม่ีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน 
ซึ่งมปีัญหาขาดแคลนน้ า จึงขอเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ในพ้ืนที่ 
 

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

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 
โดยมีความเห็นว่ากรณี
ดังกล่าวเป็นข้อเสนอเพื่อ
การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื้นที่สาธารณประโยชน ์
กรรมาธิการฯ จึงจะน า
ข้อมูลไว้ประกอบการ
พิจารณาในโอกาส ต่อไป 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

๔. จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๔ นางทองค า  ชัยชาญ ศรีสะเกษ  
(๑๘/๐๑/๖๓) 

เรื่อง แกไ้ขปัญหาปญัหาทีด่นิสาธารณประโยชน์
โนนป่ายาง กรณีตามที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
ได้ประกาศสงวนหวงหา้มในทะเบียนที่รกร้าง
ว่างเปล่า ทีด่นิสาธารณประโยชนแ์ปลง “โนน
ป่ายาง” เมื่อวนัที่ เมื่อวันที ่๑ ธ.ค. ๒๔๖๘ 
จ านวน ๔,๑๒๕ ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดงักล่าว 
ผู้ร้องเรียนได้ใหข้้อมูลว่าประชาชนในพื้นที่ได้
อาศัยและท ากนิในทีด่ินมาตัง้แต่ปี ๒๔๕๐ 
จนถึงปัจจุบนัชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คน ซึง่ในการประกาศทีด่ิน
สาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง นัน้ 
ไม่สามารถพิสูจน์ขอบเขตตามที่ได้อ้างอิงไว้ 
ตลอดจนไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ. ทรัพยากรฯ 
หนังสอืเลขที ่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๒๓๖ 
ลงวันที ่๑๑ กมุภาพันธ ์
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งเพ่ือ
ทราบ หนงัสือเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๗๐๙ 
ลงวันที ่๑๒ กมุภาพันธ ์
๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรฯ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว  
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสอืแจ้ง
ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ
ของกระทรวงมหาดไทยตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุม้ครองป้องกันท่ีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต ิ
มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศ
ให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพ
ที่ดินทุกประเภท ดังนั้นคณะกรรมาธิการ 
จึงได้มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั
กระทรวงมหาดไทย และ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต ิ
เพือ่พิจารณาตามหนา้ที่และอ านาจ 
ต่อไป 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๕ นางสาวกนัตนิันท ์ 
เวียงจนัทร ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านท่าบ่อ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรบัความอนุเคราะห์แกไ้ขปัญหา 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีโรงเรยีนบ้านท่าบ่อ 
ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จังหวดัศรีสะเกษ เปดิท า
การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชัน้อนบุาล ๒ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มนีกัเรียนทัง้หมด ๔๓ 
คน แต่ในปัจจุบนัประสบปญัหาอนัเปน็ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ดังนี ้
  ๑. ปัญหาการขาดแคลนครู 
  ๒. ปัญหาการขาดแคลนสนามเด็กเลน่ 
  ๓. ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ 
(อาคารครองราชย ์๖๐ ปี) 
  ๔. ปัญหาการขดแคลนภารโรง 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการศกึษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๔ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๙ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธิการ 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยัง 
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่
และอ านาจ ต่อไป 
- และได้มีหนงัสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๖ นางกาญจนา  ปุ้งโพธิ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านดู่ค้อ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรบัความอนุเคราะห์แกไ้ขปัญหา 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีโรงเรยีนบ้านท่าบ่อ ต าบลดู่ 
อ าเภอ ราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ เปดิท าการเรียน
การสอนตัง้แต่ระดบัชั้นอนุบาล ๒ - ชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน แต่ในปัจจุบนั
ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ อนัเปน็
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ดังนี ้
  ๑. ขาดแคลนสนามเดก็เลน่/ปรับปรุงสนามเดก็เล่น 
  ๒. ขาดแคลนอาคารอนบุาล 
  ๓. ขาดครู ต าแหนง่ครรูายเดือนเพื่อแกป้ัญหาขาด
แคลนนักการภารโรง 
  ๔. ขอความอนเุคราะหด์นิเพื่อถมบ่อหลังอาคาร
เรียน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการศกึษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๕ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๐ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธิการ 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยัง 
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่
และอ านาจ ต่อไป 
- และได้มีหนงัสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๗ นายบุญลอ้ม  ทองอาบ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านกอย 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุบอ่บาดาลและระบบ
สุขาภิบาลน้ าดืม่ในโรงเรียน 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีโรงเรยีนบ้านกอย ต าบลดู่ 
อ าเภอราษไีศล จงัหวัดศรีสะเกษ เปดิท าการเรียน
การสอน ตั้งแตร่ะดับชัน้อนบุาล ๒ - ชั้น
ประถมศกึษาปีที ่๖ มีนกัเรยีนทั้งหมด ๑๖๖ คน 
แต่ในปัจจุบนัประสบระบบน้ าประปาเนื่องจากน้ าไม่
เพียงพอส่งผลต่อระบบสุขาภิบาล และระบบน้ าดื่ม
สะอาดในโรงเรียนเปน็น้ ากรอ่ย โรงเรียนจึงแก้ปญัหา
โดยการซือ้น้ าให้นักเรียนดื่มเพื่อสุขอานมัย 
ของนกัเรียนและคณะคร ูจึงขอรับการสนับสนุน 
การขดุบอ่บาดาลและตู้กดน้ าเย็น 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการศกึษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๖ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๑ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธิการ 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยัง 
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่
และอ านาจ ต่อไป 
- และได้มีหนงัสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๘ นายสมชาย  ค าปลิว 
ผู้อ านวยการโรงเรียน
หวายค าวิทยา 

