
 

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 
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๓. จังหวดัศรีสะเกษ ๓๗ ๓๒ ๔ 
๑๖ 

๑๐ 
๘ 
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๕. จังหวดับรุีรัมย ์ ๑  
- 

  ๑ 
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๖. จังหวดัยโสธร ๓ 
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 ๓ 
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๗. จังหวดัอ านาจเจริญ ๑ 
 

 
๑๑ 

 ๑ 
 

 
๑๐ 

    
๑ 

๘. จังหวดัอุบลราชธาน ี ๑    
 

 ๑    

จ ำนวนเรื่อง  
แยกตำมประเภท 
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๓๓ 
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รวมเรื่องทั้งหมด ๒๓๕ เรื่อง 



 

 
ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ 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 ๓๗ 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 
และแจง้ผู้ร้องทราบ 
(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 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ 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 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

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 ์
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
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 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ 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 นั้น 
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 ๓๗ 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. ปญัหาการขาดแคลนสนามเด็กเลน่ 
  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 ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๖ นางกาญจนา  ปุ้งโพธิ ์
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 ๓๗ 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 ๓๗ 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 จึงมีความประสงค์รับการสนับสนุนถังเก็บ
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 ๓๗ 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 าการเรียนการสอนตั้งแตร่ะดับชั้นอนบุาล 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 ๓๗ 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
ผูต้กส 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 
ที่ 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 ๓๗ 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 ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๒ นายชิตณรงค ์
โรจนทวีทองด ี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านกระเดาอุม่แสง 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณกอ่สร้างโดม
กีฬาเอนกประสงคเ์พื่อการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 
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 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๓ นายนิสิทธิ์  เสมามิ่ง 
ก านนัต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือชว่ยเหลอืด้านแหล่งน้ า 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ช่วยเหลือดา้นแหล่งน้ า 
ในพ้ืนที่บ้านท่าสวา่ง หมู่ที ่๒ ต.โนนส าราญ 
อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ในการด าเนนิการ ดงันี้ 
๑. เสรมิคนัคูโดยรอบหนองกระรอก พรอ้มวางท่อ
ตามจดุตา่ง ๆ  
๒. สร้างคลองส่งน้ าใตด้ินจากห้วยซอม – หนอง
กระรอก 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตร 
และสหกรณ ์วฒุิสภา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๘๕ 
ลงวันที ่๒๘ ม.ค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๓๑ 
ลงวันที ่๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของ กมธ.เกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภำ 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๔ นายกล้าหาญ  สระเกษ 
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนส าราญ 
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีหว้ยตุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านโนน
ส าราญใต้ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษณ์ 
จังหวดัศรีสะเกษ มีสภาพตืน้เขนิไม่สามารถกกัเกบ็
น้ าได้ จงึขอความอนุเคราะห์ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการชว่ยเหลือในการขุดลอกหว้ยตงุ 
ความยาวประมาณ ๒ กโิลเมตร 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตร 
และสหกรณ ์วฒุิสภา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๑๐ 
ลงวันที ่๒๓ ม.ีค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๐๗๗ 
ลงวันที ่๒๓ ม.ีค. ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของ กมธ.เกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภำ 



 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๕ นายสมหมาย  สุริยเลศิ 
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนส าราญ 
หมู่ที่ ๑ ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ กรณีประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านโนน
ส าราญ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษณ์
จังหวดัศรีสะเกษ ได้รบัความเดือดรอ้นเนื่องจาก 
ห้วยเรือ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
และประปาหมู่บ้านยังไม่มีท าให้หลายครัวเรือนมีน้ า
ไม่พอใช้ส าหรับการอุปโภค บริโภค จึงขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านแหล่งน้ า ในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง
กับการขดุลอกห้วยเรือ ความยาวประมาณ ๓ 
กิโลเมตร และการก่อสร้างประปาหมูบ่้าน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
กมธ.การเกษตร 
และสหกรณ ์วฒุิสภา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๐๙ 
ลงวันที ่๒๓ ม.ีค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๐๗๖ 
ลงวันที ่๒๓ ม.ีค. ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของ กมธ.เกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภำ 



 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๖ นายค าพอง  ลึกลาภ 
ผู้ใหญ่บ้านท่าสว่าง
สามัคค ีหมู่ที่ ๙ 
ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ กรณี ประชาชนบา้นท่าสว่าง
สามัคค ีหมูท่ี่ ๙ ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์จังหวดัศรีสะเกษ มคีวาม
ประสงค์ตอ้งการใหข้ยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ดังนี ้
   ๑. เสน้ทางบ้านท่าสวา่งสามัคค ี– คลองอีสาน
เขียว 
   ๒. เสน้ทางบ้านท่าสวา่งสามัคค ีต าบลโนน
ส าราญ–บ้านตาแท่น ต าบลบึงมะล ู
เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และช่วยลดต้นทนุ 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๗๑๗ 
ลงวันที ่๒๘ พ.ค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๗๑๙ 
ลงวันที ่๒๘ พ.ค. ๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของ จังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๗ นายนิสิทธิ์  เสมามิ่ง 
ก านนัต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ  
๑. ประชาชนบา้นท่าสว่าง ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากถนนลกูรังบ้านทา่สว่าง – บา้นกระหวนั 
ระยะประมาณ ๔.๗ กิโลเมตร 
ในช่วงฤดูฝนมนี้ ากดัเซาะถนนเปน็หลุมขนาดใหญ่ 
เป็นอปุสรรคตอ่การสญัจร และในชว่งฤดแูล้งมีฝุ่น
ละอองจ านวนมาก จงึมีความประสงค์ใหม้ีการ
ปรับปรุงถนนดงักล่าวให้เปน็ถนนคอนกรีต 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของเกษตรกร
และประชาชนในพ้ืนที ่
   ๒. ประชาชนบ้านทา่สว่างมีความประสงค์ขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เสน้ทางบ้านทา่สว่าง-ปา่
ยาง และเสน้ทางบ้านทา่สวา่ง – ห้วยดวน 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๗๑๗ 
ลงวันที ่๒๘ พ.ค. ๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๗๑๘ 
ลงวันที ่๒๘ พ.ค. ๖๔ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของ จังหวัดศรีสะเกษ 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๘ นายด ารง  สิงห์ซอม 
ผู้ใหญ่บ้านรุง่อรุณ หมู ่๗ 
/กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านรุ่ง
อรุณ 
ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 
๓๓๑๑๐ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นสังคมฯ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทพับกอุปถมัภ์ )ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอกันทรลักษณ ์จังหวัดศรีสะเกษ สงักดั
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๔  
จัดการเรียนการสอนตั้งแตร่ะดับอนุบาล ๒ – 
ประถมศกึษาปีที ่๖ ปัจจุบนั มีบุคลากรทาง
การศกึษา จ านวน ๘ คน นกัเรียน ๘๗ คน ปัจจบุัน
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
และศาลาทรงงานมีสภาพช ารุด 
ควำมประสงค์ผูร้้อง 
   ขอความอนุเคราะห์จากโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
ขอสนบัสนนุคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
จ านวน ๘ เครื่อง และของบประมาณในการซ่อม
บ ารุงศาลาทรงงาน 

