
                                                 ผลการด าเนนิการตามขอ้รอ้งเรยีน     
ในโครงการสมาชกิวฒุสิภาพบประชาชน 

 

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

จ ำแนกตำมภูมิภำคพื้นที ่
ประเภท : หนังสอื 

จ ำนวน/เรือ่ง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรือ่ง 

เรื่องเสร็จที่เกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ ำ เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม/อื่นๆ 

๑. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนบน) ๑๖ ๙ ๑ ๑   ๑  ๑    ๒ ๒ ๔ ๓ 

๒. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) ๕๙ ๑๕๙   ๑    ๑  ๒    ๗  
๓. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ    

(ตอนบน) 
๙๕ ๒๐๒ ๒  ๒  ๒  ๑    ๒  ๑๓  

๔. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 
    (ตอนล่ำง) 

๓๒ ๑๑๒ ๒  ๔  ๓  ๒  ๒  ๑  ๒  

๕. จังหวัดภำคกลำง ๔๒ ๙๙ ๘          ๔  ๔  
๖. จังหวัดภำคตะวันออก ๑๖ ๔๖       ๒  ๑    ๔  
๗. จังหวัดภำคใต ้ ๕ ๑๕             ๑  
จ ำนวนเร่ืองแยกตำมประเภท ๒๖๕ ๖๔๒ ๑๓ ๑ ๗  ๖  ๗  ๕  ๙ ๒ ๓๕ ๓ 

รวม ๙๐๗ ๑๔ ๗ ๖ ๗ ๕ ๑๑ ๓๘ 
รวมเร่ืองทั้งหมด จ ำนวน   ๘๘      เรื่อง 
 
* สีฟ้ำ    หมำยถึง  ประเภทเรื่องที่รบัมำเปน็หนงัสอื  
* สีขำว หมำยถึง  ประเภทเรื่องที่ได้จำกกำรรบัฟังควำมคิดเห็น (ด้วยวำจำ) 
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ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

สารบญั 
   

  ผลการด าเนนิการตามขอ้รอ้งเรยีน  
ในโครงการสมาชกิวฒุสิภาพบประชาชน 

   
พื้นที่ภำคจังหวัด เรื่องทีแ่จ้งผลเข้ำมำจ ำนวน/ เรื่อง หน้ำ 

๑. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนบน) ๑๔ ๓ – ๑๗ 

๒. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) ๑๑          ๑๘ - ๓๐ 

๓. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ๒๓ ๓๑ – ๕๐ 

๔. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง) ๑๖ ๕๑ – ๖๓ 

๕. จังหวัดภำคกลำง ๑๖ ๖๔ – ๘๐ 

๖. จังหวัดภำคตะวันออก ๗ ๘๑ – ๙๔ 

๗. จังหวัดภำคใต ้ ๑ ๙๕ 

รวมทั้งหมด ๘๘  
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ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัเชียงใหม่ (จ ำนวน ๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมาย และอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 
(นายวีระวิทย์  แสงจักร ประธานกลุ่มล่ามช้าง  
ผูร้้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 

 นายวีระวิทย์  แสงจักร ประธานกลุ่มล่าม
ช้าง ได้มีหนังสือกลุ่มล่ามช้าง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง ปัญหา
ข้อกฎหมาย และอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน โดยภาคประชาชนพบปัญหาข้อกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
สรุปความไดด้ังนี ้

 ๑. ปัญหาเก่ียวกับเรื่องข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีสืบ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการที่พักรายย่อยที่เป็นชาวบ้าน
ในชุมชน ได้น าทีด่ินและบ้านของตนเองมาปรับปรุง 
ดัดแปลง อาทิ บ้านที่พักอาศยั หอพัก อพารท์เม้นท์ ให้

- ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/
๔๐๙๔ ลงเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) และได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบ  
- วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการเบ้ืองต้นว่า ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใด กรมการปกครองจะแจ้งให้ท่าน
ทราบโดยตรงต่อไป 

 



  ๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เป็นที่พักรับรองนักท่องเทีย่วที่มีราคาถูก เพื่อรองรับ
การท่องเทีย่วที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม 
จนท าให้เกิดวสิาหกิจชุมชน เกิดรายได้น ามาเลี้ยงชีพ
และครอบครวัโดยคดิว่าได้ประกอบอาชีพในบ้านของ
ตนเอง เม่ือเกิดทีพ่ักในชุมชนและมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
พักท าให้เกิดกิจการต่อเนื่องตามมา ได้แก่ ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านซักอบรีด ร้านผลไม้ป่ัน กิจการทัวร์ 
เป็นต้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชพีและรายได้ ท าให้
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น คนในชุมชนมีงานท ามีรายได้
มากขึ้นไม่เป็นภาระของสงัคมและของภาครัฐทั้งยัง
สร้างรายได้มหาศาลให้กับธุรกิจการท่องเทีย่วของ
ประเทศ 

 ๒. เม่ือที่พักในชุมชนเป็นเสน่ห์ส าคญัในการ
ดึงดดูนักท่องเทีย่วให้เข้ามาส าผัสกับความเป็นอยู่
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีม ประเพณีของท้องถิ่น
อย่างแท้จรงิ เช่นเดยีวกันกับการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ แต่ในข้อเท็จจริง ดงักล่าวข้างต้น ชาวบ้าน
ไม่สามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากติดขัดข้อ
กฎหมายท าให้เกิดความเดือดร้อน 
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ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัเชียงใหม่ (จ ำนวน ๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เรื่อง การติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการเช่าที่ดินวัด

ต้นปูน (ร้าง) 
(พระครูปลัดอานนท์ วิสุทฺโธ  เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง) 

สรุปสำระส ำคัญ 

 พระครูปลัดอานนท์ วิสุทฺโธ  เจ้าอาวาสวัด
ล่ามช้าง ได้มีหนังสือวัดล่ามช้าง ที่ ลช/๖๒ ลงวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง การ
ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการเช่าที่ดินวัดต้นปูน 
(ร้าง) กรณีสืบเนื่องมาจาก รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสวุพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้
มอบหมายให้นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ และเขต ๑๖ ผู้แทน
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนจังหวัด
เชียงใหม่ และประชาชนชาวบ้านล่ามช้าง พุทธสมาคม
เชียงใหม่ เครือขุมชนเมืองเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีประเด็น

- ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑.01/๑๕๕๑ ลงเม่ือวันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) และได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  

- วันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการว่า ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ชาติได้น าเรื่องการรวมพื้นที่วัดตน้ปุ๋น (ร้างกับวัด
ล่ามช้าง และเรื่องที่ผู้เช่าเดิม ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดิน
วัดต้นปุ๋น (ร้าง) และจัดท าสัญญาเช่านานปี ให้คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) ได้พิจารณา ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๘/๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และการประชุม
มหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้บริษัท 
คอยค าซิลไซค์ ดีเวลเล็ปเมันท์ จ ากัด เช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๔๙๑๐ (ทั้งแปลง) ตั้งอยู่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เพื่อเป็น
สถานที่ตั้งโรเรียนวถิีล้านนา ระยะเวลาการเช่า ๒๐ ปี ดังนั้น ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖  

 



  ๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

พิจารณาเก่ียวกับความชัดเจนในการด าเนินให้เช่า
ที่ดินหรือให้ใช้ที่ดินวัดร้าง เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดล่ามช้าง โดย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือและเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวและได้มีหนังสือแจ้งให้
ทางวัดล่ามช้างด าเนินการขอรวมวัด  
โดยให้ส่งเอกสารการรวมวัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ ส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ ระยะเวลาล่วงเลยไปพอสมควร จึงขอให้ท่านได้
เมตตาติดตามเอกสารการรวมวัด 
ของวัดล่ามช้างและโปรดพิจารณาต่อไป 

 

กรกฎคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติ
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวเป็นข้อยุติแล้ว พร้อมทั้งได้มีหนังสอืแจ้งไปยัง 
ผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) ภำคเหนือ (ตอนบน)  จังหวดัเชียงรำย (จ ำนวน ๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑  เร่ือง ร้องขอควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 ๑. ปัญหาที่ดิน 
 ๒. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 (นายเสาร์แก้ว คู่ค า ตัวแทนเกษตรกรผู้ถือ
ครองที่ดินเดิม ผู้ร้องและพวก (จ านวน ๑๖ คน)) 
สรุปสำระส ำคัญ 
 ตัวแทนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ผู้ร้องและ
พวก จ านวน ๑๖ คนอ้างว่า ผู้ร้องและพวก เป็น
เกษตรกรได้ถือครองที่ดินและท าประโยชน์ในที่ดินแปลง 
NO ๑๔๖ ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ที่ ๘,๑๔,๑๖ ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒๙๖ ไร่ 
ซ่ึงแต่เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ปก. ๔-๐๑ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ถูกกลุ่มนายทุนขับไล่พื้นที่ จึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเก่ียวกับปัญหาการเข้า
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส.ป.ก. แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
รวมถึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลข
ด าที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมกำรฯ ได้มีหนงัสือส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (หนงัสือที่ สว 

๐๐๐๑.๐๑/๑๒๔๑ ลงวนัที่ ๐๙ ต.ค. ๒๕๖๒) และ 
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือที่ สว 

๐๐๐๑/๓๘๔๙ ลงเม่ือวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ (ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการฯ มีด าริให้ส่งเรื่องให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

๓. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 

- วันที่ ๑๑ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือที่ 
สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๑๓๐๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เรื่อง แจ้งผลการด าเนนิการของคณะกรรมาธิการว่า เรื่องดงักล่าว “มี
ลักษณะเป็นค าร้องทุกขท์ี่ต้องยุติ” เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องคดีอยู่
ในศาลปกครองเชยีงใหม่ ตามข้อ ๒๗ (๕) ของระเบียบส านกังาน
เลขาธิการวฒุิสภาว่าดว้ยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๘  
- วันที่ ๑๓ กมุภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ไดต้ิดตามผลการพิจารณาไปยงั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณา
เรื่องดังกล่าว เสร็จเรยีบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ร้องทราบ
ด้วยแลว้ (เร่ืองเสร็จสมบูรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัเชียงรำย (จ ำนวน ๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เร่ือง ขอควำมอนุเครำะห์ให้ควำมช่วยเหลือ เร่ือง 

กำรใช้ถนนใช้รถสัญจร ไป - มำ ของถนนใน
ชุมชนห้วยปลำกั้ง (ปัญหาด้านคมนาคม) 
(นายปาแล  ฉินหลง และนายอานนท์  จิดิ ผู้ร้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายปาแล ฉินหลง และนายอานนท์ 
จาดิ ผู้ร้อง เป็นราษฎรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนห้วย
ปลาก้ัง หมู่ที่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ขอร้องทุกข์เพื่อขอให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องการใช้ถนนในการใช้รถสัญจรไป - มา 
ของถนนในชุมชนห้วยปลาก้ัง เนื่องจากถนนเดิมเป็น
ถนนเชื่อมต่อจากถนนหลักของชุมชนห้วยปลาก้ัง ที่
ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย  
แต่ในปัจจุบันความเจริญของจังหวัดเชียงรายได้มีการ
พัฒนาก่อสร้างถนนอ้อมเมืองหรือถนนบายพาสที่ได้
ตัดผ่านถนนเดิมท าให้ชาวบ้านและผู้สัญจรถนนใน
ซอย ๓ ชุมชนห้วยปลาก้ังนั้น ต้องไปกลับรถไกล 
ซ่ึงมีระยะทางไกลถึงประมาณ ๔ กิโลเมตร จากเดิมมี
ระยะทางเพียง ๑๒ เมตร เท่านั้น เป็นเหตุให้ชาวบ้าน