ศรีสะเกษ เรื่อง ร้องทกุขข์องโรงเรียนหวายค าวิทยา 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีโรงเรยีนหวายค าวิทยา 
ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จังหวดัศรีสะเกษ สังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาระดับต าบล เปดิท าการเรียนการ
สอน ตั้งแตร่ะดับมธัยมศกึษาปีที่ ๑ – ๖ ได้รบัความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาน้ าส าหรบัอุปโภคและ
บริโภค เนือ่งจากถังน้ าสูงของโรงเรียนที่ได้จัดท าขึน้มี
อายุการใช้งานนาน อาจมีความช ารุดทรดุโทรม โรง
เรียนฯ จึงมีความประสงค์รบัการสนับสนุนถังเก็บ
น้ าประปาหอสงูพร้อมระบบส่งใหมแ่ละขดุลอกบ่อ 
ในโรงเรียนซึ่งเป็นบ่อเดิม ให้สามารถรองรบัปริมาณ
น้ าได้เพิ่มมากขึน้ เพื่อน าไปใช้อุปโภค และใช้เพื่อท า
การเกษตรของโรงเรียน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการศกึษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๙ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๖ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธิการ 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยัง 
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่
และอ านาจ ต่อไป 
- และได้มีหนงัสือแจ้ง 
ผู้ร้องเพื่อทราบ 
ด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๙ นายประภาส  เกษามา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านจิก 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุชดุกลองพาเหรด 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีโรงเรยีนบ้านจกิ 
ต าบลจกิสังข์ทอง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแตร่ะดับชัน้อนบุาล ๒ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มนีักเรียนทั้งหมด ๑๒๕ คน 
ครูและบุคลากร ๑๕ คน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียน 
ได้อตัราครูทีม่ีความรูค้วามสามารถด้านดุริยางค์ แต่
ยังขาดอุปกรณ์ชดุกลองพาเหรดให้นกัเรียนได้มี
โอกาสไดป้ฏิบัติจากของจรงิ แลเพื่อจะได้น าไปใช้ใน
กิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน จึงขอความ
อนุเคราะห์เพื่อขอรับการสนบัสนุนชุดกลองพาเหรด 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการศกึษา 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๗ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๔ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมาธิการ 
การศึกษา วุฒิสภา 
ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยัง 
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่
และอ านาจ ต่อไป 
- และได้มีหนงัสือแจ้งผู้
ร้องเพื่อทราบ ด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๐ นางสาวแสงมณ ี  
โครตเจรญิ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ปัญหาชมุชน 
สรุปสำระส ำคัญ น าเสนอปญัหาของชมุชน หมู่ที่ ๗ 
ต าบลดู่ อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
๑. ปญัหาน้ าประปาของหมูบ่้านไม่พอใช้ ขอให้มีการ
ขยายแหล่งน้ าไปยงัพื้นที่หนองกระจับ 
๒. ขอให้แก้ไขปัญหาระบบเครื่องกรองน้ า 
๓. ปญัหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทีด่ินท ากนิให้แก่
ผู้ตกส ารวจ 
๔. ปญัหาถนนในหมู่บ้านและถนนเพ่ือการเกษตร 
๕. ปญัหาไฟฟ้า แสงสวา่งในพื้นที่หมู่บ้าน ซอยตา่ง ๆ 
ไม่เพียงพอ 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๒ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๖๒๓ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือ 
ที่ ศก ๐๐๑๗.๑/๙๐๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๓ โดยได้แจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้แจ้งเรื่องไปยังอ าเภอ
ราษีไศล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามหน้าท่ี 
และอ านาจmและหากผล
เป็นประการใดจังหวัด 
ศรีสะเกษ จะรายงานให ้
 ทราบ ต่อไป   



 

 
ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๑ นายสัญญาอาทติย์  
ผาสุข 
 ผู้ใหญ่บา้นซ่ง หมู่ที ่๘ 
ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะหร์บังบประมาณสนบัสนนุ
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีถนนเพ่ือการเกษตรสายหลัง
วัดบ้านซ่ง สภาพเดิมเปน็ถนนดนิ เกิดช ารดุเสียหาย
เป็นหลุมหลายจุด รวมทั้ง ในช่วงฤดูฝนถนนจะมี
สภาพล่ืน ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวเกษตรกร 
จะใช้เส้นทางเพ่ือไปท าการเกษตร ท าใหป้ระชาชนใน
พ้ืนที่ไดร้ับความเดือดรอ้นในการสญัจร จึงขอความ
อนุเคราะห์ในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สายหลังวัดบ้านซ่ง โดยการลงหินคลุกตลอดสาย 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๑๗๘ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๕ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๒ นายชิตณรงค ์
โรจนทวีทองด ี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านกระเดาอุม่แสง 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณกอ่สร้างโดม
กีฬาเอนกประสงคเ์พื่อการเรียนรู้เพ่ิมเตมิ 
สรุปสำระส ำคัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ได้มหีนังสอื
มายังคณะกรรมการฯ โดยระบุวา่ โดมกีฬา
เอนกประสงค์ ได้ด าเนนิการเสร็จแลว้ จาก
งบประมาณของผา้ป่าข้าวเปลือก ผา้ป่าระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า และงบประมาณจากหนว่ยงานอื่น ๆ แต่ยัง
ไม่สมบรูณ์ จงึได้มหีนังสอืมายังคณะกรรมการฯ อีก
ครั้ง เพ่ือขอรับสนบัสนนุงบประมาณเพิ่มเติมในการ
ก่อสร้างโดมกีฬาเอนกประสงค์ ในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระบบไฟฟ้าและการเทพื้นคอนกรตี 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษา 
ศรีสะเกษประถมศึกษา 
เขต ๒ เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๗ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๒๘ 
ลงวันที ่๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 



 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย ์

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนนุงบประมาณด าเนิน
โครงการฯ เพื่อแกป้ัญหาภัยแล้งในพื้นที ่
 

(ปัญหาดา้นแหล่งน้ า) 

ส่งเรื่องไปยงั  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้รอ้งทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๒ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย ์

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนนุงบประมาณด าเนิน
โครงการฯ เพื่อแกป้ัญหาภัยแล้งในพื้นที ่

 
(ปัญหาด้านสังคมและอืน่ ๆ) 

ส่งเรื่องไปยงั  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้รอ้งทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๓ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย ์

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนนุงบประมาณด าเนิน
โครงการฯเพื่อแก้ปญัหาภัยแล้งในพื้นที ่

 
(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงั  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้รอ้งทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 

๔ นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
รายจ่ายเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 
ส าหรบัโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิน่เพ่ือด าเนนิตามนโยบายรัฐบาล 

ส่งเรื่องไปยงั  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
และแจ้งผู้รอ้งทราบ  
(๑๓ พ.ย. ๖๒)  