ที่ประชมุ
คณะอนกุรรมการฯ 
มีมตริับทราบและ
มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานกุาร รวบรวม 
เป็นข้อมูลเพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๙ นายถนัตร์  ติ่งแสง 
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนส าราญ 
หมู่ที่ ๓ /กรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านจนัทรห์อม
ตาเสก 
ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นสังคมฯ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
โรงเรียนบ้านจนัทรห์อมตาเสก ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษณ ์จังหวดัศรีสะเกษ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  จดัการ
เรียนการสอนตัง้แต่ระดบัอนุบาล ๒ – มธัยมศึกษาปี
ท่ี ๓ ปัจจุบนั มบีุคลากรทางการศกึษา 
จ านวน ๑๖ คน นักเรียน ๑๒๕ คน ปัจจุบนัขาด
แคลนคอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน 
ควำมประสงค์ผูร้้อง 
   ขอความอนุเคราะห์จากโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
ขอสนบัสนนุคอมพวิเตอร ์ส าหรับการเรียนการสอน 
จ านวน ๑๐ เครื่อง 

ที่ประชมุ
คณะอนกุรรมการฯ 
มีมตริับทราบและ
มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานกุาร รวบรวม 
เป็นข้อมูลเพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๐ นางบนัชร  บัวลภ 
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนนุ 
อ าเภอกันทรลักษ ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการขุดลอกหว้ยล าดวน ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ 
ต าบลขนนุ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เนื่องจากปัจจบุันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกกัเกบ็
น้ าได้ สง่ผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มนี้ าเพียงพอ
ส าหรบัการท าการเกษตร อปุโภค และบริโภค 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๑ นายนติตกิร  ธรรมพร 
นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลดงรัก 
อ าเภอภูสิงห ์
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ของบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ย
ศาลาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการอุปโภคและบรโิภค 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ประชาชนในพ้ืนที่ ๕ หมู่บ้าน ในพ้ืนทีต่ าบลดงรัก 
อ าเภอภูสิงห ์จังหวดัศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยแล้งขาดแคลนน้ าส าหรับอปุโภคและบรโิภค 
จึงไดม้ีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เพื่อขอ
งบประมาณในการขดุลอกอา่งเก็บน้ าห้วยศาลา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ 
จากการส ารวจปรากฏวา่พื้นที่ห้วยศาลาอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของโครงการชลประทานศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๒ นายพีรพัฒน ์ ทางาม 
ครู กศน. 
ต าบลโนนส าราญ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ส่งโครงการของบประมาณสร้าง กศน.ต าบล
โนนส าราญ 
(ปัญหำดำ้นสังคมและอื่น ๆ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
กศน.ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลกัษ์ จังหวดัศรี
สะเกษ ขอความอนุเคราะหง์บประมาณในการ
จัดสร้างแหล่งเรียนรูป้ระจ าต าบลโนนส าราญ ณ 
บ้านรุง่อรุณ 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 

๓๓ นางวิชญฌาณ์  
กรสันเทียะ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านแซรสะโบว 
ต าบลดงรัก อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวดัศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขดุเจาะน้ าบาดาล ถังเกบ็
น้ า และเครื่องกรองน้ า 
(ปัญหำดำ้นสังคมและอื่น ๆ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว มบีอ่บาดาล จ านวน ๑ บอ่ 
มีอายุการใช้งานมามากกว่า ๓๐ ปี ท าให้ถงึเกบ็น้ า
บางสว่นมีสภาพช ารุดผุพัง รวมทั้งน้ าทีขุ่ดเจาะขึ้นมา
มีสภาพขุ่น เป็นน้ ากระด้าง ตกตะกอน โรงเรียน 
จึงขอความอนุเคราะหข์ุดเจาะน้ าบาดาล ถังเก็บน้ า 
และเครื่องกรองน้ า 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๔ นายโพธิ์ทอง  ไกรศร ี ศรีสะเกษ เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
(ปัญหำดำ้นกำรเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร จ านวน ๓ 
เส้นทาง 
๑. บ้านท่าสว่างสามัคคี หมูท่ี่ ๙ ไปยังบ้านโนนเปอืย 
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 
๒. บ้านท่าสว่างสามัคคี หมูท่ี่ ๙ ไปยังบ้านตาแท่น 
ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
๓. บ้านท่าสว่างสามัคคี หมูท่ี่ ๒ ไปยังบ้านกระหวัน  
ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๕ นายสมหมาย  สุริยะเลิศ ศรีสะเกษ เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
(ปัญหำดำ้นกำรเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร จ านวน ๓ 
เส้นทาง 
๑. นา นายสังวาล งามสขุ ไปยัง นา นางเหลี่ยน  
หนองม่วง ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร 
๒. ถนนวัดป่าบา้นโนนส าราญ ไปยังบ้านตาเสก 
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กโิลเมตร 
๓. นา นายบุญทนั  นามโครต ไปยังบา้นตาแท่น 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ 
และได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๖ นายฉตัรมงคล  สืบสา ศรีสะเกษ เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
(ปัญหำดำ้นกำรเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร 
ในพ้ืนที่หมู่ที ่๒ บ้านท่าสว่าง ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษ ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการอ านวยการฯ 
ได้มหีนงัสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที ่
และอ านาจ และได้มีหนังสอื
แจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบด้วยแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มหีนงัสือแจ้งวา่ กรณีการ
ขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที ่
หมู่ที่ ๒ บา้นทา่สว่าง 
ไดด้ าเนินการส ารวจพ้ืนที ่
เขียนแบบและประเมนิ
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้า โดยจะใช้งบประมาณ 
๑,๐๐๘,๐๙๔ บาท ปัจจุบนั
ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน
รวบรวมเอกสารของผู้ขอใช้
ไฟฟ้าส่งมาให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกันทรลักษ์เพื่อใช้
ประกอบจดัเขา้โครงการต่อไป 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๗ นายนวน  กงล้อม ศรีสะเกษ เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
(ปัญหำดำ้นกำรเกษตร) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร 
ในพ้ืนที่หมู่ที ่๘ บ้านหนองตมิ ต าบลโนนส าราญ 
อ าเภอกันทรลักษ ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการอ านวยการฯ 
ได้มหีนงัสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที ่
และอ านาจ และได้มีหนังสอื
แจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบด้วยแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มหีนงัสือแจ้งวา่ กรณีการ
ขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที ่
หมู่ที่ ๘ บา้นหนองตมิ 
ไดด้ าเนินการส ารวจพ้ืนที ่
เขียนแบบและประเมนิ
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้า โดยจะใช้งบประมาณ 
๔๕๑,๒๗๒ บาท ปัจจบุันได้
มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน
รวบรวมเอกสารของผู้ขอใช้
ไฟฟ้าส่งมาให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกันทรลักษ์เพื่อใช้
ประกอบจดัเขา้โครงการต่อไป 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๘ นายสมบตัิ  จันคะนา ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขดุลอกแหลง่น้ า
สาธารณะกดุปราสาท หมู่ที่ ๑๒ ต าบลสมอ 
อ าเภอปรางคก์ู่ จังหวดัศรีสะเกษ 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ  
แหล่งน้ าสาธารณะกดุปราสาท เนือ้ที่ ๓๐๐ ไร ่
ซึ่งแหล่งน้ าดังกลา่วประชาชนใช้ประโยชนเ์พื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ตลอดจน 
ใช้ในชีวิตประจ าวนั แตป่ัจจบุัน แหลง่น้ าดังกล่าว 
มีสภาพตื้นเขิน เพราะไมไ่ดร้ับการฟื้นฟูมาเป็น
ระยะเวลานาน ท าใหป้ริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ
ใช้อุปโภคและบริโภค จึงขอสนับสนนุให้มกีาร
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า ตลอดจนสร้างระบบ
กระจายน้ าและระบบชลประทาน เพ่ือให้สามารถ
เก็บกกัน้ าได้ในช่วงฤดูแลง้ และบรรเทาปญัหาน้ า
ท่วมในชว่งฤดูฝน 

ประธานกรรมการอ านวยการฯ 
ได้มหีนงัสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที ่
และอ านาจ และได้มีหนังสอื
แจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบด้วยแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มหีนงัสือแจ้งวา่ กรณีการ 
ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะกดุ
ปราสาท ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัศรีสะเกษ 
แจ้งวา่ ส านักอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า กรมทรัพยากร
น้ า ไดบ้รรจโุครงการดงักล่าว
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ใน
แผนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ แลว้ 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๓๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๓๙ นายบัญชา  หงสส์นิท 
ผู้ใหญ่บ้านจานโง หมู่ ๗ 
และ 
นายจ ารนิทร ์ นิลจ ารัส 
ผู้ใหญ่บ้านกดุปราสาท 
หมู่ ๓ 

ศรีสะเกษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกเอกสารสิทธิท์ี่ดนิ
ว่างเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย ในพื้นที่อ าเภอปรางค์กู ่
จังหวดัศรีสะเกษ 
(ปัญหำดำ้นที่ดิน) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ได้รบัการร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที ่จ านวน 
๕๕ ราย ว่าทีด่ินที่ใช้อยู่อาศยัและที่ท ากิน มีการใช้
ประโยชน์มากว่า ๕๐ ปี ไมม่ีเอกสารสิทธิ์ท าให้
ได้รบัความเดือดร้อน จงึขอความอนุเคราะห์จาก
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน ประสาน
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใหม้ีการออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินว่างเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย 

