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กระทูถามที่ ๑๑๑๒ ร.
สภาผูแทนราษฎร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การขอแยกหมูบา นแหง ใหมเ พิ่ม ขึ้น ๑ หมูบา น ในพื้น ที่ตํา บลพะทาย อํา เภอทา อุเ ทน
จังหวัดนครพนม
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
ดวยไดรับการรองเรียนจากกํานันตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม วาผูใหญบาน
พรอมดวยราษฎรบานโคกสวาง หมูที่ ๙ มีความประสงคที่จะขอแยกหมูบานออกจากหมูบานอีก ๑ หมูบาน
เนื่องจากมีจํานวนครัวเรือนและประชากรเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนปญหาและอุปสรรคตอการปกครอง
ซึ่งปจจุบันมี ๑๘๙ ครัวเรือน มีประชากร ๑,๒๓๖ คน หากแยกหมูบานแหงใหมเพิ่มขึ้นอีก ๑ หมูบาน
ก็จะทําใหงายตอการดูแลจัดทําสวัสดิการตาง ๆ และขอใหมีสถานีอนามัย ๑ แหง ในพื้นที่บานโคกสวาง
หมูที่ ๑, ๗, ๘ และ ๑๐ ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงขอเรียนถามวา
๑. รัฐ บาลจะจั ด สรรงบประมาณในป ๒๕๕๓ เพื่ อ แยกหมู บ า นโคกสวา ง หมู ที่ ๙
ออกเปนหมูบานเพิ่มขึ้น ๑ แหงในพื้นที่ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เนื่องจาก
จํานวนครัวเรือนและประชากรเพิ่ม มากขึ้นไดหรือไม และขอใหมีสถานีอนามัย ๑ แหง ในพื้น ที่
บานโคกสวาง หมูที่ ๑, ๗, ๘ และ ๑๐ ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนมไดหรือไม
ประการใด ขอทราบรายละเอียด
๒. หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได จะจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๕๔
ไดหรือไม หากไมไดเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
ภูมิพัฒน พชรทรัพย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
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คําตอบกระทูถามที่ ๑๑๑๒ ร.
ของ นายภูมิพัฒน พชรทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เรื่อง การขอแยกหมูบานแหงใหมเพิ่มขึ้น ๑ หมูบาน ในพื้นที่ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม
ขาพเจา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทูถาม เรื่อง การขอแยก
หมูบานแหงใหมขึ้น ๑ หมูบาน ในพื้นที่ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ของทาน
สมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
คําตอบขอที่ ๑ และขอที่ ๒
ขอเรี ย นว า จากการรายงานของกระทรวงมหาดไทยทราบว า การจั ด ตั้ ง หมู บ า นนั้ น
กระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาตามหลั กเกณฑ การจั ดตั้ ง หมู บา น ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ประกอบกับความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑. กรณีเปนชุมชนหนาแนน
๑) เปน ชุม ชนที่มีราษฎรไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คน หรือมีจํา นวนบา นไมนอ ยกวา
๒๔๐ หลัง
๒) เมื่อแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมตองมีราษฎรไมนอยกวา ๖๐๐ คน หรือมี
จํานวนบานไมนอยกวา ๑๒๐ หลัง
๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบลหรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ
๒. กรณีเปนชุมชนหางไกล
๑) เปนชุมชนที่มีราษฎรไมนอยกวา ๖๐๐ คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา ๑๒๐ หลัง
๒) เมื่อ แยกหมูบา นใหมแ ลว หมูบา นใหมตอ งมีร าษฎรไมน อ ยกวา ๒๐๐ คน
หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา ๔๐ หลัง
๓) ชุมชนใหมหางจากชุมชนเดิมไมนอยกวา ๖ กิโลเมตร
๔) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบลหรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ
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๓. ควรจะพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศประกอบดวย
โดยเฉพาะการติดตอสื่อสาร การคมนาคม เทคโนโลยี การบริการและอํานวยความสะดวกใหแ ก
ประชาชน ซึ่ง สามารถดําเนิน การไดห ลากหลายวิ ธี และมีค วามสะดวกรวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น ตามลํ าดั บ
ตลอดจนผลกระทบตอภาระงบประมาณแผน ดิน เนื่องจากการจัดตั้งหมูบานใหมมีภาระคาใชจาย
ที่มีผลผูกพันงบประมาณเปนคาตอบแทนผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และอื่น ๆ เปนจํานวนมาก
ดังนั้น ในการจัดตั้งหมูบานใหมตองพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมเปนกรณีไป
สําหรับกรณีการขอแยกหมูบานตามกระทูถามนั้น กระทรวงมหาดไทยไดตรวจสอบแลวพบวา
บานโคกสวาง หมูที่ ๙ ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีราษฎรจํานวน ๘๓๒ คน
มีบานจํานวน ๒๐๐ หลัง ไมเปนไปตามหลักเกณฑการจัดตั้งหมูบาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
ในสวนการขอใหมีสถานีอนามัยนั้น จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขทราบวา
การกอสรางสถานีอนามัยใหมมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนตําบลที่ยังไมมีสถานีอนามัย
(๒) จํานวนประชากร ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน
(๓) มีที่ดินพรอมกอสรางไมนอยกวา ๑.๕ ไร
(๔) มีความพรอมในสาธารณูปโภค
(๕) ระยะทางห า งจากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ไม น อ ยกว า ๕ กิ โ ลเมตร
หรือระยะทางเดินทางดวยเทา ๔๕ นาที
จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข บานโคกสวาง หมูที่ ๑, ๗, ๘ และ ๑๐
ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ที่จะขอใหมีสถานีเพิ่ม ๑ แหง นั้น ไมเขาหลักเกณฑ
การขอกอสรางสถานีอนามัยใหม เนื่องจากตําบลพะทาย มีสถานีอนามัยอยูแลว ๑ แหง คือ สถานี
อนามัยพะทาย ตําบลพะทาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีระยะทางหางจากหมูบานโคกสวาง
๓.๓ กิโลเมตร และบานโคกสวางหมูที่ ๙ อยูหางจากสถานีอนามัยบานนาพระชัย ตําบลหนองแวง
อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑.๘ กิโลเมตร รวมทั้งประชากรของหมูบานที่รับผิดชอบ
ในหมูที่ ๑, ๗, ๘ และ ๑๐ มีจํานวน ๒,๒๐๓ คน และในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข
ไม ไ ด ตั้ ง งบประมาณสํ า หรั บการก อ สร า งสถานี อ นามั ยแห ง ใหม ที่ บ านโคกสว า ง ตํ า บลพะทาย
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑการขอกอสรางสถานีอนามัยใหม อยางไรก็ดี
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการบริการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้น ที่
ตามนัยดังกลาวอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายดวยแลว