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ 
นายอ าเภอด่านขุนทด   

นครราชสีมา เรื่อง การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ าอปุโภค  
บริโภค  ในพ้ืนที่อ าเภอด่านขุนทด 
สำสระส ำคัญ  
๑.  ผูร้้องไดร้ับแจ้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ด่านใน วา่ประชาชนต าบลดา่นใน หมู่ที่๒ หมู่ที่๔  
หมู่ที่ ๕  หมู่ที ่๗  และหมู่ที ่๘  จ านวน  ๖๔๙  
ครัวเรือน  ก าลังประสบปญัหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค บรโิภค เพราะปัจจบุันแหล่งน้ าดิบซึ่งใช้ใน
การผลติน้ าประปาหมู่บ้าน คือ บงึใหญ ่ มปีริมาณ
น้ าเหลอืน้อย  ไม่เพียงพอตอ่การผลติน้ าประปา   
๒.  อ าเภอดา่นขุนทด ไดป้ระสานกบัการประปา
ส่วนภูมิภาค  สาขาสคีิ้ว  เพ่ือขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายเขตประปา  มาใหบ้ริการ
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านใน  อ าเภอด่านขนุทด  
จังหวดันครราชสีมา เพื่อใหก้ารแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
หนังสอืเลขที ่ 
สว ๐๐๐๑/๑๕๙๓ 
ลงวันที ่๒๒ เม.ย. ๖๓ 
 
- แจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ 
หนังสอืเลขที ่ 
สว ๐๐๐๑/๑๕๙๔ 
ลงวันที ่๒๒ เม.ย. ๖๓ 

คณะกรรมกำรฯ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 



 

 
ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายบุญทรง ลึกลาภ  
ผู้แทนกลุ่มเลี้ยงปลา
กระชงั  

บุรีรัมย ์ 
(๒๓/๑๑/๖๒)  

เรื่ อง  ขอความอนุ เคราะห์อนุญาตให้ 
เลี้ยงปลาในกระชัง กรณีผู้ร้องและกลุ่ม 
ผู้ เลี้ยงปลาในกระชัง เขื่ อนลานางรอง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง มาตั้งแต่ พ.ศ. 
๒ ๕ ๔ ๘  ต่ อ ม า เ มื่ อ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้าและบ ารุงรักษา
ล านางรอง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้แจ้ง
ต่อประชาชนผู้ เลี้ ยงปลาในกระชังให้
ด า เ นิ น ก า ร รื้ อ ถ อนก ร ะ ชั ง ปล า เ พ่ื อ
เตรียมการคืนพ้ืนที่ให้แก่ กรมป่าไม้ ซึ่งใน
การด าเนินการเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ส่งผลให้ 
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เขื่อนลานางรอง
ไม่มี พ้ืนที่ให้ประกอบอาชีพ รวมทั้งไม่มี
ศักยภาพในการชาระหนี้สิน  

กรณีดงักล่าวศาลไดม้ ี 
คาพิพากษาถึงทีสุ่ดแล้ว  
จึงอยู่นอกเหนือหน้าที ่
และอ านาจของวุฒิสภา 
ซึ่งไมอ่าจกา้วลว่งอ านาจ
ศาลได ้จึงเหน็ควรแจง้ไป
ยังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดั  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนลา่ง) เพื่อทราบต่อไป
(๑๕/๐๑/๖๓)  

พิจำรณำเสร็จแล้ว  



 

 

 
ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นางบวัหวาน  กุลดว้ง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา และความตอ้งการของชุมชนบา้นราษฎร์
ด าเนิน หมู่ที ่๒ ต าบลหนองบัวแดง 
๑. กรณีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินและที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากพื้นที่บางสว่นไม่มีเอกสารสิทธิ ์ในการ
ครอบครองที่ดนิ รวมทัง้เปน็พ้ืนที่ที่มีการช าระภาษี
บ ารุงทอ้งที่ (ภ.บ.ท.๕) ซึง่ไม่สามารถน าที่ดนิไปใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับการสนบัสนนุโครง
ต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน 
๒. กรณีปัญหาแหลง่น้ าไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร 
อุปโภค และบรโิภค เนื่องจากฝายกักเก็บน้ าหว้ยลาด 
ล าห้วยยางด า ช ารุดหลายจดุ 
๓. ถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร เส้นทางไปบ้านหลัก
แดน ถนนสายราษฎรด์ าเนนิ – หนองแห้ว คอสะพาน
และราวสะพานขา้มล าห้วยลาดช ารุด ส่งผลกระทบต่อ
ผู้สัญจรทีต่้องเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ ์
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๘ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๗ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรือ่งต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นางบญุเพ็ง  บตุรตะเขียว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ 
บ้านลาดโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นลาดโสน 
สำสระส ำคัญ กรณีพ้ืนที่บ้านลาดโสน ต าบลหนองบัว
แดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชัยภูม ิเปน็หมูบ่้าน
ขนาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรม และภายหลังจากฤดูเกบ็เกี่ยวผลผลิต
หรือในชว่งฤดแูล้งประชาชนในพื้นจะมีการปลูกพืช
ทดแทน แตป่ระสบปญัหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อ
การใช้ทั้งในสว่นอุปโภคและบริโภค จึงมคีวามประสงค์
ในการสนับสนุนพลังงานทดแทน หรอื พลังงาน
แสงอาทติย์เพ่ือใช้ในการสูบน้ า รวมทัง้มีความประสงค์
การขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนในพื้นทีไ่ดน้ า
น้ าไปใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ ์
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๕ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๙ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ นางระพีพรรณ พันธุโ์ยศร ี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ 
ชุมชนบ้านลาดเหนอื 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา และความตอ้งการของชุมชนบา้นลาด
เหนือ หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองบัวแดง 
สำสระส ำคัญ  
๑. กรณีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินและที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากพื้นที่บางสว่นไม่มีเอกสารสิทธิ ์
ในการครอบครองที่ดนิ รวมท้ังเปน็พื้นที่ที่มกีารช าระ
ภาษีบ ารุงทอ้งที่ (ภ.บ.ท.๕) ซึ่งไม่สามารถน าทีด่ิน 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับการสนับสนุน
โครงต่าง ๆ ของรฐัและเอกชน 
๒. กรณีปัญหาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค และ
บริโภค เนือ่งจากในพื้นที่ไมม่ีแหลง่กักเก็บน้ าในชว่งฤดู
แล้ง ท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ จงึส่งผลท าให้มีการอพยพแรงงานไปสู่
เมืองใหญ่ จงึมีความประสงค์ที่ต้องการแหล่งกกัเก็บน้ า
หรือพลังงานทดแทน 
 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.เกษตรและสหกรณ ์
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๐ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๓ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ นางเรียมตา  เดชเจรญิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ 
บ้านลาดวงัมว่ง 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอคดัคา้นการสรา้งโรงงานน้ าตาลเกษตร
สมบูรณ ์
สำสระส ำคัญ  
ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ ขอเสนอคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานน้ าตาลเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอเกษตร
สมบูรณ ์จังหวดัชัยภูมิ เนื่องจากมีระยะทางห่างจาก
อ าเภอหนองบวัแดง เพียง ๕ กโิลเมตร โดยในพื้นที่
อ าเภอหนองบวัแดง เป็นพ้ืนที่ภูเขาและแหล่งต้นน้ า 
ตลอดจนมีพ้ืนทีต่ดิต่อกับเขตอนรุักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตอทุยานแหง่ชาติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิ
ผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ ฝุน่ละออง 
การใช้ทรัพยากรน้ า ตลอดจนวิถชีีวติของชุมชน 
 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๑ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๒ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรฯ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 
   โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่ีตั้ง
ของโรงงานไม่เหมาะสมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจ
โดยตรงของกระทรวงมหาดไทย 
เทศบาลต าบลหนองบัวแดง และ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    ดังนั้น คณะกรรมาธิการ จึงได้มี
ห นั ง สื อ ส่ ง เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ไ ป ยั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวแดง 
และเลขาธิการส านักงานนโยบาย 
แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
แล ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว 
 