ประธานกรรมการอ านวยการฯ 
ได้มหีนงัสือ 
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที ่
และอ านาจ และได้มีหนังสอื
แจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบด้วยแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มหีนงัสือแจ้งวา่ กรณีการ
ออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ินว่าง
เปล่า ส านักงานทีด่นิจังหวดั
ศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ ได้
เชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู ่
มาร่วมประชุม 
เพื่อระบตุ าแหน่งทีด่ินของ
ประชาชนทีไ่ดร้ับความ
เดือดร้อนทั้ง ๕๕ ราย ซึ่งผล
ปรากฏว่า ต าแหน่งทีด่ินของ
ประชาชนอยูน่อกเขตปฏิรูป
ที่ดิน โดยได้แนะน าในกรณี
หากไม่มีเอกสารหลักฐาน 
หรือม ีสค.๑ น.ส.๓ น.ส.๓ ก 
ให้ลงทะเบียนผ่านโครงการ
บอกดนิ ๓ แล้วสง่ค่าพิกดั
ต าแหนง่ที่ดนิให้ส านักงาน
ที่ดินจงัหวัดศรีสะเกษ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาปรางค์กู่ เพื่อจัดท าแผน
ที่ และเพ่ือเปน็การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเบื้องตน้ 
ส านักงานทีด่ินจงัหวัด 
ศรีสะเกษ ไดข้อความ
อนุเคราะห์ศนูย์เดนิส ารวจ
ออกโฉนดที่ดนิ ฯ 
พิจารณาช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รบัความเดือดร้อน 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ 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)  

 



 

ตำรำงกำรรบัเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ 
นายอ าเภอด่านขุนทด   

นครราชสีมา เรื่อง การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ าอปุโภค  
บริโภค  ในพ้ืนที่อ าเภอด่านขุนทด 
สำระส 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 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

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

นครราชสีมา สำระส ำคัญ (ปัญหำด้ำนทีด่ิน) 
ผู้ร้องได้ท ากินและปลูกสร้างอาศัยอยู่ ในพ้ืนที่
ประมาณ ๒ ไร่ โดยมีการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
(ภบท.๕) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี 
     ต่อมาเมื่อปี ๒๕๖๐ ได้มี เจ้าหน้าที่ทหาร 
กรมธนารักษ์ ศาลและองค์บรหิารส่วนต าบล ได้มา
แจ้งว่าจะน าพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่เป็นพ้ืนที่ในการ
สร้างส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมี่ผ่านมามีการ
ประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายครั้ง 
ซึ่งทางส านักงานศาล ได้ให้ข้อมูลว่าจะจัดหาที่อยู่
ใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งด าเนินการ
เคลื่อนย้ายบ้าน และให้ระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน (การขอน้ า ขอไฟฟ้า) แต่ข้อเท็จจริง 
กลับได้รับข้อมูลว่าพื้นที่ที่ส านักงานศาลจะจัดสรร
ให้ สามารถอยู่อาศัยได้เพียง ๓ ปี รวมทั้ง จะต้อง
เป็นผู้ขอใช้น้ า ใช้ไฟด้วยตนเอง ผู้ร้องจึงไม่ยินยอม
รับข้อเสนอ รวมทั้ ง ในการลงนาม ในบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ก็ได้

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตามข้อร้อง เรี ยน ไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. เลขาธิการส านักงาน
ศาลยุติธรรม 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๖๕๐ 
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 
 
๒.  ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด
นครราชสีมา 
ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๖๕๑ 
ลงวันที ๑๙ ก.พ. ๖๔ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนามเพราะถูกเกลี้ยกล่อมว่าจะจัดหาที่อยู่แบบ
ถาวรให้ ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาประมาณ ๑ ปี 
ก็ยังไม่ได้รับค าตอบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ใหม่ให้ 
ซึ่งผู้ร้องจะต้องมีการย้ายท่ีอยู่อาศัยภายในเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
       ผู้ร้องจึงได้ร้องไปยังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
น ค ร ร า ช สี ม า  แ ล ะ ศู น ย์ ด า ร ง ธ ร ร ม ฯ 
ก็ ไ ด้ ส่ ง เ รื่ อ ง ไปยั ง ส านั ก ง านศาลยุ ติ ธ ร รม 
ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือตอบที่ไม่
เป็นธรรม จึงขอร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ 
เพ่ือหาแนวทางการเยียวยาเกี่ยวกับการจัดหา
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและการเคลื่อนย้าย 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๗ นายประยูร  
เลือดกระโทก 
เลขที่ 33 หมู่ที ่10 
ต าบลเฉลียง อ าเภอคร
บุร ี
โทร. 098 730 6056 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
พิจารณาแกไ้ขปัญหาทีด่ินท ากิน กรณไีดร้ับ
ผลกระทบจากการทวงคนืผนืป่าฯ ท้องที่ต าบล
โคกกระชาย อ าเภอครบุร ี

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๘ นายชมภู ปราศกระโทก 
เลขที่ 360 หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอครบุรี   
โทร. 061 134 7172 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแกไ้ขปญัหาที่ดนิท า
กิน กรณีได้รบัผลกระทบจากการทวงคืนผนืป่าฯ 
ท้องที่ต าบลจระเขห้ิน อ าเภอ ครบุร ี