- คณะกรรมกำรฯ ได้มีหนงัสือส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (หนังสือที่ สว 

๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๒ ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒)  
๒. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 

- วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มีหนังสือที่ สว  
(กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ เรื่อง การใช้ถนนใช้รถ
สัญจร ไป - มา ของถนนในชุมชนห้วยปลาก้ัง (นายปาแล  ฉนิหลง และนาย
อานนท์  จิดิ ผู้ร้อง) เรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา มีมติให้ส่งเรื่องไปยังกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาด าเนินการ
แก้ไขต่อไปแล้ว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจง้ผู้ร้องดว้ยแลว้ 
-  วันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๑๔๓/ม.๔๒๔๔/
๑๐๖๒๗  แจ้งผลการด าเนินการว่า แขวงการทางเชยีงรายที่ ๑ ได้
ประสานกับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหา โดย
สรุปว่าจะท าการก่อสร้างคันทางระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร เพื่อรองรับ
การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ให้มาใช้จุดกลับรถที่ ๑๓+๖๐๐ ซ่ึงชุมชน
มีความพอพอใจในรูปแบบการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
 

 



  ๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ในชุมชนหว้ยปลาก้ังที่ใช้ถนนในซอย ๓ ซ่ึงมี
ประชากร ๗๕ หลังคาเรือนและผู้สัญจรไปมาที่ถนน
เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านใหม่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การไปกลับรถไกล ระยะทางถึง ๔ กิโลเมตร  
ดังนั้น เพื่อให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยและใช้ระยะทางในการเดินทางที่
น้อยลงของการใช้ถนนเส้นดังกล่าว 

-  วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๓ 
 
 นายปาแล ผู้ใหญ่บ้านห้วยปลาก้ัง จ.เชยีงราย ได้แจง้ความ
คืบหน้าเก่ียวกับการสร้างถนนในพืน้ที่ห้วยปลาก้ัง (โทรศัพท์) ว่า ถนนได้
ท าเสร็จเรยีบร้อยแลว้ ประชาชนในพื้นที่ใชง้านได้สะดวก โดยฝากขอบคณุ
ผู้ใหญ่ทุกคนของวุฒิสภา ที่ให้การชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ที่ในโอกาส
ดังกล่าวดว้ย 
  
-  วันที่ ๐๙ เมษำยน ๒๕๖๓ 
 นายอานนท์ ฯ  จ.เชียงราย ไดแ้จ้งความคืบหน้าเก่ียวกับการสร้าง
ถนนในพืน้ที่ห้วยปลาก้ัง เพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้มา
ด าเนินการก้ันเหล็กดดัเพิ่มความปลอดภยัให้ชาวบ้านอีกขั้นหนึ่ง 
(เร่ืองเสร็จสมบูรณ์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัล ำปำง (จ ำนวน ๓ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ขอความเป็นธรรมการอพยพ (ปัญหาสังคม) 

(นำยประจักษ์  ชำติสืบ และคณะ ผู้ร้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายประจักษ์  ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่า
แม่เมาะ และคณะ ผู้ร้อง ได้มีหนงัสือลงวันที่ ๑ ตลุาคม 
๒๕๖๒ เรียน สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ขอความเป็นธรรม
การอพยพ ผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคเหนือ 
(ตอนบน) เม่ือวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
ล าปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภาให้
ช่วยเหลือให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(แม่เมาะ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ่ายเงินชดเชย
ค่าเวนคืนที่ดินให้แก่ราษฎร หมู่ ๗ บ้านสวนป่าแม่
เมาะ ที่มีพื้นที่ท ากินบริเวณปากอุโมงค์เพื่อส ารองน้ า
จากเขื่อนก่ิวลม 

- ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ มีด าริให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๔ ลงเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๒) และได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
- วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 นางอุดมพร เอกเอ่ียม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติ
ราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๑/ท๗
๓๑๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเป็นธรรมการ
อพยพ (นำยประจักษ์  ชำติสืบ และคณะ ผู้ร้อง) ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางที่ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว 

 

 

 

 



  ๑๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัล ำปำง (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือความ

เดือดร้อน 
(นำยศุกร์  ไทยธนสุกำนต์  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง 
ได้มีหนังสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน  
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบลบ้าน
ดง ในประเด็นการขอความอนุเคราะห์
ติดตามผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดง เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนสาขาโรงพยาบาลแม่เมาะ  

- ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ มีด าริให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๗ ลงเม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๒) และได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  

- วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๗ ลงเม่ือ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ กรณี ขอ
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน (นายศุกร์ ไทยธน สุกานต์   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง ผู้ร้อง) ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผล
การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีดังกล่าวมาให้ทราบแล้ว ความว่ากระทรวง
สาธารณสุข ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจัดท าแผนพฒันาบริการสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่เมาะ
ซ่ึงเป็นแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง เพื่อให้การสนับสนุน
ทรัพยากรในการบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การผลักดันให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนสาขาแม่เมาะ
เป็นการบริหารจัดการภายในจังหวัดล าปาง ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม ส่วนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล ให้เขตบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาจัดท าค าขอในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน
เพื่อทราบแล้ว (เร่ืองเสร็จสมบูรณ์) 

 

 



  ๑๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัล ำปำง (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๓  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

ความเดือดร้อน (กรณี แก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรต าบลบ้านดง ประเด็นการติดตาม
เร่งรัดในการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่เมาะ) 
 
(นำยศุกร์  ไทยธนสุกำนต์  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง) 
 

- วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
(หนังสือที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒) 

๒. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
(หนังสือที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒) 

๓. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
 กรณี นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง 
ได้มีหนังสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรต าบลบ้านดง ประเด็นการติดตามเร่งรัดในการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่เมาะเพื่อจัดท าเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรที่อพยพและ
พื้นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของราษฎร ที่ไม่ได้อพยพเพื่อให้การใช้ประโยชน์ทีด่ิน
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการกรณี
ตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑) การติดตามเร่งรัดการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ เพื่อ
จัดท าเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้กับราษฎร เนื่องจากปัจจุบันมีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงก าหนดให้

 



  ๑๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพ
ที่ดินทุกประเภท คณะกรรมาธิการ จึงเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาด าเนินการ ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
 ๒) การติดตามให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านดงเป็น
โรงพยาบาลชุมชนสาขาโรงพยาบาลแม่เมาะ ปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหาร แผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ตามความในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ คณะกรรมาธิการ จึงเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย
น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ท าหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว (เร่ืองเสร็จสมบูรณ์) 
 
 
 
 



  ๑๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เรื่อง ขอคัดค้าน ขอประทานบัตรท า
เหมืองแร่ 

 (นายจลนุ สายหน้า ตัวแทน
ชาวบ้านต าบลบ้านบอม ผู้ร้อง) ได้มีส าเนา
หนังสือ เรื่อง ขอคดัค้าน ขอประทานบัตร
ท าเหมืองแร่ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรียน รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผ่าน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนบน) เม่ือวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดล าปาง โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี ้

ข้อเท็จจริง 

 ผู้ร้อง เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ได้
ขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัด
ล าปาง ซ่ึงประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้าน
บอมและต าบลบ้านก่ิว ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ

- วันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
 ประธานคณะกรรมการให้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

- วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด แจ้งผลการด าเนินการว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนดังนี้ 

 ๑. ผู้ร้องเรียนได้คัดค้านการขอประทานบัตรบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(ล าปาง) จ ากัด ค าขอประทานบัตรที่ ๗/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๐ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตาราง
วา ค าขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๘ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ค าขอ
ประทานบัตรที่ ๙/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๖๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา และค าขอประทานบัตรที่ 
๑๐/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๑๐๒ไร่ ๘๑ ตารางวา ชนิดแร่ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ต าบล
บ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ซ่ึงจัดอยู่ในการท าเหมืองแร่ ประเภทที่ ๓ 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการค าขอประทานบัตรตาม
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับ
ค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอน
ประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ด าเนินการตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน

 



  ๑๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ข่าวสารเก่ียวกับการรับฟังการชี้ แจง
เก่ียวกับผลกระทบและผลดีแก่ชุมชน จึง
ได้ เข้าชื่อประชาชนท าหนังสือคัดค้าน  
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่
จะเกิดต่อชุมชน 

 จึงขอให้ทบทวนและเปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนต าบลบ้าน
บอมและต าบลบ้าน ก่ิว  กรณีบริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ขอ
ป ร ะ ท า น บั ต ร เ ห มื อ ง แ ร่ ใ น พื้ น ที่ 
จังหวัดล าปาง 

พื้นที่ที่ขอประทานบัตรเม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีหนังสือเชิญประชาชน
ทุกคนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่มีระยะห่างจากแนวเขตค าขอ
ประทานบัตรไม่เกิน ๑๐๐๐ เมตร และต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของ
ชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันที่จัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอ
ประทานบัตร 

 ๒. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ร้องเรียนคัดค้าน
ทราบแล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มี
หนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กรณีส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่
ขอประทานบัตร ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย (ล าปาง) จ ากัด ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา โดย
แจ้งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ตรวจสอบประเด็นการร้องเรียน
คัดค้านกรณีนายจลุน สายหนิ้ว ตัวแทนชาวบ้านแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ข่ า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร รั บฟั ง ก า ร ชี้ แ จ ง เ ก่ี ย ว กั บผ ล ก ร ะ ท บ                                                                                                        
และผลดี...และผลดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบว่าชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเพิ่มเติมรวมทั้ง
ตรวจสอบการคาบเก่ียวของต าบลนาแส่งและต าบลสันดอนแก้วตามขอบเขตการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ด้วย 



  ๑๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาแล้ว เห็นว่า การด าเนินการค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ต้องมีการด าเนินการอีกหลายขั้นตอน และ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่า
ด้วยการด าเนินการเก่ียวกับค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุ
ประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ระเบียบ ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ 
ระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยผูข้อประทานบัตรต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องได้รับความเห็นชอบในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุง
หรือแต่งแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน 
ซ่ึงในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะมีการ
พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญของพื้นที่โครงการทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการท าเหมือง 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ขอประทานบัตรปฏิบัติ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนคัดค้านและการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน
พื้นทีท่ี่ขอประทานบัตรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ทั้งนี้ หากมีความ
คืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 



  ๑๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวดัล ำพูน (จ ำนวน ๑ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ติดตามเร่งรัด