 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นางสาวอิงครตัน ์ 
ธัญศริธนารมย ์
 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน
หนองโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง น าเสนอความต้องการกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี้ยง
จิ้งหรดีบ้านหนองโสน 
สำสระส ำคัญ  
กรณีกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี้ยงจิ้งหรีดและท าการบรรจุ
ถุง แชแ่ข็ง เพื่อจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กบัสมาชิกและ
ชุมชน แต่ประสบปัญหาดา้นความไม่เพียงพอของห้อง
เย็นในการเกบ็ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาดา้น
การตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาคการผลิต จงึขอรับการ
สนับสนนุในการแก้ไขปญัหาดังกลา่ว 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๙ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๕ 
ลงวันที ่๑๖ มนีาคม 
๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๖ นางส าราญ 
ประจักษเ์มือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ 
บ้านโนนเก่าใหญ ่

ชัยภูมิ เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุโครงการพื้นที่บ้านโนนเก่า
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 
สำสระส ำคัญ  
ขอรับการสนับสนุน ดงันี ้
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ท านาระบบอินทรีย์  
๒. โครงการปรับปรุง ซอ่มแซมโรงน้ าอุปโภค 
และบริโภคในชุมชน  
๓. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๔. โครงการโรงสขี้าวชุมชน 
๕. โครงการนาแปลงใหญ ่
๖. แก้ไขปัญหาความเหลือ่มล้ าของคนในชนบท 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ ์
วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๘ 
ลงวันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๓ 
ลงวันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๗ นางหนูท้าย โคนหนองบัว 
ประธานกลุ่มปลกูหม่อน
เลี้ยงไหม หมู่ที่ ๒ 
บ้านนาทุ่งใหญ ่

ชัยภูมิ เรื่อง การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ กรณีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมูท่ี่ ๒ 
บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวดัชัยภูม ิ
สำสระส ำคัญ  
ขอรับการสนับสนุน ดงันี ้
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์   
๒. โครงการแปรรูปเส้นไหมสู่ตลาดโลก 
๓. โครงการจดัซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงไหม 
๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าหว้ยเดื่อ ตอนบน 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ ์
วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๒๗ 
ลงวันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๒๕๒ 
ลงวันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๘ นางเหรียญชัย  รองศักดิ ์
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโค
บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุพลังงานทดแทน
พร้อมตดิตัง้โซลาเซลล ์
สำสระส ำคัญ  
กรณีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบา้นลาดเหนือ หมู่ที ่๔ 
ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบัวแดงจังหวดั
ชัยภูมิ จ านวน ๙ ราย ไดร้ับผลกระทบจากปัญหาภัย
แล้ง ท าให้ขาดแคลนน้ าในการใช้ปลูกหญ้าส าหรับ
เลี้ยงโค จึงมคีวามประสงค์ในการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อใช้ในการสบู
น้ า รวมทัง้มีความประสงคข์ดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้น าน้ าไปใช้ในการเกษตรตอ่ไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ ์
วุฒิสภา 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๗ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๖ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

จังหวัดชัยภูม ิ(จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๙ นายคณติ  ฐานหมัน้ ชัยภูมิ เรื่อง ตดิตามงบประมาณเงนิกองทนุเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบสบูน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ (น้ าผวิดนิ) 
สาสระส าคัญ  
กรณีกลุ่มวิสาหกิจชมุชนปลกูมะมว่งนอกฤดกูาล 
ต าบลหนองแวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสานปลูกพืชสมนุไพรบ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ ๖ ต าบลถ้ าวัวแดง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ ต าบลกดุชมุแสง ได้ยื่นเรื่องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทนุ 
เพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน ระบบสูบน้ า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอความอนเุคราะห์ในการ
ติดตามความคืบหนา้การขอรับสนบัสนนุดงักล่าว 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การพลังงาน 
วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๖ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๔๘ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน วุฒิสภำ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 
    โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ประสานงานไป
ยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งได้รับข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่ อบต.หนองแวง 
ได้ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน เป็นช่วงเวลา 
ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยัง
ไม่ได้เปิดให้ยื่นเสนอโครงการ จึงไม่สามารถ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ 
    คณะกรรมาธิการฯจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ไปยังผู้ร้องเพื่อทราบ ซึ่งผู้ร้องทราบและได้มี
หนังสือขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (น้ าผิวดิน) เนื่องจากน้ าผิวดิน 
ไม่เพียงพอต่อการสูบน้ า ประกอบกับผู้ร้อง 
ได้จัดท าโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบบ่อบาดาลแทนด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ นายไวพจน์  กิตคิุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 
บ้านหนองแห้ว 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นหนองแห้ว 
สำสระส ำคัญ  
กรณีพ้ืนที่บา้นหนองแห้ว ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก 
ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม 
และภายหลงัจากฤดเูก็บเกี่ยวผลผลิตหรือในช่วงฤดู
แล้งประชาชนในพ้ืนจะมกีารปลูกพืชทดแทน แต่
ประสบปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้ทัง้ใน
ส่วนอปุโภคและบริโภค จึงมคีวามประสงค์ในการ
สนับสนนุพลังงานทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทติย์ 
เพื่อใช้ในการสูบน้ า รวมทั้งมีความประสงค์การขดุ
เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้น าน้ าไป
ใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ ์
วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๔ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๐ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๑ นายสุพจน์  ขนัโนนเขวา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๗ 
บ้านโสกรงั 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นโสกรงั 
สำสระส ำคัญ  
กรณีพ้ืนที่บา้นโสกรงั ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก 
ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม 
และภายหลงัจากฤดเูก็บเกี่ยวผลผลิตหรือในช่วงฤดู
แล้งประชาชนในพ้ืนจะมกีารปลูกพืชทดแทน แต่
ประสบปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้ทัง้ใน
ส่วนอปุโภคและบริโภค จึงมคีวามประสงค์ในการ
สนับสนนุพลังงานทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อใช้ในการสูบน้ า รวมทั้งมีความประสงค์การขดุ
เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้น าน้ าไป
ใช้ในการเกษตรต่อไป 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การเกษตรและสหกรณ ์
วุฒิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๒ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๑ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ นายหนูกัน  วรรณจงค า 
ผู้แทนเกษตรกรบ้านทุ่ง
แลนคา บา้นนาทุ่งใหญ่ 
บ้านกดุชมุแสง  