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๙ นายพงษ์ศักดิ์ ตุ้มจอหอ 
ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านมาบกราด 
เลขที่ 12 หมู่ที ่14 
ต าบลโคกกระชาย 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 086 495 6717 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ขอความอนุเคราะห์ออกเอกสารสิทธิ์ทีอ่ยู่อาศัย 
บ้านมาบกราด ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุร ี
จ านวน 5 หมู่บ้าน ไดแ้ก ่หมู่ที่ 5 หมูท่ี่ 14 หมู่ที่ 
17 หมู่ที่ 22 และหมู่ที่ 23 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ นายช่วง แม้นกระโทก 
ก านนัต าบลแชะ 
ที่ท าการก านนั 
ต าบลแชะ อ าเภอครบรุ ี
โทร. 091 206 0509 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
1. ขอความอนุเคราะห์ออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย ต าบลแชะอ าเภอครบรุี 
2. ขอความอนุเคราะห์ปฏิรปูพื้นที่การเกษตร 
บ้านดอนกรดู ต าบลแชะ 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๑๑ นายชุณห ์สอนครบรุ ี
เลขานกุารนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จระเขห้ิน เลขที่ 9 หมู่ที่ 
11 บ้านใหม่จอมทอง
ต าบลจระเข้หนิ 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 064 439 0185 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ขอเสนอแนะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการ
แก้ไขปญัหา 
ที่ท ากินของประชาชน ประกอบดว้ย 
1. ปญัหาทีด่นิท ากนิของราษฎร หมู่ที ่5,9,10 
และบา้นใหม่จอมทอง หมู่ที ่11 ต าบลจระเขห้ิน  
2. ปญัหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนล ามูลบน 
3. การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวหาดจอมทอง 
บริเวณเขื่อนมูลบน อาทิ พฒันาสาธารณูปโภค 
ห้องน้ าสาธารณะ อาคารอเนก ประสงค์ ลานจอด
รถ การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบ รา้นคา้
ให้จ าหนา่ยสินคา้และอาหารอย่างเป็นธรรม 
 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรบัเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ นายสมทรง โสปกระโทก 
ก านนัต าบลบ้านใหม ่
หมู่ที่ 11  
โทร. 089 508 4589 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ปัญหาความเดือดร้อนไมม่ีพื้นที่ท ากนิ กรณีการ
ทวงคนืผืนป่าฯ บ้านซบสะเดา ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอครบุร ี

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๑๓ นางบญุ สระทอง  
หมู่ที่ 10 บ้านตลิง่ชัน 
ต าบลจระเข้หนิ 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 081 063 3159 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
กรณีได้รบัผลกระทบจากการทวงคืนผนืป่าฯ หมู่ที ่
9 และหมู่ที่ 10 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี 
โดยขอคืนพ้ืนที่ประมาณครอบครวัละ 10 ไร่ 
จ านวน 350 ไร่ จากพืน้ที่ทัง้หมด 900 ไร ่

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๑๔ นางละออง จอดพรม 
เลขที่ 105 หมู่ที่ 21 
ต าบลโคกกระชาย 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 065 573 7001 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ขอให้เรง่รดัตดิตามข้อร้องเรยีนปัญหาทีด่ินท ากิน
และที่อยู่อาศัย กรณีได้รบัผลกระทบจากการสรา้ง
เขื่อนล าแชะ ในทอ้งทีต่ าบลโคกกระชาย จ านวน 
43 ราย 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๕ นายมานะ 
วัฒนวโิรจน์กุล 
ผู้ใหญ่บ้านโคกกรวด หมู่
ที่ 8 ต าบลเฉลียง 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 090 258 1530 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านที่ดิน) 
สาระส าคัญ  
ขอความอนุเคราะห์ออกเอกสารสิทธิ์ทีอ่ยู่อาศัย
ราษฎร บา้นโคกกรวด หมู่ที ่8 ต าบลเฉลียง 
อ าเภอครบุร ี

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๑๖ นายเลียบ บุญเชื่อง 
นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลมาบตะโกเอน 
อ าเภอครบุร ี

นครราชสีมา (ปัญหาด้านแหล่งน  า) 
สาระส าคัญ  
ขอความอนุเคราะห์เรง่รดัการขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมาบ
ตะโกเอน ในการปรับปรุงฟืน้ฟูเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านบมุะค่า โครงการระบบ
อนุรักษ์อา่งพวง และขดุลอก 
อ่างเกบ็น้ าบ้านใหมห่นองมน งบประมาณ 
15,000,000 บาท 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๗ นายสมเจตน ์จันทร์พยัพ  
นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเฉลียง  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง 
โทร. 044-346252 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านแหล่งน  า) 
สาระส าคัญ  
ขอเสนอโครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ าบา้นโคกกรวด 
หมู่ที่ 8 ต าบลเฉลียง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนขาดแคลนน้ าอปุโภค-บรโิภค และ
การเกษตร งบประมาณ 9,898,000 บาท 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๑๘ นายเฉลมิ ยศกระโทก 
นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโคกกระชาย 
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกระชาย 
อ าเภอครบุร ี
โทร. 081 955 4907 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 
สาระส าคัญ  
แผนพัฒนาพ้ืนทีแ่หลง่ท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอ 
ครบุร ีเพ่ือยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
กระจายรายได้ใหแ้ก่ชุมชน ไดแ้ก่ 
๑. ถนนบริเวณสันเขื่อน อา่งเก็บน้ าล าแชะ 
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 
๒. ถนนบริเวณท้ายเขื่อน อา่งเก็บน้ าล า ระยะทาง 
2.85 กิโลเมตร 
3. ถนนคันคลอง โครงการสง่น้ าและบ ารุงรักษา
ล าแชะ ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 
4. ถนนคันคลอง โครงการสง่น้ าและบ ารุงรักษา
ล าแชะ ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๙ นายชัยศิร ิหลวงแนม 
อาจารย์มหาวทิยาลัย
ราชภัฎนครราชสมีา 
โทร. 087 442 0066 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 
สาระส าคัญ  
เสนอแผนงานวิจัย เรื่อง “การยกระดบัผลิตภนัฑ์
ชุมชนเครื่องปั้นดนิเผาด่านเกวียน จากวัสดเุหลือ
ใช้ในอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ใช้แสง
ซินโครตรอน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม” 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 

๒๐ นายวิกิจ โลกประโคน 
รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ตะแบกบาน  
เลขที่ 234 หมู่ที่ 6 
ต าบลตะแบกบาน 
อ าเภอครบุรี  
โทร. 044 756479 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 
สาระส าคัญ  
ขอเสนอโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระน้ าบ้านโคก
พัฒนา โดยก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ความกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 830.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 
2,886,800 บาท 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 
 