โครงการก่อสร้างอ่างแม่สะป้วด 
(นางฉัตรทิวา ตากาศ รองนายกเทศมนตรี
ต าบลทาสบชัย ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลทาสบชัย) 
ข้อเท็จจริง 
 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่
สะป้วด ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่สะป้วด หมู่
ที่ ๒ ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ได้รับพระราชทานเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เม่ือ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ปัจจุบัน
ส านักชลประทานได้ด าเนินการจัดท า
โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่
เพียงการเข้าด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ ซ่ึง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรม
ป่าไม้ 

- วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๖๔ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  
- วันที่ ๐๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือวุฒิสภา 
ด่วนที่สดุ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๘๘๗ ลงวันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่งไปยัง
กรมชลประทาน 
- วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 กรมชลประทาน ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๓๗/๗๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ แจ้งผลการด าเนินการมายังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
- วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว  
(กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการด าเนินการ
ว่า กรมชลประทาน ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
– ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ในชั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นทีต่ามกฎหมายแล้ว และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงว่า ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบค าขอใช้พื้นที่ปาไม้ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง รวมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรดัด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายโดยด่วนต่อไป (เร่ืองเสร็จสมบูรณ์) 

 

 



  ๑๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดตำก (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ปัญหาผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก  

สำระส ำคัญ 

 กรณีการด าเนินการเก่ียวกับปัญหาผัง
เมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้
ยกเว้นใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จึงท าให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อห้ามการก่อสร้าง
อาคารตามประกาศดังกล่าว ท าให้สถาน
ประกอบการโรงงานต่าง ๆ ไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ บางพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้แค่ พื้นที่ใช้
สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ซ่ึงเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

- วันที่ ๐๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน 
- วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓   
 คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินได้มีหนังสือ ที่ สว 
(กมธ๒) ๐๐๑๐/๒๙๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการฯ การบริหารราชการแผ่นดิน ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อสอบถามข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับ
ปัญหาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้ยกเว้นใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
โดยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อห้ามการก่อสร้างอาคารตามประกาศดังกล่าว ท าให้สถาน
ประกอบการโรงงานต่าง ๆ ไม่สามารถก่อสร้างได้ บางพื้นที่อนุญาตให้
ก่อสร้างได้แค่ พื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ซ่ึงเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
 ซ่ึงข้อคิดเห็นดังกล่าวนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
โดยได้ปิดประกาศ ๑๕ วัน และประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ของ

 



  ๑๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

  
 

ประชาชน เม่ือเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ จากการตรวจสอบ
ร่างข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน ไม่
ปรากฏเงื่อนไขของการจ ากัดพื้นที่ประกอบกิจการหรือก่อสร้างอาคาร
ประเภทโรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอย รวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่
อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะ
ประกาศใช้บังคับได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดพิษณุโลก (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ปัญหาภัยแล้งและการคมนาคม 

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์) 

สำระส ำคัญ 
 กรณีประชาชนจังหวดัพิษณุโลก ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหา
น้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรและการ
สัญจรยังมีความยากล าบาก และมีจุดเสี่ยงอันตราย
หลายจุดโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- วันที่ ๑๒ พฤศจำยน ๒๕๖๒ 
 ส่งเรื่องไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

- วันที ่๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓   

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือ 
ที่ พล ๐๐๒๓.๔/๑๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พิจารณา
ให้การสนับสนุนงบประมาณและให้อ าเภอนครไทย ก ากับ ดูแล และ
ให้ค าแนะน า การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม 
ในการจัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป  

 

 



  ๒๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดสุโขทัย (จ ำนวน ๘ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 (นายบุญลือ ครุฑทุ่ง) 

  

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  
- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว 
(กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ แจ้งความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       ๑. กำรขอให้ยกเลิกมำตรำ ๔ มำตรำ ๑๒ วรรคสอง และ
มำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖  
         คณะกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เร่งรัดและเสนอแนะการจัดท าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและในร่างฉบับปัจจุบันไม่มี
บทบัญญัติเก่ียวกับการให้ยกเลิกต าแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้าน            
ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครอีกต่อไป  
       ๒. สิทธิประโยชน์ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รวมทั้งกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยปกครองท้องที่ ได้แก่          
            (๑) สวัสดิกำรรักษำพยำบำล 
            (๒) กำรแต่งเคร่ืองแบบก ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนได้แม้พ้น
จำกต ำแหน่งแล้ว เช่นเดียวกบัข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

 



  ๒๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

            (๓) กำรขอปรับเปล่ียนรูปแบบประจ ำตวัก ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้ำน 
            (๔) ให้จุดรับแจ้งเหตุของฝ่ำยปกครองควรมข้ีอควำมเป็น
ภำษำอังกฤษ 
        คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องของฝ่าย
ปกครองท้องที่และไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 
การปกครองท้องถิ่น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จึงส่งคืนข้อคิดเห็นดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ส่งไปยัง
คณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่และอ านาจต่อไป 
         คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่อง
ร้องเรียน พิจารณาแล้ว เห็นควรส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดสุโขทัย (จ ำนวน ๘ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เร่ือง วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของผู้บริหำร

ท้องถิ่น จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร             
ส่วนต ำบล 

 (นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ) 

 

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจง้ความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของผู้บริหำรท้องถิน่  

          คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเก่ียวกับวาระการด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และจะได้น าข้อเสนอดังกล่าว               
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 

 

๓ เร่ือง จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร             
ส่วนต ำบล 

 (นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ) 

 

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจง้ความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 

 



  ๒๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

    - จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเก่ียวกับจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) แล้ว และจะได้น าข้อเสนอ
ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

๔     เร่ือง ค่ำตอบแทนของผู้ประสำนชุมชน 

(นายอธิราช วรรณา) 

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจง้ความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
           - ค่ำตอบแทนของผู้ประสำนชุมชน 

  คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเก่ียวกับค่าตอบแทนของ
ผู้ประสานชุมชนแล้ว และจะได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 

 

 

 



  ๒๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดสุโขทัย (จ ำนวน ๘ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๕ เร่ือง กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(นายอธิราช วรรณา) 

 

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจง้ความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
       - กำรด ำเนินงำนดำ้นงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

         คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และจะได้น า
ข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

 

 

 



  ๒๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๖ เร่ือง กำรถ่ำยโอนภำรกิจของส่วนรำชกำร
หน่วยงำนตำ่งๆ ให้แกเ่ทศบำลเมืองสุโขทัย
ธำนี เป็นผู้รับผิดชอบ 

(นายอธิราช วรรณา) 

 

 - วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

- วันที ่๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีหนังสือ  
ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ แจง้ความ
คืบหน้าและผลการพิจารณา ดังนี้ 
  - กำรถ่ำยโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ให้แก่
เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี เป็นผู้รับผิดชอบ 

       คณะกรรมาธิการฯ รับทราบข้อเสนอเก่ียวกับการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี เป็นผู้รับผิดชอบแล้ว และจะได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

๗ เร่ือง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

(นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์) 

 

 - วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา 

- วันที ่๐๙ มีนำคม ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว
(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า  คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้า
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และได้รับทราบข้อมูลว่า  

 



  ๒๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

กรณีขั้นตอนในการขอเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของคนในชมุชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านต้องมีการประกาศเขตพื้นที่นั้นให้เป็นเขตท่องเที่ยว
ชุมชนหรือท้องถิ่นก่อน โดยเขตต าบลเมืองเก่าอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
คนในท้องถิ่นสามารถยื่นค าขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ทันที 
ซ่ึงได้ด าเนินการเสนอไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เม่ือต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เม่ือประกาศแล้วสามารถแจ้งให้
ชาวบ้านรับทราบได้ทันที เนื่องจากมีการประสานกันทางกลุ่ม 
แอปพลิเคชันไลน์อยู่แล้ว  
 

๘ เร่ือง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

(นายณรงค์ชัย โตอินทร์) 

- วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา 

- วันที ่๐๙ มีนำคม ๒๕๖๓   

     คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว
(กมธ๓) ๐๐๑๙/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการ และได้รับทราบข้อมูลว่า การขอให้เป็น
เขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น ชุมชนจะส่งค าร้องมาที่กรมการ
ท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยวจะมีการพิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่นตามที่
ก าหนดหรือไม่  

 



  ๒๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

  หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะ
ด าเนินการประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น และจะมีการ
จัดฝึกอบรมให้กับปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความสามารถในการสื่อ
ความหมาย ซ่ึงจะเป็นการด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการ
ประกาศให้เป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อเตรียม ความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 

 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดอตุรดิตถ์ (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคลากรทาง

การศึกษา (ปัญหาด้านสังคม) 

 

- วันที่ ๐๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ วุฒิสภา 

- วันที ่๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓   

 คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว 
(กมธ๓) ๐๐๑๙/๒๑๐๓ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีหนังสือชี้แจงมายังคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

     ๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ซ่ึง
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของ

 



  ๒๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ส าหรับโรงเรียน
ที่มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ซ่ึงไม่อยู่ในแผนโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา 
นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่ม
น้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริหรือเป็น
โรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา หรือโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียน
คุณภาพ  

     ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดการ
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการฯ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา ในการนี้ ก.ค.ศ. พจิารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรร
อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๒๐,๔๕๐ อัตรา ซ่ึง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการเกลี่ย
อัตราก าลังที่ได้รับไปก าหนดต าแหน่งในหน่วยงานการศกึษาตาม



  ๒๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทั้งน าอัตราที่ได้รับ
จัดสรรเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่างๆ ส าหรับการ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทน
ต าแหน่งที่ว่างนัน้ เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.
ศ. ตั้งในส่วนราชการที่จะพิจารณาโดยค านึงถึงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อให้การ
บริหารอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

     ๓. ส าหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา ที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ปกติ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการฯ ตามที่ คปร. ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถจัดสรรอัตราพนักงานราชการและอัตราจ้าง 
(ต าแหน่งครูผู้สอน) ทดแทนให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความขาด
แคลนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีตาม
กรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ส าหรับ
กรณีครูอัตราจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดด้ าเนินการ
สรรหาอัตราทดแทนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว     

 
 



  ๓๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดนครสวรรค์ (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ขอรับกำรสนับสนนุกำรก่อสร้ำงประตู

ระบำยน้ ำ 
(นายสายันต์  จนัทนบ กรรมการหมู่บ้านผู้ทรง) 
 
ที่อยู่ ๖๙ หมู่ ๗ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค ์
โทร. ๐๘๑ – ๕๑๙๓๐๕๐ 

สำระส ำคัญ 
 ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีระบบส่งน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ และขาดแหล่งกักเก็บน้ าถาวรที่
ส าคัญๆในพื้นที่ จึงต้องการให้รัฐสนับสนุนการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ า ๒ แห่ง คือ ประตู
ระบายน้ าเขาชนกันและประตูระบายน้ าวัง
ชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
 