ชัยภูมิ เรื่อง ครอบครวัหา่งไกลที่ยังไม่มไีฟฟ้าใช้ 
สำสระส ำคัญ  
กรณีในปัจจบุันชมุชนไดม้ีการขยายตัวออกไปอยู่ตาม
ไร่ นา ท าให้ได้รบัความเดือดร้อนไฟฟ้าไมค่รอบคลุม
ในพ้ืนที่ท าให้ประสบปัญหาในการด ารงชวีิต 
และการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรจึงขอ
ความอนุเคราะหร์ะบบไฟฟ้าเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการด ารงชวีติและประกอบอาชีพ 

- ส่งเรื่องไปยัง 
กมธ.การพลังงาน วฒุิสภา 
 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๘๓ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
แจ้งผู้รอ้งทราบ 
หนังสอืเลขที ่
สว ๐๐๐๑/๑๑๕๔ 
ลงวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๓ นายรณชัย นามวิจติร 
ประธานกลุ่มคนอนิทรีย์
วิถีไทคอนสาร 

ชัยภูมิ เรื่อง : ขออนมุัตโิครงป่าชมุชน (พระราชบัญญัตปิ่า
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
สำระส ำคัญ : ขอให้มีการพิจารณา เพื่ออนุมตัิ
โครงการป่าชุมชุน “ป่าโคกหินขาว” ซึ่งปรากฏตาม
หนังสอืส าคญัที่หลวง เลขที ่๖๕๓๗ ระวาง ๕๓๔๒ 
ตั้งอยู่ทีต่ าบลฝายดนิสอ อ าเภอคอนสาร จังหวดั
ชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ ๒๘๘ ไร ่ซึง่ปัจจุบนัเปน็ที่
เลี้ยงสัตว์โคกหนิขาวสาธารณประโยชน ์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

จังหวัดยโสธร (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

ยโสธร เรื่อง ขอความช่วยเหลือสนบัสนุนงบประมาณขดุ
ลอกพร้อมสรา้งฝายทดน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 
สรปุสำระส ำคัญ พ้ืนทีบ่้านค าแดง ต.เดดิ อ.เมืองฯ 
จ.ยโสธร ได้รับความเดือดรอ้นจากการขาดแคลนน้ า
ส าหรบัการเกษตร และเลี้ยงสัตว ์รวมทั้งเมื่อครั้งน้ า
ท่วมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาท าให้พื้นที่รบัน้ า 
ห้วยแก้ว ซึง่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร ่
ได้รบัความเสียหายอย่างรุนแรงและตื้นเขนิ 
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ จึงมคีวามประสงค์ 
ขอให้มีการจดัหางบประมาณในการแกไ้ขปญัหา
ดังกลา่ว ทั้งนี ้ได้แนบเอกสารรายละเอียดโครงการ 
ของกรมชลประทาน มาพรอ้มนี้ ซึ่งงบประมาณ 
ในการด าเนินการประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าสิบล้านบาทถว้น)   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๐๙ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๐ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดยโสธร (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นายส าราญ  หวัดอน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕  
ต.กดุกุง อ.ค าเขื่อนแก้ว 
จ.ยโสธร  
 

ยโสธร เรื่อง ขอความช่วยเหลือสนบัสนุนงบประมาณขดุ
ลอกหนองพร้อมสร้างฝายทดน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 
สรุปสำระส ำคัญ พ้ืนทีบ่้านทรายงาม ต.กุดกุง 
อ.ค าเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร ไดร้ับผลกระทบจาก
เหตกุารณน์้ าทว่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งในส่วนที่พัก
อาศัยและผลิตผลทางการเกษตร ต่อมาเมื่อเข้าสูฤ่ดู
แล้ง ปริมาณน้ าในแม่น้ าช ีลดลงอย่างมาก พื้นทีร่ับ
น้ าอื่นๆ ตื้นเขนิ เนื่องจากไมม่ีการขุดลอกและไม่มี
ฝายกักเกบ็น้ า รวมไปถงึแหล่งรับน้ าในพ้ืนที ่
“ร่องหม ู– กดุปอ” ซึ่งในปจัจุบันไม่มีน้ าในพื้นที ่
แตป่ระชาชนมีความประสงค์ที่ต้องการประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ จงึมีความ
ประสงค์ขอให้มีการจดัหางบประมาณในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ทั้งนี้ ไดแ้นบเอกสารรายละเอียด
โครงการ ของกรมชลประทาน มาพร้อมนี้ ซึ่ง
งบประมาณในการด าเนนิการประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสบิล้านบาทถว้น)   

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๑๐ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๑ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดยโสธร (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ นายสมานมติร  ศรปีันตะ 
ผูใ้หญ่บ้านหมู่ ๑ 
ต.ไผ ่อ.ทรายมูล จ.ยโสธร   

ยโสธร เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณก่อสร้างฝายน้ า
ล้นหว้ยเตย 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 
สรุปสำระส ำคัญ พ้ืนทีบ่้านสร้างช้าง ต.ไผ ่อ.ทราย
มูล จ.ยโสธร มีความประสงค์เพื่อขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณก่อสรา้งฝายห้วยเตย เพื่อเป็นแหลง่กัก
เก็บน้ าส าหรับใช้ในภาคการเกษตร จึงมีความ
ประสงค์ขอให้มีการจดัหางบประมาณในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ทั้งนี้ ไดแ้นบเอกสารรายละเอียด
โครงการของกรมชลประทาน มาพร้อมนี้ ซึ่ง
งบประมาณในการด าเนนิการประมาณ 
๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๙๑๑ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙๒ 
ลงวันที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



