
 

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* - ๒ - ๒ - - ๑ 

๒. จังหวดัชัยภูม ิ ๑๒ ๘๐* - ๗ ๓ - ๑ ๑ - 
๓. จังหวดัศรีสะเกษ ๑๔ ๑๒* ๓ ๓ ๒ ๒ ๑ - ๓ 

๔. จังหวดัสุรนิทร ์          
๕. จังหวดับรุีรัมย ์ ๑ - - - ๑ - - - - 
๖. จังหวดัยโสธร          
๗. จังหวดัอ านาจเจริญ          
๘. จังหวดัอุบลราชธาน ี          

จ ำนวนเรื่อง  
แยกตำมประเภท 

๓๒ ๑๑๒* ๓ ๑๒ ๖ ๔ ๒ - ๔ 

รวมเรื่องทั้งหมด ๑๔๔ เรื่อง 

 
 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๑.จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง)   

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมการ
พัฒนาชุมชน ได้รายงานการ
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว 
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อทราบด้วยแล้ว 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

๑.จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง)   

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 ) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



 

 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

๑.จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง)   

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 ๑๒ 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 

(ปัญหาด้านการคมนาคม) 

ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๑/๑๐/๖๒) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ไดม้ีหนังสือแจ้ง
ผลการดาเนินการว่าได้ส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

๒.จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๔ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ ร้อยโท อนุชา 
ตั้งพาณิชย ์

นครราชสีมา 
(๒๔/๑๐/๖๒) 

เรื่อง ขอการสนับสนนุงบประมาณด าเนิน
โครงการฯ เพื่อแกป้ัญหาภัยแล้งในพื้นที ่
 

(ปัญหาด้านแหล่งน้ 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 

 

 
 

๓.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 
ซึ่งไม่อาจกา้วลว่งอ านาจ
ศาลได ้จึงเหน็ควรแจง้ไป
ยังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดั  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนลา่ง) เพื่อทราบต่อไป
(๑๕/๐๑/๖๓)  

พิจำรณำเสร็จแล้ว  



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

๔. จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นางสาวสุชาดา  พวงพนัธ ์
ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ ่

ศรีสะเกษ  
(๑๘/๐๑/๖๓)  

เรื่อง แก้ไขปญัหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่ง
น้ าต าบลหนองใหญ ่อ าเภอเมืองจันทร์ 
กรณีต าบลหนองใหญ ่อ าเภอเมืองจนัทร ์
จังหวดัศรีสะเกษ มีลกัษณะภูมิประเทศ 
เป็นพ้ืนทีร่าบและดอน คอ่นข้างแห้งแล้ง 
รวมทัง้ไมม่ีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน 
ซึ่งมปีัญหาขาดแคลนน้ า จึงขอเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ในพ้ืนที่จ านวน 
๔ ประเด็น ดงันี ้
๑. ก่อสร้างแหลง่กักเก็บน้ าบ้านโนนใหญ ่
ในพ้ืนที่สาธารณะป่าโนนใหญ่  
๒. ขดุลอกแหล่งน้ าให้แก่เกษตรกร 
๓. ขยายแนวเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ให้ครอบคลุมทกุพื้นที่  
๔. แก้ไขปัญหาการบกุรุกพืน้ที่สาธารณะ
แล้วน ามาใชเ้พื่อประโยชน์สว่นรวม 

- ประเด็นที ่๑ – ๓ 
ส่งเรื่องไปยงั กมธ.เกษตร 
หนังสอืเลขท่ี 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐ 
ลงวันที ่๒๘ ม.ค. ๖๓ 
- ประเด็นที ่๔  
ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
หนังสอืเลขท่ี 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๙ 
ลงวันที ่๒๘ ม.ค. ๖๓ 
 
- แจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ 
หนังสอืเลขที ่สว ๐๐๐๑ 
/๓๘๐ 
ลงวันที ่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 ๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ 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 ิ
เพื่อพิจารณาตามหนา้ที่และอ านาจ 
ต่อไป 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ดน้ 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 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ นางระพีพรรณ พันธุโ์ยศร ี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 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 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 
เพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 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 
ซึง่ได้รับข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่ 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 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 
เพือ่ใช้ในการสูบน้ 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 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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
เพือ่ใช้ในการสูบน้ 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 

 

 

 

 

 

๕. จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๒ 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 

 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ 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 