 นำยวีระ  ด่ำนสกุลเจริญ (นำยช่ำงชลประทำนอำวุโส) 
ชี้แจงว่าในปี ๒๕๖๑ ได้มีการศึกษาประตูระบายน้ าเขาชนกัน ต่อมา
ในปี ๒๕๖๒ ส านักส ารวจฯ ได้ท าการส ารวจและออกแบบแล้วเสร็จ
เรียบร้อยในปีเดียวกันในปี ๒๕๖๓ ส านักออกแบบฯ ด าเนินการ
ออกแบบในการด าเนินงานรายละเอียดการก่อสร้างประตูระบายน้ า 
จนกระทั่งสามารถจัดเข้าแผนก่อสร้างประตูระบายน้ าเขาชนกัน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



  ๓๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดัสกลนคร (จ ำนวน ๙ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง  ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

 (นำยอภิรัฐ  แสงลี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนลึมบอง ผู้ร้อง) 
 
 

- วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการฯ ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจและได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นวา่เรื่อง
ดังกล่าวมีความส าคัญกระบวนการจัดการศึกษาของผู้เรียนอย่างมาก 
จึงได้มีมติมอบหมายให้คณะท างานกลางในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ซ่ึงขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการด าเนินการ จะแจ้ง
ให้ทราบเป็นระยะต่อไป 

รอผลการพิจารณาจาก 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. คณะกรรมาธิการ

การศึกษา วุฒิสภา 
เพิ่มเติม 

๒ เรื่อง ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ทีท่ ากินใน
เขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  

(นำยทวี  ผำใต้  ผู้ร้อง)   

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 
 ราษฎรในเขตพืน้ทีต่ าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณและ
ใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับเรื่องเอกสารสิทธิ์ของราษฎรที่ใช้
พื้นที่ป่าสงวน  เป็นพื้นทีท่ ามาหากินมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ไม่ได้มี
เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย 
- ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยงัคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแล้ว 

 



  ๓๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๓ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้าน
การคมนาคม 

(นายปัญญา  ราชไชย ผู้ร้อง)   

 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์  ขอให้วุฒิสภาผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน
สาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕  บ้านโนนตูม ต าบลตาลเนิ้ง – บ้านโคกพุทรา 
ต าบลตาลโกน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน
สาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๒ บ้านดงสวรรค์ – บ้านดงมีชัย ต าบลตาลเนิ้ง 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
- วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน ถนนสำย 
สน.ถ. ๗๒-๐๐๕ บ้ำนโนนตูม ต ำบลตำลเนิ้ง – บ้ำนโคกพุทรำ 
     คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มีหนังสือประสานไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแจ้งว่า โครงการดงักล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณแล้ว  
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 



  ๓๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกตาม
โครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
 
(นำยสมพร  ศิรินำ ผู้รอง) 
 
 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกตามโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
     ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  จ านวน ๘ โครงการ  ดังนี้ 
     ๑. โครงการขุดสระบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ 
     ๒. โครงการขุดลอกห้วยวังพงโพดบ้านวังหว้า หมู่ที่ ๑๐ 
     ๓. โครงการขุดลอกล าห้วยค ายางตอนล่างบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ 
     ๔. โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๑๖ 
     ๕. โครงการขุดลอกห้วยน้ าค าตอนล่างบ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘ 
     ๖. โครงการขอขยายไฟฟ้าบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านท่าศรีไคล 
หมู่ที่ ๗  และบ้านท่าศรีไคร หมู่ที่ ๑๖  
     ๗. โครงการขุดลอกล าห้วยบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๓ 
     ๘. โครงการขุดลอกเพิ่มเติมอ่างเก็บน้ าวังขามป้อม บ้านท่าศรีไคล 
หมู่ที่ ๗ 
 
- วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมาธิการการเกษตร ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  
ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๓๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่ม
เลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 
 
(นายสลับ  สังวรจิตร  ผู้ร้อง) 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 
ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๖ ต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อ
เลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในบ่อดิน 
- วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ 
- วันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๕๑๙.๒/๓๗๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาว่า ได้มอบหมายให้
กรมประมงพิจารณาด าเนินการ โดยศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด 
เขต ๓ (สกลนคร) ได้ส ารวจพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและร่วมประชุมกับ
กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและมีเกษตรกร จ านวน ๔-๕ ราย ใช้ระบบไฟฟ้าสูบ
น้ าจากห้วยล าปลาหาง มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาหมอไทยให้กับ
เกษตรกร จ านวน ๕ ราย และในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จะ
ด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (นิล/ตะเพียน) ให้กับเกษตรกร 
จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต  

 



  ๓๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๖ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนขุดลอกคลอง
หนองบัว 
(นายสุรินทร์  พรมบุตร ผู้ร้อง) 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ 
๑๗ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้มีมติให้มีการขุด
ลอกปรับปรุงหนองบัวเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ าประปา และท าการเกษตร 
อีกประการหนึ่งบึงหนองบัวอยู่ภายใต้การดูแลของชลประทานห้วย
เดียก อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครแต่เนื่องจากระยะทางอยู่ห่างไกลที่
ท าการถึง ๖๐ กิโลเมตร แต่การพัฒนาดูแลปรับปรุงยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง จึงขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมทั้งพิจารณาถ่ายโอนบึง
หนองบัว ให้มาอยู่ในความดูแลของชลประทานเขื่อนน้ าอูน 
 
- วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตร ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๗ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานข้ามล าด้วยด่านภูตอนล่าง  
บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย อ าเภอบ้าน
ม่วง จังหวัดสกลนคร 
 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าด้วยด่านภูตอนล่าง บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 ชาวบ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย ได้รับความเดือดร้อนใน
การใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ในฤดูแลง้ และมีความ
เดือดร้อนในการใช้ถนนการเกษตรเส้นทางไปล าห้วยด่านภูตอนล่าง 
ซ่ึงสภาพถนนเป็นลูกรังและมีบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ คันคูล าห้วยถูก
น้ ากัดเซาะขาดเสียหาย ชาวบ้านได้แก้ปัญหาโดยการท าสะพาน

 



  ๓๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ชั่วคราวข้ามล าห้วย แต่สะพานมีความไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรพัย์สนิของผู้ที่ใชท้างในการสัญจร แต่องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาย มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอให้ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการจัดสรรงบประมาณหรือด าเนินการส ารวจ ออกแบบ 
ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยด่านภูให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมาย 
- วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการคมนาคมได้มีหนังสือประสานไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมทางหลวงชนบท  
     กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีโครงการดังกล่าว  
หากองค์การบริหารส่วนต าบลมายมีความจ าเป็นจะจัดท าโครงการ
ดังกล่าว สามารถพิจารณาใช้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมทบกับงบประมาณ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้จัดสรรให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการใช้จ่าย 
ตามอ านาจหน้าที่หากงบประมาณไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมายอาจพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่ต่อไป    
     กรมทำงหลวงแจ้งว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ประสงค์จะให้กรมทางหลวงชนบทสนับสนุนการด าเนินงานด้าน



  ๓๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เทคนิค เช่น การส ารวจออกแบบและการประมาณราคา เพื่อน าไป
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรืออาจน าโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีกทางหนึ่ง ขอให้แจ้งความ
จ านงไปยังแขวงทางหลวงชนบทสกลนครโดยตรง 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๘ เรื่อง บึงค าอ้อ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๒๑ ต าบล
สว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าในปริมาณ
มากพอ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 
(นายภานุพงศ์ สาระบิล ผู้ร้อง) 

- วันที่ ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 บึงค าอ้อ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๒๑ ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตืน้เขินไม่สามารถเก็บกักน้ าใน
ปริมาณมากพอ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง จึงมีความจ าเป็นต้องท าการขุด
ลอกบึงค าอ้อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่
เกิดจากภัยแล้งและน้ าท่วมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทัน
เหตุการณ์ 
- วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่องไปยัง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๘๘ 
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 



  ๓๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๙ เรื่อง คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(ดร. ดิษย์ชยั  แก่นท้าว ผู้ร้อง) 
 
 

คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 
ต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     วัตถุประสงค์ 
     ๑. ยกเลิกค าสั่งยุบ ควบรวม โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า  ๑๒๐ 
คน แล้วคืนอัตราผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
     ๒. เร่งบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานเดียวกันกับผู้ทีไ่ด้รับการ
บรรจุแต่งตั้งแล้วในรอบแรก 
- วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๑ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดักำฬสินธ์ุ (จ ำนวน ๗ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๐ เรื่อง การจัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎรที่ผ่าน

กระบวนการพิสูจน์แล้ว จ านวน ๙๕ คน ใน
พื้นที่จังหวดักาฬสินธุ์  
(นายวัลลภ  ฆารรัศมี)  
สาระส าคัญ 
 ขอให้เร่งรัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการ เรื่อง การจัดสรรที่ดินท ากินให้
ราษฎรที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์แล้ว จ านวน 
๙๕ คน ในพื้นทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ตามมติ คทช. 
และมติ ครม. กรณีราษฎรในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง เคยท ากินใน
พื้นที่ป่านาจารย์ – ดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ต่อมาเม่ือปี ๒๕๐๗ รัฐได้ประกาศให้
ป่านาจารย์-ดวงขวางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ต่อมาปี ๒๕๑๗ อ.อ.ป. น าพื้นที่ป่านาจารย์-ดง
ขวางไปสร้างสวนป่าสมเด็จ ทับที่ท ากินของ
ราษฎรและถูกให้ออกจากพื้นที่ที่เคยท ากิน 
(ปัญหาที่ดิน) 
 

- วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
หนังสือที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒เรื่อง
แจ้งผลการพิจารณาว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหา
เก่ียวกับที่ดิน ซ่ึงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมี
หน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุก
ประเภท ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะได้ติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในภาพรวมต่อไป 
 

 



  ๔๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑๑ ขอให้ภาครัฐส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ เนื่องจากเป็น
พื้นทีท่ี่มีสถานที่ส าคัญที่น่าสนใจหลายแห่ง 
 
(นายนิวัณ  นาพรม  นายกเทศมนตรี 
ต าบลนิคม อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์) 

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการ ฯ ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ได้ด าเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังนี้  
     ๑)  ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมโฮมสเตย์ไทย  
 สถานที่ด าเนินการ คือ สหัสขันธ์ไดโนโรด โฮมสเตย์ ต าบล
โนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๙ หลัง 

     ๒)  ด าเนินกิจกรรมสื่อสญัจร ON Tour : สไตล์นวตัวถิอี าเภอ 
สหัสขันธ์ จงัหวดักาฬสินธุ์  
 โดยเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของอ าเภอสหัสขนัธ์ 
จังหวัดกาฬสนิธุ์กับ ๘ วิถวีัฒนธรรม ไดแ้ก่ อาหาร การแตง่กาย ที่อยู่
อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อและศิลปวฒันธรรม ที่แสดงถึง
จุดเด่น เอกลักษณ์ อัตลักษณข์องชุมชนสดุยอดผลิตภณัฑ์เด่นและ
สถานที่ท่องเทีย่วเพื่อเป็นจดุขายของชุมชน มีความน่าสนใจและดงึดดู
นักท่องเทีย่วให้เดินทางเข้ามาท่องเทีย่วมากขึ้น 

 

 