 

ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 
ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางเฉวียน  กิ่งเกษ  
เรื่อง : ขอเอกสารสิทธิที่ท ากิน 
สำระส ำคัญ : ที่ดินท ากนิของผู้ร้อง ในพื้นทีห่มู่ที ่๑ ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอวังหิน จังหวดัศรีสะเกษ เนือ้ที่ประมาณ ๕ ไร ่๗๓ ตารางวา 
ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ จึงขอความอนุเคราะห์ให้มกีารออกเอกสาร
สิทธิ์ในทีด่ินดังกลา่ว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

๒ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายประภาศ  ไชยพรม  
เรื่อง : ขอเอกสารสิทธิที่ท ากิน 
สำระส ำคัญ : ที่ดินท ากนิของผู้ร้อง ในพื้นทีห่มู่ที ่๑ ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอวังหิน จังหวดัศรีสะเกษ เนือ้ที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๘๖ ตารางวา 
ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ จึงขอความอนุเคราะห์ให้มกีารออกเอกสาร
สิทธิ์ในทีด่ินดังกลา่ว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

๓ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางสาวธญัญชล  พรหมชาต ิ
เรื่อง : ขอเอกสารสิทธิที่ท ากิน 
สำระส ำคัญ : ที่ดินท ากนิของผู้ร้อง ในพื้นทีห่มู่ที ่๑ ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอวังหิน จังหวดัศรีสะเกษ เนือ้ที่ประมาณ ๖ ไร ่๓ ตารางวา 
ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ จึงขอความอนุเคราะห์ให้มกีารออกเอกสาร
สิทธิ์ในทีด่ินดังกลา่ว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 
 

 



 

ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 
ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางวรัชญาณ์  นนทช์นะ  
เรื่อง : ขอเอกสารสิทธิที่ท ากิน 
สำระส ำคัญ : ท่ีดินท ากนิของผู้ร้อง ในพื้นทีห่มู่ที ่๓ ต าบลเป๊าะ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท ากินในพ้ืนทีด่ังกล่าวมาเปน็ระยะ
เวลานานแต่ยงัขาดเอกสารสิทธิ์ในทีด่ิน จงึขอความอนเุคราะห์ให้มี
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิดังกล่าว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

๕ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายอดุร  บุตรศร ี
เรื่อง : ที่นาไมม่ีเอกสารสิทธิม์ีเป็นบางสว่น 
สำระส ำคัญ : ที่ดินที่เป็นทีอ่ยู่อาศัยและที่นาบางสว่นของผู้ร้อง 
ในพ้ืนที่หมู่ที ่๕ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จงัหวัดศรสีะเกษ 
ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ จึงขอความอนุเคราะห์ให้มกีารออกเอกสาร
สิทธิ์ในทีด่ินดังกลา่ว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

๖ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายทองใด  รกัธง 
เรื่อง : ที่ท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแต่ปัจจุบนัเปน็นาและบ้าน 
สำระส ำคัญ : ผู้ร้องต้องการโฉนดในทีด่นิท ากนิและที่อยูอ่าศัย 
ในพ้ืนที่บ้านจอมพระ หมู่ที่ ๕ ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบรูพ ์จังหวัด
ศรีสะเกษ เนื่องจากอยู่อาศยัมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 
 
 
 



 

ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 
ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๗ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางสาวสุนีย์  สีหะวงษ ์
เรื่อง : ที่ดินตกหล่น ทีด่นิท านา เกษตรอืน่ๆ 
สำระส ำคัญ : ผู้ที่ดินท ากนิของผู้รอ้งในพื้นที ่หมู่ที่ ๔ ต าบลบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถเข้าถึง
โครงการสง่เสรมิตา่ง ๆ ของภาครัฐได ้ตลอดจนที่พักอาศัย 
ไม่สามารถออกเลขที่บ้านได ้จึงขอความอนเุคราะห์ให้มกีารออก
เอกสารสิทธิ์ในทีด่ินดังกล่าว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรฯ เพื่อทราบ 

 

๘ เกษตร ศรีษะเกษ ผู้ร้อง นางสวาท  นนท์ศิลา  
เรื่อง : ท ามาหากิน 
สำระส ำคัญ : ต้องการรับการสนับสนนุอุปกรณ์ส าหรับการประกอบ
อาชีพประมง อาทิ เรือหาปลา แห เป็นต้น เนือ่งจากผู้รอ้งขาดแคลน 
งบประมาณ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๙ เกษตร ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายอวน  ส านวนเลศิ 
เรื่อง : การท ามาหากิน 
สำระส ำคัญ : ต้องการรับการสนับสนนุอุปกรณ์ส าหรับการประกอบ
อาชีพประมง อาทิ เรือหาปลา แห เป็นต้น เนือ่งจากผู้รอ้งขาดแคลน 
งบประมาณ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 
 
 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๐ แหล่งน้ า ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายบุญเพ็ง  ศรีนวล ก านนัต าบลสม้ปล่อย 

เรื่อง : ขอความอนุเคราะหซ์่อมเครื่องสูบน้ าและคลองส่งน้ าบา้นทา่ 
สำระส ำคัญ : ด้วยพ้ืนที่หมูท่ี่ ๓ หมูที ่๘ หมู่ที ่๙ หมู่ที ่๑๐  
และหมู่ที่ ๑๖ ต าบลส้มปลอ่ย อ าเภอราศีไศล จังหวดัศรสีะเกษ 
ประสบปัญหาภัยแลง้เนือ่งจากฝนทิ้งช่วง ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผล
ผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ทีใ่นบริเวณดงักล่าวมคีลองส่งน้ าแต่ไม่
สามารถใช้งานได้ จึงขอความอนุเคราะหซ์่อมเครื่องสูบน้ าและคลอง
ส่งน้ าบา้นทา่   

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๑๑ แหล่งน้ า ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายอดุร  บุตรศร ี
เรื่อง : อยากได้คลองสง่น้ าเพ่ือท าการเกษตร 
สำระส ำคัญ : ด้วยบ้านจอมพระ ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอบงึบูรพ์ 
จังหวดัศรีสะเกษ เป็นพ้ืนทีต่ิดแมน่้ า แตไ่ม่สามารถน าน้ าจากแม่น้ ามา
ใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้ ท าให้เกิดผลกระทบตอ่เกษตรกร 
จึงขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าและคลองสง่น้ า 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๒ แหล่งน้ า ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายอทุัย  สหีะวงษ ์