 
 
 

จังหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๒๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๑ นายชยพัทธ์  
ธรรมสถติไพศาล 
ประธานวิสาหกิจชมุชน
เวชศาสตร์สมุนไพร 
เครือข่ายพัฒนาครู
อ าเภอครบุรี กลุ่ม 

นครราชสีมา (ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ) 
สาระส าคัญ  
ขอความอนุคราะห์ตดิตามงบอุดหนนุโครงการ
ส่งเสริมพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต แปรรปู 
การท าผลติภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 

คณะกรรมการภาคฯ 
ด าเนินการส่งเรื่องไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดั
นครราชสีมา 

-ส านักเกษตร
อ าเภอครบุรี ไดม้ี
หนังสอืแจ้งว่า
โครงการดังกล่าวผา่น
การคดัเลือกระดับ
อ าเภอ จังหวดั และ
ระดบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
แล้ว ขณะนี้ รอ
พิจารณาอนมุัติจาก
สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 



 

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 เลี้ ยงปลาในกระชังเขื่อนลานางรอง 
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 ะชั 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 

 
 
 
 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ 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 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ นางบญุเพ็ง  บตุรตะเขียว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ 
บ้านลาดโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นลาดโสน 
สำระส ำคัญ กรณีพ้ืนที่บ้านลาดโสน ต าบลหนองบวั
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 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ 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 
สำระส 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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ นางเรียมตา  เดชเจรญิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ 
บ้านลาดวงัมว่ง 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอคดัคา้นการสรา้งโรงงานน้ าตาลเกษตร
สมบูรณ ์
สำระส 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 
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด 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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ นางสาวอิงครตัน ์ 
ธัญศริธนารมย ์
 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน
หนองโสน 

ชัยภูมิ เรื่อง น าเสนอความต้องการกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี้ยง
จิ้งหรดีบ้านหนองโสน 
สำระส 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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๖ นางส าราญ 
ประจักษเ์มือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ 
บ้านโนนเก่าใหญ ่

ชัยภูมิ เรื่อง ขอรบัการสนบัสนนุโครงการพื้นที่บ้านโนนเก่า
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 
สำระส 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 

กมธ.กำรเกษตรฯ พิจำรณำเสร็จแล้ว 
โดย กมธ. ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานได้มี
หนังสือแจ้งผลการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์  เพื่อใช้ท านาระบบ
อินทรีย์ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ลง
พื้นที่ส ารวจพ้ืนท่ีพบว่า เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  สภาพสระกักเก็บน้ าในไร่นา
แห้งขอด เกษตรกรมีความต้องการ
โครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
จึงได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านโสกรัง  
ผู้ใหญ่บ้านหนองแห้ว  ผู้ใหญ่บ้านลาด
โสน  และประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคบา้น
ลาดเหนือ  ซึ่งได้มีการชี้แจงรูปแบบ
โครงการน้ าเพื่อการเกษตร รวมถึงการ
ให้ข้อมูลรายละเอียดข้อก าหนดของ
โครงการและเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่ม
เกษตรกรมีความยินดีและพร้อม
ด าเนินการตามที่กรมทรัพยากรน้ า
บาดาลก าหนด 

 
 



 

๒. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมโรงน้ า
อุปโภคและบรโิภคในชุมชน การส ารวจ
หาแหล่งน้ าบาดาล  การเจาะบ่อน้ า
บาดาล  การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน และการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาบ่อน้ าบาดาล ต้องเสนอค าขอ
ตั้งงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นภารกิจท่ีถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการได้  กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล ยินดีให้การสนับสนุนขอ้มูล
ทางวิชาการด้านน้ าบาดาล การซอ่มแซม
บ ารุงรักษาระบบประปาบาดาลและการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อบาดาล รวมถึง
ทั้งแบบก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินแก้ไขปญัหาต่อไป  และเมือ่
พิจารณาจากข้อมูลด้านศักยภาพน้ า
บาดาลและคณุภาพน้ าบาดาลเบื้องต้น  
มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้
ส าหรับท าการเกษตรได ้
 
๓. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ในการเจาะบ่อบาดาล และท ารั้ว
แนวเขตศูนย์เรียนรู้ จดัเป็นประเภทงบ
ลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนท่ีด าเนินการมิใช่สว่น
ราชการ ท้ังนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ชัยภูมิ  จะรับศูนย์เรยีนรู้ชุมชนบ้านโนน
เก่าเข้าร่วมเป็นศูนยเ์ครือข่ายของ ศพก. 



 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการสนบัสนุนการ
ด าเนินการของ ศพก. ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ต่อไป 
 ๔. โครงการโรงสีขา้วชุมชน 
จากการตรวจสอบข้อมลูศูนย์ข้าวชุมชน
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมการข้าว ไม่พบ
ข้อมูลการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนแตอ่ย่าง
ใด ประกอบกับโรงสีข้าวชุมชนไมไ่ด้เป็น
ภารกิจหลักของกรมการข้าว  จึงไม่
สามารถสนับสนุนโครงการโรงสีข้าว
ชุมชนตามที่ขอรับการสนับสนุนได ้
๕. โครงการนาแปลงใหญ ่
กรมส่งเสรมิการเกษตรในฐานะ
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี
หน้าท่ีรวบรวม สรุปข้อมลูและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสรมิเกษตร
แบบแปลงใหญ่โดยในส่วนของแปลง
ใหญ่ข้าว กรมการข้าวเป็นผูดู้แลให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงาน 
โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรได้มหีนงัสือ
ประสาน 
ไปยังกรมการข้าวเพื่อให้พิจารณา
สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว 
๖. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของคน
ในชนบท กรมส่งเสรมิการเกษตร
รายงานว่า  ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมยิังไม่มี
การแจ้งข้อมูลรายช่ือราษฎรที่ไดร้บัการ
ช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้