  ๔๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑๒ ขอให้ผลักดันหน่วยงานที่เก่ียวข้องอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาคู เพื่อให้เป็นพื้นที่จ าหน่ายสินค้าของ
คนในชุมชน (นายประเสริฐ  จิตปรีดา)   
ข้อเท็จจริง 
     เทศบาลต าบลนาคู ได้จัดท าโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู และ
ได้จัดส่งรายละเอียดไปยัง ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง แก้ไข ปรับปรุงตลาดสดดังกล่าว ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๒ ปีแล้ว ดังนั้น จึงขอ
ความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ผลักดันโครงการ
ดังกล่าว (ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการ ฯ ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

- ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าเทศบาลต าบลนาคู
ไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

๑๓ ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายก้ันล า
น้ าปาวเพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้ง 
(นายณรงค์  คูธนพทิักษ์กุล)    
ข้อเท็จจริง   
 ด้วยเทศบาลต าบลกมลาไสย  
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความ
ประสงค์ที่จะก่อสร้างฝาย เพื่อทดระดับน้ าและ
เก็บกักน้ าใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การผลิต

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการ ฯ ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ๗ เมษายน ๒๖๖๓ 

 



  ๔๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

น้ าประปา ตลอดจนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมประเพณีประจ าปี ซ่ึงเทศบาล
ต าบลกมลไสยได้เสนอโครงการก่อสร้างฝายก้ัน
ล าน้ าปาวเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส านักงาน
ชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น  
     จึงขอความอนุเคราะห์วุฒิสภาติดตามและ
ผลักดันโครงการดังกล่าว (ปัญหาแหล่งน้ า) 

 ส านักงานชลประทานที่ ๖ (ขอนแก่น) พิจารณาแล้วเห็นว่า
ลักษณะของโครงการชลประทานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงได้มอบให้ส านักบริหารโครงการกรม
ชลประทาน เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ได้น าเข้าแผนการศึกษาโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

๑๔     ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนาย
สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ดังนี ้
 ๑. ปัญหาการค้าขายที่ฝืดเคือง โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายตกต่ า ซ่ึงอาจจะช่วย
โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลายพืน้ที่ของ
จังหวัดจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงโดย
ทางภาคเอกชนจะจัดท าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่
โดยอยู่ในช่วงของการออกแบบและน าเสนอ 
     ๒. การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีปัญหาด้าน
การติดต่อกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน 
ซ่ึงควรมีการบริหารจัดการแบบ One Stop 
Service 
     ๓. ความนิยมในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อยอดขาย และราคา
สินค้าที่ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดออนไลน์ได้ 
(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการ ฯ ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการเก่ียวกับ
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้  
     ๑.  จัดโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินคา้ 
OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชนจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้าฝืดเคือง 
     ๒.  จัดท าระบบการด าเนินการงานบริการแบบ MOC Single 
point เพื่อลดระยะเวลาของประชาชนผู้มาติดต่อในการจดทะเบียน

 



  ๔๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

นิติบุคคล รวมทั้งการออกหนังสือรับรองสามารถออกได้ที่ธนาคาร ไม่
ต้องมาที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
     ๓.  ด าเนินการได้ให้ความรู้ด้านการท าการตลาดสมัยใหม่ให้กับ
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับรูปแบบการท าธุรกิจสมัยใหม่ ซ่ึงเป็น
วิวัฒนาการด้านการตลาดสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันก็จัดหาตลาด
ออฟไลน์ภายในจังหวัดและที่ส่วนราชการ ภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อ
ฝึกหัดการค้าให้กับผู้ผลิตรายย่อยที่สนใจ 

๑๕ ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
นายวีระชาติ  ภูโปร่ง  ดังนี้ 
๑. ปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร
ตลอดทั้งปี  
         ข้อเท็จจริง    
 เนื่องจากมีการปิดการส่งน้ าในช่วงเดือน
เมษายน ถึงมิถุนายน และพฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม ของทุกปีท าให้กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 
     ๒. ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง 
         ข้อเท็จจริง  
 ทางสาธารณะเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งของ
กลุ่มเกษตรกร บางเส้นทางยังไม่ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการ
ล าเลียงสินค้าของกลุ่มสมาชิกเกษตรกร 

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการ ฯ ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
- ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอยางตลาด ได้ส่งงานให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท า
กินทางการเกษตร (คขก.) ประจ าปี ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป 

 



  ๔๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

     ๓. ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาท าการ
ส ารวจขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
        ข้อเท็จจริง 
 ไฟฟ้าและแสงสว่างยังเข้าไม่ทั่วถึงพื้นที่
บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งของกลุ่มเกษตรกร และ
แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาท าการส ารวจขยายเขต
เสาไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน (ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

๑๖ ขอความอนุเคราะห์ประสานความร่วมมือการ
สนับสนุน (นางสุจารี  ธนสิริธนากร)   
กลุ่มสหกรณ์ จึงมีข้อเสนอ ดังนี ้
     ๑. ขอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน
เงินทุนและปัจจัยด้านการผลิตแก่กลุ่มเกษตร
รายย่อย 
     ๒. ขอให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับ
เกษตรกรรายย่อย 
     ๓. ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรที่ต้องการสร้างงาน สร้าง
รายได้จากการปลูกผักอินทรีย์เป็นอาชีพ 

- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
หรือในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนงานโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สามารถยกระดับสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงด าเนินกิจกรรม

 



  ๔๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

     ๔. ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนระบบสูบน้ า
ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์และแหล่งน้ าทีน่ ามาใช้
ในการท าเกษตร 
     ๕. ปัญหาข้อกฎหมายการขออนุญาตใช้
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซ่ึงได้รับการบริจาค
ให้แก่สมาชิกกลุ่มปันบุญ เพื่อจัดสร้างโรงเรือน
ล้างผัก และบรรจุหีบห่อ 
(ปัญหาด้านการเกษตร) 
 

โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๔๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดันครพนม (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตามการด าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปฏิรูปพร้อมระบบ
กระจายน้ า (นายทรงเดช  นาชัยเวียง)   
สำระส ำคัญ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
สงครามได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ และ
หมู่ที่ ๙ ว่าการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
หนองปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ า ของ
ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค ๓ อุดรธานี ซ่ึงได้
ด าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ในสัญญาจ้างได้สิ้นสุด เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ แต่โครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จ ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 
  จึงขอให้ช่วยประสานงานไปยัง
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ให้เร่งมาด าเนินงานให้
แล้วเสร็จ เพื่อประชาชนในพื้นที่บ้านปฏิรูป หมู่
ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ จะได้ใช้งานจากระบบ
กระจายน้ า(ปัญหาแหล่งน้ า) 

- วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
หนังสือที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๑๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้ง
ผลการพิจารณาว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
ซ่ึงอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยเรื่องดงักล่าวอยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรมทรัพยากรน้ า 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกรม
ทรัพยากรน้ าพิจารณาและด าเนินในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

 



  ๔๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดัเลย (จ ำนวน ๒ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๘ เรื่อง ควรออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะให้

เข้มงวดข้อเท็จจริง  (นายแดนชยั  ดแีก้ว นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว) 
สำระส ำคัญ 
     เพื่อให้ประชาชน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การประชาคมในหมู่บ้าน 
ให้ประชาชนจัดการแยกขยะในชุมชน หากบ้าน
ไหนไม่คัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ไม่เก็บขยะให้ (ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) 

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้รับทราบข้อคิดเห็น 
และจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

 

๑๙ เร่ือง ต้องการให้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบคลุมถึงการบริหารงานในพื้นที่ 
(นายบญุเลยีง  สหีาลา รองนายก อบต.นาซ่าว) 
สำระส ำคัญ 
 ในการปฏิบัตงิานเพื่อพฒันาหรือสนับสนุน
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัง้หมด เน่ืองจากตดิขดัในข้อกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การไม่สามารถ
สร้างเมรุในชุมชนได ้และการไม่สามารถสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในการจัดสรรบ่อปลาประจ าครัวเรือน (ปัญหา
ด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วฒุิสภา ได้รับทราบข้อคดิเห็น และจะได้
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจตอ่ไป 

 

 



  ๔๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดัหนองบัวล ำภู (จ ำนวน ๔ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒๐ เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู 
นายอ าเภอโนนสัง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
พัฒนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และกลั่นแกล้งพนักงานส่วน
ต าบล 
สำระส ำคัญ 
     ผู้ร้องถูกลงโทษให้ปลดออกจากราชการ ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ที่ ๒๑๖/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงต่อมาศาลปกครองอุดรธานี ได้
มีค าพิพากษาว่า การด าเนินการตามกระบวนการตามค าสั่ง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีค าพิพากษาให้เพิกถอน
ค าสั่งให้ปลดออกจากราชการ แล้วให้ผู้ร้องกลับเข้ารับ
ราชการตามเดิม แต่ในส่วนของสอบสวนทางวินยัให้ต้น
สังกัดด าเนินการต่อได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการักษาวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ แต่
ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการให้ผู้ร้อง กลับเข้ารับการ
ตามเดิม ตามที่ศาลปกครองอุดรธานี ได้มีค าพิพากษาแต่
อย่างใด  ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค า
พิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี (ปัญหาสังคมและอ่ืน ๆ) 

 คณะกรรมาธิการฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดหนองบัวล าภูและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลน าคมพัฒนาซ่ึงเป็นผู้ถูกร้องเรียนและเป็นผู้ฟ้องใน
คดีได้ยื่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี
และศาลปกครองอุดรธานีได้ส่งค าอุทธรณ์ส านวนคดีไปยัง
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณา เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยศาลปกครองสูงสุดได้รับอุทธรณ์ไวพ้ิจารณา 
เป็นคดีหมายเลขด าที่ อบ. ๒๖๙/๒๕๖๒ คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณา  
 ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นควร
ให้เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วยแล้ว 

 

 



  ๔๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวดัหนองบัวล ำภู (จ ำนวน ๔ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
   ๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ 

นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวล าภู 
สำระส ำคัญ 
 การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการค านึงถึงต้นทุน
ของแต่ละพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับความยากจนและ
ขนาดพื้นที่ โดยเสนอให้จัดสรรงบประมาณที่ลดความ
เหลื่อมล้ าต่อการพัฒนา โดยพิจารณาจากบริบทของพื้นที่ 
(โครงสร้างพื้นฐาน, การคมนาคม, การศึกษาการสาธารณสุข 
เป็นต้น) ขนาดเศรษฐกิจ (รายได้ประชากร) และสภาพความ
เป็นจริงของพื้นที่นัน้ ๆ 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้รับทราบ
ข้อคิดเห็น และจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

๒๒ เรื่อง การบริหารงานบุคคลในท้องถิ่นยังขาดความอิสระ  
และขาดการวางอ านาจระหว่างผู้บริหารที่มาจาก 
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า ท าให้ 
การท างานไม่มีความสมดุล 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 
 

 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 
ได้รับทราบข้อคิดเห็น และจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป
  

 