เรื่อง : ปัญหาภัยแล้งในเขตหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที ่๕ หมู่ที่ ๗ หมูท่ี่ ๘ 
ต าบลบึงบรูพ ์
สำระส ำคัญ : ด้วยประชาชนในพื้นที่ หมู่ที ่๑ หมู่ที ่๔ หมู่ที่ ๕ 
หมู่ที่ ๗ หมู่ท่ี ๘ ต าบลบึงบรูพ ์อ าเภอบงึบรูพ ์จังหวดัศรีสะเกษ 
ประสบปัญหาผลติผลทางการเกษตรเสียหายเพราะขาดแคลนน้ า 
ทั้งที่อยู่ตดิกับพืน้ที่ล าน้ าหว้ยทับทัน หนา้เขื่อนราษไีศล แตไ่ม่สามารถ
น าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ จงึความประสงคข์อความอนุเคราะห์จัดสรร
งบประมาณในการท าคลองส่งน้ าเพื่อแกไ้ขปญัหาให้เกษตรกร 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๑๓ เกษตร ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายอทุัย  สหีะวงษ ์
เรื่อง : เกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร ่
สำระส ำคัญ : จากนโยบายการส่งเสริมใหท้ าเกษตรอนิทรีย์ ๑ ล้านไร ่
เพื่อให้เกษตรกรไม่ใช้สารเคมี จึงขอเสนอให้มกีารส่งเสรมิและต่อยอด 
ให้มีมาตรฐานสากลและให้ความรูด้้านเกษตรอนิทรยแ์ก่เกษตรกร 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๑๔ สังคม 
และอืน่ ๆ 

ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายเกียรติศักดิ์  บญุถนอม 
เรื่อง : การเลือกตัง้ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 
สำระส ำคัญ : เสนอให้มีการเลือกตัง้ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ทกุ ๆ ๕ ปี  
เพื่อให้ก านนั ผู้ใหญ่บา้น มีความตั้งใจในการท างานเพ่ือสร้างผลงาน 
ในการเลอืกตัง้ในคราวต่อไป ตลอดจนไม่เป็นการผูกขาดอ านาจ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อทราบ 

 

 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๕ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางอดุร  ทวีสาร 

เรื่อง : ขอเอกสารสิทธิ์ทีท ากิน ทีต่กหล่น 
สำระส ำคัญ : ที่ดินตกหลน่ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที ่๑ ต าบลบงึบูรพ์  
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอยู่มานานยงัไมม่เีอกสารสิทธิ์ 
เคยยื่นเรือ่งเพ่ือขอออกเอกสารสิทธิแ์ต่ยงัไมไ่ด ้เนื่องจากรายชื่อ 
ตกหลน่ รวมทั้ง ทีด่นิข้างเคยีงมีทั้งเป็น สค.๑ และโฉนดที่ดิน 
ทั้งนี้ ผูร้้องอา้งว่า ทีด่ินดังกล่าวปัจจบุันเป็นพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ 
แตไ่ด้อยู่อาศัยมาก่อน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
เพื่อทราบ 

 

๑๖ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางเพ็ญศรี  นรสาร 
เรื่อง : ใบโฉนดทีด่ินในเขตหมู่ ๖ต.บึงบรูพ์ ตดิเขตบ้านหาดหมู่๒ หาย 
สำระส ำคัญ : โฉนดที่ดนิของบิดาผู้ร้องเรียน ในพื้นทีห่มู ่๖ ต.บงึบูรพ์ 
ติดเขตบ้านหาดหมู่ ๒ หาย จึงไดไ้ปติดต่อส านักงานทีด่นิจังหวัด 
ศรีสะเกษ สาขาราษีไศล ซึง่ไดแ้จ้งว่าตอ้งรอโครงการออกส ารวจ 
ซึ่งปัจจบุันยังไม่มโีครงการดงักล่าว จึงขอความอนุเคราะห์เร่งรัด 
ให้มีโครงการส ารวจทีด่ินโดยเร็ว  

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.บริหารราชการแผน่ดิน 
เพื่อพิจารณา 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๗ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นางศิรนิทรร์ัตน์  วงศ์จอม 

เรื่อง : ขอเร่งรัดกรมที่ดนิรังวัดทีด่ินเพื่อออกเอกสารกรรมสิทธิ์ 
สำระส ำคัญ : ที่ดินของผู้ร้อง ในพื้นทีต่ าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวดัศรีสะเกษ จ านวน ๓ แปลง ผูร้้องได้ครอบครองมาตัง้แต่ 
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ และเคยได้รบั หลักฐานใบแจง้การ
ครอบครองที่ดนิ (สค.๑) มาตั้งแต ่พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งผู้รอ้งได้เคยยื่น
เอกสารและช าระค่าธรรมเนยีมเพื่อรังวัดทีด่ินเพื่อออกแอกสารสิทธิ์ 
แตป่ัจจุบันยงัไมม่ีการด าเนนิการ จึงขอความอนุเคราะห์เร่งรัด 
กรมทีด่ินรังวดัทีด่ินเพ่ือออกเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดนิดงักล่าว 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.บริหารราชการแผน่ดิน 
เพื่อพิจารณา 

 

๑๘ ที่ดิน ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายเสริม  บญุธรรม 
เรื่อง : ความเดือดร้อนในทีท่ ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ท ากิน 
สำระส ำคัญ : ที่ดินของผู้ร้อง ในพ้ืนทีห่มู่ที ่๕ ต าบลบึงบูรพ ์
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ มหีลักฐานใบแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (สค.๑) ทับซ้อนกับพื้นที่เขตป่าสงวนแหง่ชาติ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๒ รฐัได้ให้ผู้ที่มหีลักฐานใบแจง้การครอบครองทีด่นิ (สค.๑) ยืน่
เรื่องต่อส านักงานทีด่ินเพ่ือออกเอกสารสิทธิ ์ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องเพื่อขอ
รังวดัเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ยงัไม่มกีารด าเนินการเพื่อออกเอกสารสิทธิ์
จึงไดต้ดิตามเรือ่ง และไดม้ีการรังวัดอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จน
ปัจจุบันยังไมม่ีการด าเนนิการใดๆ จึงขอเสนอให้มีการยกเลิกเขตพ้ืนที่
เขตป่าสงวนแหง่ชาติ เพ่ือออกโฉนดให้แก่ประชาชน 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
เพื่อพิจารณา 

 

 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๙ คมนาคม ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายทนัญชัย  วงศ์จอม นายกเทศมนตรตี าบลสม้ปล่อย 