 

 

 

 

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (เลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพัฒนา
อาชีพ) โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ใน
ฐานะผู้รบัผิดชอบโครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกรท าหน้าท่ีส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดทีด่ินท ากนิตาม
กรอบนโยบายการบรหิารจดัการทีด่ิน
และทรัพยากรดินของประเทศ ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) จึงไม่สามารถเข้าด าเนินการ
ภายใต้โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินของเกษตรกรตามการขอรับการ
สนับสนุนพ้ืนท่ีบ้านโนนเก่าใหญ่หมู่ที่ 
๑๔ ในขณะนี้ได้ เนื่องจากต้องผ่าน
ขั้นตอนการขับเคลื่อนของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  จึงเข้าสู่
กระบวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
ต่อไป ท้ังนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
คุณสมบัตไิด้ที่คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ 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 ิ
สำระส ำคัญ  
ขอรับการสนับสนุน ดงันี ้
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์   
๒. โครงการแปรรูปเส้นไหมสู่ตลาดโลก 
๓. โครงการจดัซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงไหม 
๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าหว้ยเดื่อ ตอนบน 

- ส่งเรื่องไปยงั 
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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๘ นางเหรียญชัย  รองศักดิ ์
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโค
บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ 

ชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุพลังงานทดแทน
พร้อมตดิตัง้โซลาเซลล ์
สำระส 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 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๙ นายคณติ  ฐานหมัน้ ชัยภูมิ เรื่อง ตดิตามงบประมาณเงนิกองทนุเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบสบูน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ (น้ าผวิดนิ) 
สาระส 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 
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 ในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๐ นายไวพจน์  กิตคิุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 
บ้านหนองแห้ว 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นหนองแห้ว 
สำระส 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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๑ นายสุพจน์  ขนัโนนเขวา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๗ 
บ้านโสกรงั 

ชัยภูมิ เรื่อง ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนบา้นโสกรงั 
สำระส 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 ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ นายหนูกัน  วรรณจงค า 
ผู้แทนเกษตรกรบ้านทุ่ง
แลนคา บา้นนาทุ่งใหญ่ 
บ้านกดุชมุแสง  

ชัยภูมิ เรื่อง ครอบครวัหา่งไกลที่ยังไม่มไีฟฟ้าใช้ 
สำระส 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 ๑๕ 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 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๔ นางดวงจันทร์  การปลูก 
ที่อยู่  
๑๕ หมู่ที่ ๓ ต.หว้ยแย ้ 
อ.หนองบวัระเหว จ.
ชัยภูมิ 

ชัยภูมิ เรื่อง : ขอร้องทกุขก์รณีเจา้หน้าทีข่องรัฐยดึที่ท ากนิ 
(ปัญหำดำ้นที่ดิน) 
สำระส ำคัญ :  
กรณีนางดวงจนัทร ์ การปลกู ได้รับความเดือดร้อน
จากการกระท าของเจ้าหนา้ที่ป่าไม ้เข้ายึดที่ท ากิน
และท าลายพืชผลไรน่าถางป่าและปลูกไม้ผลเข้า
แทนที ่ทั้งที่ทีด่ินดังกล่าว นางดวงจนัทรฯ์ ได้ท านา
มาเปน็ระยะเวลา ประมาณ ๔๐ – ๕๐ ป ีท าให้
ประสบปัญหาขาดพ้ืนที่ท ากนิ 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๑๑ 
ลงวันที ่๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๐๗๘ 
ลงวันที ่๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กมธ. 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

 

 

 

 

จังหวัดชัยภูม ิ(จ ำนวน ๑๕ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๕ นายประเสรฐิ  งิมขุนทด 
และคณะ 
ที่อยู่  
บ้านโปรง่มีชัย 
ต.โคกเรงิรมย ์
อ.บ าเหน็จณรงค ์
จ.ชัยภูมิ 

ชัยภูมิ เรื่อง : ขอร้องทกุขก์รณีเจา้หน้าทีข่องรัฐยดึที่ท ากนิ 
(ปัญหำดำ้นเศรษฐกิจ) 
สำระส ำคัญ :  
นายประเสรฐิ  งิมขุนทด และคณะ ได้รับความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาราคาหอมแดงตกต่ า ท าให้
ประสบปัญหาหลายครวัเรือน เนื่องจากในปนีี้ ราคา
หอมแดงราคาประมาณกิโลกรัมละ ๘ – ๑๒ บาท 
ซึ่งที่ผ่านมาราคาขายจะอยูป่ระมาณ ๒๐ – ๒๕ บาท 
ท าให้กระทบต่อการด ารงชพีรวมทั้งมีภาระหนี้สิน
เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินมาลงทุน จงึขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลอืด้านราคาหอมแดงตกต่ าหรือการประกัน
ราคาหอมแดง 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และอตุสาหกรรม 
เพื่อพิจารณา 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๑๒ 
ลงวันที ่๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 
และแจ้งผู้รอ้งทราบ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๑๐๗๙ 
ลงวันที ่๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 

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 

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

ยโสธร เรื่อง ขอความช่วยเหลือสนบัสนุนงบประมาณขดุ
ลอกพร้อมสรา้งฝายทดน้ า 
(ปัญหาแหล่งน้ า) 
สรุปสำระส 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 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 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. 