  ๕๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒๓ เรื่อง ความเลื่อมล้ าด้านงบประมาณของท้องถิ่น 
(นายบุญจันทร์  แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นาแก อ าเภอนาวัง 
สำระส ำคัญ 
 ๑. ความเลื่อมล้ าด้านงบประมาณของท้องถิ่น 
ที่ไม่เท่าเทียมกัน เงินงบประมาณที่ อบต. นาแก  
ได้รับประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท นั้นไม่เพียงพอ 
ต่อการพัฒนาท้องที ่
      ๒. ขอให้เร่งรัดการออกกฎหมายเรื่องการกระจาย
อ านาจในท้องถิ่น และเรื่องการเงินการคลังในท้องถิ่นให้มี
ความสอดรับกับในพื้นที่ 

(ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ) 

 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 
ได้รับทราบข้อคิดเห็น และจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๕๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรใน

เขตพื้นทีต่ าบลดู่ (ปัญหำด้ำนเกษตรกรรม) 
ผู้ร้องเรียน นายแดน เครือแสง ก านันต าบลดู่ อ าเภอ
ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
สรุปสำระส ำคัญ 
๑. โครงการขุดลอกห้วยน้ าเค็ม เนื่องจากชุมชนไม่ได้ร่วม
ออกแบบเม่ือเกิดน้ าท่วมนาข้าวเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่ได้มาร่วมแก้ปัญหา 
๒. ประชาชนยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการท าประโยชน์
ในที่ดินท ากิน 
๓. ที่ดินท ากินของเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
๔. ขอแหล่งน้ าประปาขนาดใหญ่เพื่อใช้ทั้งต าบล 
๕. ปัญหายาเสพติด 
๖. ปัญหาแหล่งน้ ามีความตื้นเขิน 
๗. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตข้าว 
๘. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างตามแยกเข้าหมู่บ้าน ถนน
สาย ๒๐๘๓ 
 
 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ต.ค. ๒๕๖๒ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือที่  
สว ๐๐๐๑/๔๐๐๔ เม่ือวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  

๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
 - พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ 
 - ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 
 - ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราษีไศล 
 

 



  ๕๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เร่ือง เสนอโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 

เพื่อการเรียนรู้เพื่อรับสนับสนุนงบประมาณ (ปัญหำ
ด้ำนสังคมและอื่น ๆ) 
ผู้ร้อง นายชิตณรงค ์โรจนทวีทองดี  
สรุปสำระส ำคัญ 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับโครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน 
กระเดาอุ่มเสง หมู่ ๕ ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
(สอนชั้น อนุบาล ๑ – ม.๓) ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๕ 
คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๙ คน 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้องที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 

๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
ประถมศึกษา เขต ๒  

 

๓ เร่ือง ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกหนองโง้ง 
หมู่ที่ ๑๑ (ปัญหำด้ำนกำรเกษตร) 
ผู้ร้องเรียน นายวิทยา ติลิบาล ผู้ร้อง 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกหนองโง้ง หมู่ที่ 
๑๑ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร โดยหนองน้ าดังกล่าวมีความกว้าง ๑๕๐ 
เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.
๒๕๖๒ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้งผู้ร้อง ที่ 
สว ๐๐๐๑/๔๐๐๗ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราษีไศล  

 



  ๕๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๔ เร่ือง ขอให้มีการขุดลอกหนองขีน้ก (ปัญหำแหล่งน้ ำ ) 

ผู้ร้องเรียน นายวิไล นิลวรรณ ผู้ร้อง 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอให้มีการขุดลอกหนองขี้นกขนาดความกว้าง ๖๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซ่ึงตื้นเขินท าให้ในฤดูฝนน้ า
ท่วมพื้นที่การเกษตร ส่วนฤดูแล้งน้ าลดลงมากไม่
เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคอีกทั้งมีสีและกลิ่น 
พร้อมท าสะพานเพื่อการระบายน้ า 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒  
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราศีไศล 

 

๕ เร่ือง ขอสนับสนุนงบประมาณ (ปัญหำแหล่งน้ ำ)  
ผู้ร้องเรียน นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ 
สรุปสำระส ำคัญ  
เกษตรกรในพื้นที่ต าบลโจดม่วง ขาดแคลนน้ าในการ
ท านาปี จึงขอจัดตั้งสถานีสูบน้ าไฟฟ้าที่บ้านสงยาง 
ต าบลกุง อ าเภอศิลา จังหวัดศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ - นายอ าเภอศิลาลาด 

 

๖ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองใหญ่ 
ถึงบ้านวัด หมู่ที่ ๓ ต าบลตาโกน อ าเภอ 
เมืองจันทร์ (ปัญหำดำ้นกำรคมนำคม) 
ผู้ร้องเรียน นายเอกอมร มะโนรัตน์  

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ  
ส่งเรื่องยังนายอ าเภอเมืองจันทร์ 

 



  ๕๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง) จังหวดัศรีสะเกษ   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๗ เร่ือง เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕  
(ปัญหำด้ำนกำรคมนำคม) (นายส าราญ บุญอินทร์) 
สรุปสำระส ำคัญ ขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕ 
ต าบลส้มป่อย ถึงบ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ ต าบลหนอง
หมี อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือแจ้งผู้
ร้อง ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๑๐ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 - นายอ าเภอราษีไศล 

 

๘ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการผลิต
รองเท้ายางพาราผสมเปลือกทุเรียน (ปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจ) 

ผู้ร้อง นายจ าเนียร นนทะวงษ์  

สรุปสำระส ำคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษผลิตรองเท้าจากยางพารา
ผสมเปลือกทุเรียนมีลูกค้าสั่งสินค้าจ านวนมากแต่ไม่
สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ เนื่องจากขาด
เครื่องจักรในการผลิตพื้นรองเท้า 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ 
ต.ค. ๒๕๖๒ ส่งไปยัง กมธ.การพาณิชย์ฯ และหนังสือแจ้งผู้ร้อง ที่ สว 
๐๐๐๑/๓๙๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. กมธ.พาณิชย์ ได้มีหนังสือแจ้ง ยุติการพิจารณา เนื่องจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ในอาเซียนเป็นผู้ประกอบกิจการซ่ึง
สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนายางพาราได้ หากมีการจด
ทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยได้
มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงาน
กับผู้ร้องเพื่อให้ข้อมูลในการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 
แต่ในกรณีดงักล่าวผู้ร้องไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศ
ไทย แต่มีความประสงค์ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อพิจารณาโดยหากพิจารณาตามความประสงค์ของผู้ร้องจะเป็นการ
ด าเนินการเกินกว่าหน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 

 



  ๕๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง) จังหวดับุรีรัมย์  

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๙ เร่ือง : ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เลี้ยงปลาใน

กระชัง (ปัญหำด้ำนกำรเกษตร) 
ผู้ร้อง : นายบุญทรง  ลึกลาภ 
สรุปสำระส ำคัญ  : ผู้ ร้องและกลุ่มผู้ เลี้ ย งปลา 
ในกระชังเขื่อนล านางรอง อ าเภอโนนแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง มาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อ านวยการ
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง น้ า แ ล ะบ า รุ ง รั ก ษ าล า น า ง ร อ ง 
และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้แจ้งต่อประชาชนผู้เลี้ยง
ปลาในกระชังให้ด าเนินการรื้อถอนกระชังปลาเพื่อ
เตรียมการคืนพื้นที่ ใ ห้แ ก่กรมป่าไม้ ซ่ึงในการ
ด าเนินการเพื่อขอคืนพื้นที่ส่งผลให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
ในกระชังเขื่อนล านางรองไม่มีพื้นที่ให้ประกอบอาชีพ 
รวมทั้งไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้สิน อีกทั้ งยังมี
ประชาชนที่ถูกด าเนินคดีเก่ียวกับการบุกรุก ๑๒ ราย 
แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการคืนพื้นที่ดังกล่าว 
จึงร้องเรียนมาเพื่อขอให้ในระหว่างที่กรมชลประทาน
ยังไม่ได้ส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ขอให้อนุญาตผู้ร้อง และ
คณะ ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังบริ เวณ

  ผลกำรด ำเนินกำร : กรณีดังกล่าวศาลได้มีค าพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ซ่ึงไม่อาจ
ก้าวล่วงอ านาจศาล จึงเห็นควรแจ้งไปยังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) เพื่อทราบต่อไป 

 



  ๕๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

พื้นที่ เขื่อนล านางรองและควรมีมาตรการในการ
เยียวยาในการรื้อถอน เนื่องจากในขณะรื้อถอนผู้ร้อง
ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ รวมทั้งไม่มีพื้นที่ให้
ประกอบอาชีพจึงต้องแบกรับภาระหนี้สินจ านวนมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๕๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง) จังหวดัศรีสะเกษ  

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๐ เร่ือง : น าเสนอปัญหาของประชาชนในพื้นที ่

จังหวัดศรีสะเกษ (ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ) 
ผู้ร้อง : นางประหยัด  ค าบาง 
สรุปสำระส ำคัญ : กรณีกระบวนการพิจารณาเพื่อ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.) มีความ
ล่าช้า และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อ
แก้ปัญหาหนี้ในระบบ หนี้สถาบันการเงินหนี้สหกรณ์
การเกษตรผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีการจัดสรรน้อย ไม่ทั่วถึงเกษตรกร จึงร้องเรียนมา
เพื่อขอให้มีการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ 

 ผลกำรด ำเนินกำร : คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่ากรณีดังกล่าวมีการฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาล 
จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา จึงเห็นควรแจ้ง ไปยัง
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อทราบต่อไป 

 

๑๑ เร่ือง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ า 
ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ (ด้ำนที่ดิน) 
ผู้ร้อง นางสาวสุชาดา  พวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่ 
สรุปสำระส ำคัญ ต าบลหนองใหญ่ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบและดอน ค่อนข้างแห้งแล้ง 
รวมทั้งไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ซ่ึงมีปัญหา
ขาดแคลนน้ า จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมืองจันทร์ 

    ผลกำรด ำเนินกำร : คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าที่ผู้ร้องเรียนได้ข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวและเสนอให้มีการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะซ่ึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นให้
คณะกรรมาธิการน าไปประกอบการพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 

 

 



  ๕๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) (จ ำนวน ๑๒ เร่ือง) จังหวดัศรีสะเกษ  

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๒ เร่ือง : แก้ไขปัญหาปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์

โนนป่ายาง (ปัญหำด้ำนทีด่ิน) 
ผู้ร้อง : นางทองค า  ชัยชาญ 
สรุปสำระส ำคัญ  :  กรณีอ าเภอเมืองศรีสะ เกษ 
ได้ประกาศสงวนหวงห้ามในทะเบียนที่ รกร้ าง 
ว่างเปล่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “โนนป่า
ยาง” เม่ือวันที่ เม่ือวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๔๖๘ จ านวน 
๔,๑๒๕ ไร่ ซ่ึงในพื้นที่ดังกล่าวผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูล
ว่าประชาชนในพื้นที่ ได้อาศัยและท ากินในที่ดิน 
มาตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ จนถึงปัจจุบันชาวบ้านอาศัยอยู่
ประมาณ ๒๐ ,๐๐๐ คน ซ่ึงในการประกาศที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง นั้น ไม่สามารถ
พิ สู จน์ ข อบ เขตตามที่ ไ ด้ อ้ า ง อิ ง ไ ว้  ต ลอดจน 
ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ จึงขอร้องเรียน
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลกำรด ำเนินกำร : คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุก
ประเภท ดังนั้น คณะกรรมาธิการ จึงได้มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