เรื่อง : เสนอรายละเอียดโครงการเงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนนุ
ส าหรบัโครงการก่อสร้าง/ซอ่มสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิน่ จ านวน ๓ โครงการ 
สำระส ำคัญ : เทศบาลต าบลส้มปล่อย ต าบลสม้ปล่อย อ าเภอราษี
ไศล จงัหวัดศรีสะเกษ เสนอเสนอรายละเอียดโครงการเงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสรา้ง/ปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อขอรบัการสนบัสุนน จ านวน ๓ 
โครงการ ดงันี ้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 
๒๐๘๖ ไปบ้านส้มปล่อย หมู่ที่ ๒ ต.สม้ปล่อย อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เส้นทางไปนา 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดฯ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 
๒๐๘๖ ไปคลองส่งน้ าบ้านสม้ปล่อย หมู่ที่ ๑๑ ต.สม้ปลอ่ย อ.ราษไีศล 
จ.ศรีสะเกษ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.ปกครองท้องถิน่ฯ 
เพื่อพิจารณา 

 

 
 
 
 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
 (จังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง) 

 
 

  

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๒๐ แหล่งน้ า ศรีษะเกษ ผู้ร้อง : นายวิไล  ทิพวัล ก านันต าบลหว้านค า 

เรื่อง : ขอให้มีการขดุลอกหนองขีน้ก 
สำระส ำคัญ : ขอให้มีการขดุลอกหนองขีน้กขนาดความกว้าง 
๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซึ่งตื้นเขินท าให้ในฤดูฝนน้ าท่วมพ้ืนที่
การเกษตร ส่วนฤดแูล้งน้ าลดลงมากไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
บริโภคอกีทั้งมีสีและกลิ่น พร้อมท าสะพานเพ่ือการระบายน้ า 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

เรื่องเดิม ผู้ร้องเคยยื่น
หนังสอืต่อคณะกรรมการ
เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และคณะกรรมการ ได้ส่ง
เรื่องดังกลา่วไปยังผูว้่า
ราชการจังหวดัศรีสะเกษ 
เมื่อวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓  
 
ต่อมาเมื่อวันที ่๓๑ ต.ค. ๖๓ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แจ้ง
มายังคณะกรรมการฯ โดย
ไดแ้จ้งว่าได่ส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยัง 
- เกษตรและสหกรณ์จังหวดั
ศรีสะเกษ 
- นายอ าเภอราศีไศล 
 
 



 

ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

(จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๕ เรื่อง) 
ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ แหล่งน้ า ชัยภูมิ ผู้ร้อง : นายเพทาย ไตรเสนยี์ 
เรื่อง : ขอขดุเจาะน้ าบาดาลใช้พลังงานแสงอาทติย ์
สำระส ำคัญ : ด้วยชุมชน บา้นนาอุดม ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวดัชัยภูมิ ได้จดัตั้งวสิหากิจชุมชนกลุ่มปลูกแตงรา้น 
ไร้สารพิษ แต่ประสบปัญหาน้ าในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ จึงมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะหใ์ห้มีการขดุเจาะบ่อบาลดาลที่ใช้พลังงาน
แสงอาทติย์ เพื่อลดต้นทนุในการผลติ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพ่ือทราบ 

 

๒ แหล่งน้ า ชัยภูมิ ผู้ร้อง : นายประทีป เกษมนวกุล 
เรื่อง : ขอรับความช่วยเหลอืเจาะน้ าบาดาลพลังไฟฟ้าโซล่าเซล 
สำระส ำคัญ : ด้วยผู้ร้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ในพ้ืนที่หมู่ที ่๑ ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชยภูมิ 
ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร จึงมีความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ให้มกีารขุดเจาะบ่อบาลดาลที่ใช้พลังงาน
แสงอาทติย ์

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๓ เกษตร ชัยภูมิ ผู้ร้อง : นายมนตร ีกู้ภูเขียว 
เรื่อง : การเข้าถงึแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอ 
สำระส ำคัญ : กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอหนองบวัแดง จังหวดั
ชัยภูมิ ไม่สามารถเข้ารว่มแหล่งเงนิทนุ (โครงการลา้นละร้อย) ได้ 
เนื่องจากมขีั้นตอนยุง่ยาก และมีความต้องการโครงการไฟฟ้าชุมชน 
 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 



 

 
ตำรำงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
(จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๕ เรื่อง) 

ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
๔ เกษตร ชัยภูมิ ผู้ร้อง : นายสุทธิ ทะนาร ี

เรื่อง : เข้าถงึโครงการแหล่งทุน ล้านละร้อย 
สำระส ำคัญ : วิสาหกิจชมุชนต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบวัแดง 
จังหวดัชัยภูม ิได้เคยย่ืนเรื่องเพื่อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
แตป่ัจจุบันยงัไมม่ีความคบืหน้า และต้องการไฟฟ้าการเกษตร 
บนเสน้ทางถนนสายบ้านหนองลุม-ห้วยม้วน ระยะทาง ๔ กโิลเมตร 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

๕ - เกษตร 
 
 
 
 
 

ชัยภูมิ ผู้ร้อง : นายสมัฤทธิ์ กอ้นเงนิ 
เรื่อง : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
สำระส ำคัญ : ต้องการให้มกีารสนบัสนนุโครงการเพื่อชมุชน ดังนี้ 
๑. โครงการเลี้ยงโคขุน ครบวงจร 
๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๓. การส่งเสริมเกษตรอินทรยี์ 
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมการศกึษาระดบัอาชีวะอย่างจริงจัง 
๖. การบริการจดัการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๗. การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ เพื่อทราบ 

 

 
 
 
 
 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

(จังหวัดสุรินทร์ จ ำนวน ๑ เรื่อง) 
ล ำดับที่ ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ แหล่งน้ า สุรินทร ์ ผู้ร้อง : นายยุทธศักดิ์ สองวงค ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์โครงการเพ่ือแก้ปญัหาความเดือดร้อน 
สำระส ำคัญ : เสนอโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุร ีจังหวดัสุรนิทร์ ดังนี้ 
๑. อาคารบังคบัน้ ากุดถ้ ามณี เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บรโิภค 
๒. แก้มลิงทุ่งบวัเสียวพรอ้มอาคารประกอบ 
๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ า สถานีสูบน้ า RSP๒๒ (คลองห้วยโสม)  
๔. แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ท ากินให้แก่ราษฎร 

เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตรฯ 
เพื่อพิจารณา 

 

 