 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ  

จังหวัดสุรินทร์ (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายส ารวล  ตรองจติต ์
๓๘๒ ถ.ศรีณรงค ์
(คชสาร ๓) 
หมู่ที่ ๑๗ ต.นอกเมือง 
อ.เมืองสรุินทร์ จ.สรุินทร ์  

สุรินทร ์ เรื่อง ขอความเปน็ธรรมเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ของส านักงานทีด่ินจงัหวัดสรุินทร ์สาขาท่าตูม 
ในการออกโฉนดทีด่ิน (ปัญหาดา้นทีด่ิน) 
สรุปสำระส ำคัญ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๓ ผู้ร้อง 
ได้ไปยื่นค าร้องขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม โดยได้ด าเนินการตาม
ระเบียบขั้นตอนทุกกระบวนการ และได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกโฉนด และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เป็นจ านวนเงิน ๖,๒๑๐ บาท โดย สนง.ที่ดินฯ 
ได้รับเงินไปถูกต้องซึ่งมีหลักฐานการช าระเงินต่อมา 
ผู้ร้องเห็นว่า เรื่องดังกล่าวผ่านระยะเวลามากวา่ ๑๐ ปี
ยังไม่มีการด าเนินการ จึงได้ไปยื่นเรื่องขอความเป็น
ธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. 
๒๕๖๓ เพ่ือให้มีการตรวจสอบเร่งรัดการด าเนินการ 
โดยระยะเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันผู้ร้อง ยังไม่ได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการในกรณีดังกล่าว จึงได้
มีหนังสือร้องเรียน เพ่ือให้มีการเร่งรัดและผลักดันให้มี
การด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของผู้ร้อง 

- ประธานคณะกรรมการฯ 
เห็นควรส่งเรือ่งไปยัง 
๑. รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๖ 
ลงวันที ่๒๖ ม.ค. ๖๔ 
๒. อธิบดีกรมที่ดนิ 
ตามหนงัสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๘ 
ลงวันที ่๒๕ ม.ค. ๖๔ 
๓. ผู้วา่ราชการจงัหวัด
สุรินทร ์ตามหนังสือ 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๙ 
ลงวันที ่๒๕ ม.ค. ๖๔ 
แจ้งผู้รอ้งทราบตามหนังสอื 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๘ 
ลงวันที ่๒๖ ม.ค. ๖๔ 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ  

 

 

 

 

 

จังหวัดอุบลรำชธำนี (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ พระอาจารยเ์ฉลมิพล  
จักกะวโร 
ประธานส านักสงฆ์ภู
สุวรรณ ต าบลช่องแม็ก 
อ าเภอสิรนิธร 
จังหวดัอบุลราชธานี 

สุรินทร ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นคมนำคม) 
สรุปสำระส ำคัญ เนื่องจากเส้นทางบ้านหินสูง – ท่ีพัก
สงฆ์ภูหินปูน –ส านักสงฆ์ภูสุวรรณ ระยะทางประมาณ 
๓ กิโลเมตร มีสภาพช ารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ท าให้
เกิดความล าบากในการสัญจรเพ่ือไปปฏิบัติศาสนกิจ 
จึงขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสร้างถนนลูกรัง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ
คมนาคม รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกสัญจร
และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือที่
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดัศรีสะเกษ 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจ และได้มี
หนังสอืแจ้งผู้ร้อง 
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ  

 

 

 

 

 

จังหวัดอุบลรำชธำน ี(จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ พระอาจารยเ์ฉลมิพล  
จักกะวโร 
ประธานส านักสงฆ์ภู
สุวรรณ ต าบลช่องแม็ก 
อ าเภอสิรนิธร 
จังหวดัอบุลราชธานี 

อุบลราชธาน ี เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ปัญหำดำ้นคมนำคม) 
สรุปสำระส ำคัญ เนื่องจากเส้นทางบ้านหินสูง – ท่ี
พักสงฆ์ภูหินปูน –ส านักสงฆ์ภูสุวรรณ ระยะทาง
ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีสภาพช ารุดเป็นหลุมขนาด
ใหญ่ท าให้เกิดความล าบากในการสัญจรเพ่ือไป
ปฏิบัติศาสนกิจ จึงขอความอนุเคราะห์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างถนนลูกรัง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านการคมนาคม รวมทั้งเป็นการอ านวย
ความสะดวกสัญจรและความปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประธานกรรมการ
อ านวยการฯ ไดม้ีหนังสือที่
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยงัผู้ว่า
ราชการจังหวดัศรีสะเกษ 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ และ
ได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้อง 
เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ  

จังหวัดอ ำนำจเจริญ (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ นายทวปี  บุตรโพธิ ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

อ านาจเจริญ เรื่อง ขอความอนุเคราะหบ์คุลากรใหค้วามรู้ในการ
แก้ไขปญัหาแหลง่น้ าของจังหวดั 
(ปัญหำดำ้นแหล่งน้ ำ) 
สรุปสำระส ำคัญ ตามที่คณะกรรมการโครงการ
สม าชิ ก วุ ฒิ สภ าพบประชาชน ใน พ้ื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางไปรับ
ฟังประเด็นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โดยในหารือในวันดงักล่าว นายสุธี  มากบญุ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
ซึ่ ง เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ ซึ่งใน
ประเด็นดังกล่าวจังหวัดอ านาจเจริญ เห็นว่าเป็น
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงได้มีหนังสือ
มายังคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ประสานงานให้บุคคลากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดน้ า 
แก่ส่วนราชการของจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนลา่ง) 
ได้ประสานงานไปยัง
ประธานคณะกรรมาธกิาร
การแก้ปญัหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์บุคคลากรที่มี
ความรู้ดา้นการพัฒนาแหลง่
น้ าส าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

ประธานคณะกรรมาธกิาร
การแก้ปญัหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา ได้มีการจดั
บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดา้นการบริหาร
จัดการน้ า ลงพ้ืนทีเ่พื่อให้
ความรู้แก่ส่วนราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
เรียบร้อยแล้ว 



 

 