  ๕๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๓ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑๓ เร่ือง : ขอน าเรียนปัญหาเพื่อ 

ขอรับการอนุเคราะห์ (ปัญหำสังคมและสวัสดิกำร) 
ผู้ร้อง : นายพลวัฒน์ งามสุข 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอราษีไศล 
สรุปสำระส ำคัญ : กรณีขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๘๗๘ อ าเภอ ๆ ละ ๑ คน เพื่อแบ่งเบาภาระ 
ของพัฒนากรที่ท างานในพื้นที่ และขอปรับอัตรา
ผู้ช่วยพัฒนาการอ าเภอระดับช านาญการพิเศษ 
เหมือนหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 ผลกำรด ำเนินกำร : ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการ ตาม
ประเด็นที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ โดย
คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลและแนว
ทางการด าเนินการไปยังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
และคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ซ่ึงกรมการ
พัฒนาชุมชนมีข้อเสนอแนะและได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนให้สูงขึ้นจากระดับ
ช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๕๕๖ ต าแหน่ง 
โดยการน าเข้าแผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น รอบที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕๖ ต าแหน่ง  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ สั ง กัดส านักงานพัฒนาชุมชนอ า เภอจ านวน 
๘๗๘ อัตรา ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานการด าเนินงาน  
ใ น เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง มห าด ไ ท ย 
และปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบด้วยแล้ว 

 

 



  ๖๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๒ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง : ติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (น้ าผิวดิน) (ปัญหำน้ ำ) 
ผู้ร้อง : นายคณิต  ฐานหม้ัน 
สรุปสำระส ำคัญ : กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
มะม่วงนอกฤดูกาลต าบลหนองแวง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรผสมผสานปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนอง
หอยปัง หมู่ที่ ๖ ต าบลถ้ าวัวแดง และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาติ ต าบลกุดชุมแสง ได้ยื่นเรื่อง
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนเพื่อ
ส่ ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์ในการ
ติดตามความคืบหน้าการขอรับสนับสนุนดังกล่าว 

 ผลกำรด ำเนินกำร : ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการ ตามประเด็นที่ประชาชน 
ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  โดยคณะกรรมาธิ การฯ 
ได้ประสานงานไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงได้รับ
ข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ยื่นเรื่อง
ขอรับการสนับสนุน เป็นช่วงเวลาที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานยังไม่ได้เปิดให้ยื่นเสนอโครงการ จึงไม่สามารถพิจารณาจัดสรร
งบประมาณได้ คณะกรรมาธิการฯจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ร้อง 
เพื่อทราบ ซ่ึงผู้ร้องทราบและได้มีหนังสือขอยกเลิกการขอรั บการ
สนับสนุนเงินงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ าผิวดิน) เนื่องจากน้ า
ผิวดินไม่เพียงพอต่อการสูบน้ า ประกอบกับผู้ร้องได้จัดท าโครงการสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบบ่อบาดาลแทนด้วยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



  ๖๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดชัยภูมิ (จ ำนวน ๒ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เร่ือง : ขอคัดค้านการสร้างโรงงานน้ าตาลเกษตร

สมบูรณ์ (ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม) 
ผู้ร้อง : นางเรียมตา  เดชเจริญ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านลาดวังม่วง ต.หนองบัวแดง 
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
สรุปสำระส ำคัญ : พื้นที่ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอเสนอคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานน้ าตาลเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์  จั งหวั ดชั ยภู มิ  เนื่ องจากมีระยะทาง 
ห่างจากอ าเภอหนองบัวแดง เพียง ๕ กิโลเมตร 
โดยในพื้นที่อ าเภอหนองบัวแดง เป็นพื้นที่ภู เขา 
และแหล่ ง ต้ นน้ า  ตลอดจน มีพื้ นที่ ติ ด ต่ อ กั บ 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ 
ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษทาง
อากาศ ฝุ่นละออง การใช้ทรัพยากรน้ า ตลอดจน 
วิถีชีวิตของชุมชน 

 ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร  : ปร ะ ธ าน ค ณ ะกร ร ม า ธิ ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ 
ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๑๘๘๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง  
กับที่ตั้งของโรงงานไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และวิถีชี วิตของชุมชน ซ่ึง เป็นหน้าที่และอ านาจโดยตรงของ
กระทรวงมหาดไทย เทศบาลต าบลหนองบัวแดง และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ดังนั้น คณะกรรมาธิการ จึงได้มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวแดง 
และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้ง 
มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว 

 

 

 

 

 



  ๖๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) จงัหวัดนครรำชสีมำ (จ ำนวน ๑ เร่ือง) 

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง : การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค  

บริโภค  ในพื้นที่อ าเภอด่านขุนทด (ปัญหำด้ำนน้ ำ) 
ผู้ร้อง : นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด   
สรุปสำระส ำคัญ :  
   ๑. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านใน ว่าประชาชนต าบลด่านใน หมู่ที่๒ หมู่ที่๔ 
หมู่ที่๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ จ านวน ๖๔๙ ครัวเรือน  
ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  
เพราะปัจจุบันแหล่งน้ าดิบซ่ึงใช้ในการผลิตน้ าประปา
ห มู่ บ้าน  คื อ  บึ ง ใหญ่  มีปริ มาณน้ า เหลื อน้ อย 
ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา ซ่ึงในเบ้ืองต้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน ได้ด าเนินการสูบน้ า
จากแหล่งน้ าส ารองเข้าสู่บึงใหญ่ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน แต่ปัจจุบันแหล่งน้ าส ารองได้แห้งขอดแล้ว 
   ๒. อ าเภอด่านขุนทด  ได้ประสานกับการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายเขตประปา มาให้บริการใน
เขตพื้นที่ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ า อุปโภค บริ โภค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ผลกำรด ำเนินกำร : ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรส่งเรื่อง
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
           - หนังสือเลขที่  สว ๐๐๐๑/๑๕๙๓ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ 
           - แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ หนังสือเลขที่  สว ๐๐๐๑/๑๕๙๔ 
ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ 

 



  ๖๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ในการนี้  อ าเภอด่านขุนทด  จึงมีหนังสือมาเพื่อขอ
คว ามอนุ เ ค ร าะ ห์ ใน ก ารพิ จ ารณ าสนั บ ส นุ น 
และติดตามงบประมาณให้กับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวดัรำชบุรี (จ ำนวน ๘ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง ปัญหำที่ดนิในอ ำเภอสวนผ้ึง 

(นางพิมพ์ภรณ์  พรมเวหา เลขานุการสมาคม
เกษตรกรพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวสวนผึ้ง ผู้ร้อง) 
 ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
เรียน สมาชิกวุฒิสภา เพื่อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหา
ที่ดินในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กล่าวคือ ที่ดิน
บริเวณอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ไม่ใช่ที่ดินหวง
ห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน
ในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย 
อ าเภอบ้านทวนและอ าเภอ และอ าเภอวังกะ จังหวัด
กาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงไม่ใช่ที่ดินหวงห้าม
ที่กรมธนารักษ์จะน าไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 
และน ามาให้ราษฎรเช่าเป็นที่ดินท ากิน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงน ามาสู่ปัญหาที่ประชาชนถูกด าเนินคดีใน
ข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุ รวมทั้งยังมีความไม่ชัดเจน
เก่ียวกับพื้นที่ที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าไม้ ซ่ึงน าไปสู่ปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ จึงเสนอให้มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว         

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ได้มีบันทึกข้อความที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๒ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งเรื่องให้ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  

 สรุปได้ความว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา  เ ร่ือง
ดังกล่าวเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โดยไดส้่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ ตาม 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทราบแลว้                                 

 

 



  ๖๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ เร่ือง ขอเข้ำไปเก็บผลผลิตในที่ดินของข้ำพเจ้ำ  
(นางยุพา  พันนา ผู้ร้อง)  
 กรณีศาลมีค าพิพากษาให้ยึดที่ดินท ากินของ
ตน เนื่องจากกระท าความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อ่ืน
กระท าความผิดในการบุกรุกที่ราชพัสดุ จึงขอให้
วุฒิสภาช่วยเหลือให้สามารถเข้าไปเก็บเก่ียวพืชผล
ทางการเกษตรซ่ึงได้ปลูกไว้ในที่ดินดังกล่าว 

 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือ 
ที่ศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบแล้ว (หนังสือ ที่  
สว ๐๐๐๑/๔๒๑๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)          

 

๓ เรื่อง ควำมเดือดร้อนของรำษฎร อ ำเภอสวนผ้ึง 
(นายสกล คุณาพิทักษ์ ประธานเครือข่ายเรียกร้องสิทธิ
ที่ดินท ากิน ผูร้้อง) 
 ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน 
สมาชิกวุฒสิภา เรื่อง ความเดือดร้อนของราษฎร อ าเภอ
สวนผึ้ง กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้าม
ที่ดินในท้องทีอ่ าเภอเมืองกาญจนบรุี อ าเภอวังขนาย 
อ าเภอบ้านทวนและอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได้ก าหนดเขตหวงห้ามตามแผนที่
แนบท้ายครอบคลุมถงึอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ซึง่ขัดแย้งกับเนื้อความในพระราช
กฤษฎีกา จึงท าใหร้าษฎรได้รับความเดอืดร้อนในเรื่อง
ที่ดินท ากิน จึงขอให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพสิูจน์
สิทธิในที่ดินท ากิน รวมทั้งขอให้มีการแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวต่อไป 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ได้มีบันทึกข้อความที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๓ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งเรื่องให้ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน  
 สรุปได้ความว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แ ห่ งช าติ พิ จ ารณาด า เนิ นก ารตามหน้ าที่ แ ล ะอ าน าจ  ต าม 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว                                 

 



  ๖๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เร่ือง วิกฤตน้ ำเสียจำกฟำร์มสุกรไหลลงน้ ำใต้ดิน
และแหล่งน้ ำธรรมชำติสู่ทะเล 
 
(นายพัฒนกฤษ  พ่วงทอง ตัวแทนชมรมคนรักษ์ต้น
น้ าราชบุรี และคณะ ผู้ร้อง) 
 ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
เรียน สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง วิกฤตน้ าเสียจากฟาร์ม
สุกรไหลลงน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าธรรมชาติสู่ทะเล 
กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ได้รับผลกระทบและ
ความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกรที่ลักลอบระบายน้ าเสีย
ลงสู่พื้นทีท่ าการเกษตรและแม่น้ าล าคลอง จนเป็น
เหตุให้ทรัพยากรในแหล่งน้ าและชายฝั่งทะเลเสียหาย 
เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอให้มี
การน าปัญหาดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารณาของ
วุฒิสภา และต้องการให้มีการก าหนดพื้นที่การเลี้ยง
สุกรให้ชัดเจน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและเพิ่มอัตราโทษให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นเพื่อป้องปรามให้ผู้กระท าความผิดเกรง
กลัวต่อกฎหมาย             

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ไดมี้บันทึกขอ้ความท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๔ ลงวันท่ี 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ ส่งเร่ืองให ้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม วุฒิสภา ด  าเนนิการตามหนา้ท่ีและอ านาจ 

 ๒.  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๒๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน  
 สรุปได้ความว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดย ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปพร้อมกัน
นี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 

 



  ๖๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๕ เร่ือง :  รำยงำนพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ทหำร 
(นายจ าลอง  จันทร์พันธ์ ผู้ร้อง) 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๕ ลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะกรรมาธิการการทหาร
และความม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา  
ได้ มี บันทึกข้ อความ ที่  สว  (กมธ  ๒ )  ๐๐๑๐/๘๗๘ ลงวันที่   
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนประธานกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ โดย
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้วและได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว    

 

๖ เร่ือง รำยงำนพฤติกรรมของ เจ้ำหน้ำที่ทหำรและ
คณะ  
(นายบัณฑิต เปาะ ผู้ร้อง)  

  

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ได้มีบันทึกข้อความที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๕ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งเรื่องให้ คณะกรรมาธิการการทหารและความ
ม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
 ๒. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา  
ได้ มีบันทึกข้อความ  ที่ สว (กมธ ๒ ) ๐๐๑๐/๑๗๔๒ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา  
เรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

๗ เร่ือง ขอควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำควำมทุกข์ร้อน
ของคณะผู้บริหำรสถำบนักำรเงินชุมชนต ำบลหนอง
พันจันทร์ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ได้มีบันทึกข้อความที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๔๗ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งเรื่องให้ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ 

 



  ๖๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(นายทองเจือ อุดร ประธานสถาบันการเงินชุมชน
ต าบลหนองพันจันทร์ ผู้ร้อง) 

เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
 ๒. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๐/๑๗๘ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรี ยน  ประธาน
คณะกรรมการอานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๘ เร่ือง เจ้ำหน้ำที่ปำ่ไมก้ระท ำกำรโดยมิชอบด้วย
กฎหมำย (นายวิทยา พจนสนุทร ผู้ร้อง) 
 กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้พร้อมรถแบคโฮ
ได้เข้าท าลายผลไม้ ท่อน้ า เสาไฟฟ้า ในที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี เรื่องดังกล่าวได้มีกำรฟ้องคดีต่อศำล
ปกครองและอยู่ในระหว่ำงกำรอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
ต่อศำลปกครองสูงสุด ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือ 
ที่ศาลมีค าพิพากษา หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบแล้ว (หนังสือ ที่  
สว ๐๐๐๑/๔๒๑๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 



  ๖๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวดันครปฐม (จ ำนวน ๒ เร่ือง)  

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ นายสุโข เพ็ชรเกษม และคณะชาวบ้านต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม       
 ได้มีหนังสือ ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ข้อเสนอ
ภาคประชาชนเพื่อทบทวนการศึกษาฯ ก่อสร้าง
สนามบินนครปฐม เพื่อร้องเรียนกรณีกรมท่าอากาศ
ยาน กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา  
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน
พาณิชย์แห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม โดยได้มีการ
ก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินแล้ว 
คือ ที่อ าเภอบางเลนและอ าเภอนครชัยศรี จะใช้พื้นที่ 
๓,๕๐๐ ไร่ โดยประชาชนในพื้นที่มีความวิตกกังวล
ต่อความเหมาะสมของพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกหลาย
ประการ เช่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
เป็นพื้นที่แก้มลิงตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาในการ
ป้องกันอุทกภัย เป็นพื้นที่ที่ในระยะยาวจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้
วุฒิสภาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อทบทวน
ความเหมาะสมของการก่อสร้างสนามบินดังกล่าว 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ไดมี้บันทึกขอ้ความท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๕๑ ลงวันท่ี 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งเร่ืองให ้คณะกรรมาธิการการคมนาคม 

วุฒิสภา ด  าเนนิการตามหนา้ท่ีและอ านาจ 

 ๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 สรุปได้ความว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นดังนี ้
 ๑. กระทรวงคมนาคมควรมุ่งเน้นการพฒันาและขยาย
ศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่
ตะเภา ให้เต็มขีดความสามารถ เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร
และรองรับการเติบโตของความต้องการเดินทางทางอากาศในอนาคต 
แทนการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เนื่องจากการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมีผลกระทบ
ในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรอย่างมาก นอกจากนี้โครงการ
ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้

 



  ๗๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ในการลงทุนก่อสร้าง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ และความเสียงในการบริหารจัดการจราจร
ทางอากาศที่จะเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงควรทบทวนความ
เหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลจากภาควิชาการ หน่วยงาน
ด้านการบิน และภาคส่วนต่างๆ อย่างรอบด้าน  
 ๒. คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า กระทรวงคมนาคมควรเร่ง
การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อันได้แก่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยให้การเดินทางระหว่างสามสนามบินหลัก เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งจะมีผลให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง
โครงข่ายสนามบินหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
ผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
ด้วยแลว้  

๒ นายคณฑี เอ่ียมสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต.บาง
ระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม และคณะ 
 ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
อนุรักษ์ให้พื้นที่ในจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีเขียว
เป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ เพื่อ
ร้องเรียนกรณีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ไดมี้บันทึกขอ้ความท่ี สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๕๑ ลงวันท่ี 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งเร่ืองให ้คณะกรรมาธิการการคมนาคม 

วุฒิสภา ด  าเนนิการตามหนา้ท่ีและอ านาจ 

 



  ๗๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อท าการศึกษาข้อมูล
ความต้องการของประชาชนในการใช้ท่าอากาศยาน 
ส าหรับรองรับการบินพาณิชย์ การบินเชิงธุรกิจ และ
การบินทั่วไป อีกทั้งเพื่อบรรเทาความคับคั่งของ
สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ  
โดยพืน้ทีท่ี่บริษัทที่ปรึกษาระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวอยู่ในเขต
อ าเภอนครชัยศรีและอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดยมีเนื้อที่รวมกว่า ๓,๕๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการด าเนินโครงการ 
ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับข้อมูลจากกรมท่าอากาศ
ยานเก่ียวกับโครงการดังกล่าว ทั้งยังไม่มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นแต่อย่างใด โดยพืน้ทีท่ี่จะมีการก่อสร้าง
สนามบินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ประชาชนประกอบ
อาชีพดังกล่าวมาอย่างยาวนาน จึงขอให้วุฒิสภา
รับทราบปัญหา หาทางแก้ไข หรือชี้แจงให้ 
กรมท่าอากาศยานศึกษาพื้นที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม
ต่อไป 

 ๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 สรุปได้ความว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นดังนี ้
 ๑. กระทรวงคมนาคมควรมุ่งเน้นการพฒันาและขยาย
ศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่
ตะเภา ให้เต็มขีดความสามารถ เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร
และรองรับการเติบโตของความต้องการเดินทางทางอากาศในอนาคต 
แทนการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เนื่องจากการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมีผลกระทบ
ในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรอย่างมาก นอกจากนี้โครงการ
ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้
ในการลงทุนก่อสร้าง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ และความเสียงในการบริหารจัดการจราจร
ทางอากาศที่จะเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงควรทบทวนความ
เหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลจากภาควิชาการ หน่วยงาน
ด้านการบิน และภาคส่วนต่างๆ อย่างรอบด้าน  



  ๗๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒. คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า กระทรวงคมนาคมควรเร่ง
การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อันได้แก่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยให้การเดินทางระหว่างสามสนามบินหลัก เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งจะมีผลให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง
โครงข่ายสนามบินหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
ผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
ด้วยแลว้ 



  ๗๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๑๑) ภำคกลำง จังหวัดกำญจนบุรี (จ ำนวน ๔ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ นายวิโรจน์  กระต่าย ก านันต าบลหนองขาว อ าเภอ 

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือ ที่ ๐๑/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กราบเรียน ประธาน
วุฒิสภา 
เร่ือง :  เรื่อง ที่ดินท ากิน 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ประชาชนในต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งที่ได้มี
การครอบครองและท าประโยชน์มาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ โดยที่ดินบางส่วนมีการรังวัดปักหมุดแล้ว แต่ยัง
มีที่ดินจ านวนมากที่ยังไม่มีการรังวัด โดยมีชาวบ้านที่
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท ากินที่มีเอกสาร
เป็นใบ ภ.บ.ท. ๕ (เอกสารที่รับรองการเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่) ได้ร่วมกันลงชื่อจ านวน ๓๕๔ คน เพื่อขอให้
พิจารณาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ดินท ากินใน
พื้นที่ดังกล่าว 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๖๕ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๙/๐๐๙๔๘ ลงวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนประธานกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ สรุปได้ว่ำ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็น
เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ดิน ที่ดินท ากิน และมีผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีหน้าที่
และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท 
ดั งนั้ น  คณะกรรมาธิ การจึ ง ส่ ง เรื่ อ งร้ อง เ รี ยนดั ง กล่ าว ไปยั ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป      

 



  ๗๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ นายชาลินธ์ พลจันทร์ ก านันต าบลท่ามะขาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน 
ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
เร่ือง : ความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสต าบลท่ามะขาม 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องได้รับทราบนโยบาย
การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสของรัฐบาล จึงได้ท าการส ารวจและ
จัดให้มีการลงทะเบียนร่วมกับเทศบาลต าบลท่า
มะขาม ท าให้ทราบข้อมูลกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย
และมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
โดยผู้ร้องเป็นตัวแทนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านม่ันคง 
เมืองท่ามะขาม ในการขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 
ให้ความช่วยเหลือและผลักดันการขอใช้ที่ราชพัสดุ  
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสในต าบลท่ามะขามและพื้นที่ใกล้เคียง 
 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓  เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๙/๐๐๙๔๘ ลงวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนประธานกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ สรุปได้ว่ำ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็น
เรื่องที่เก่ียวกับการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ คณะกรรมาธิการจึง
ส่ ง เรื่ องไปยังคณะกรรมการจัดที่ดิน ซ่ึง มีหน้าที่ตามความใน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป   

 



  ๗๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๓ นางสาวสิริรัตน์ สินเจริญวงศ์ ประธานกลุ่มนวเกษตร
แปลงใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี  
ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน 
สมาชิกวุฒิสภา 
เร่ือง : ประชาชนผู้ไร้ที่ดินท ากินร้องขอความเมตตา 
จากรัฐบาลเพื่อขอที่ดินท ากินในจังหวัดกาญจนบุรี 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ประชาชนชาวจังหวัด
กาญจนบุรีจ านวนมากซ่ึงเป็นผู้ไร้ที่ดินท ากิน ได้
รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มนวเกษตรแปลงใหญ่จังหวัด
กาญจนบุรี โดยผู้ร้องเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่ม
ดังกล่าวในการน ารายชื่อประชาชนผู้เดือดร้อนไร้ที่ดิน
ท ากินเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้น าปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้ไร้ที่ดินท ากิน โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นสื่อกลางในการ
ประสานให้กับประชาชนเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินท ากิน
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓  เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๙/๐๐๙๔๘ ลงวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนประธานกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ สรุปได้ว่ำ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็น
เรื่องที่เก่ียวกับการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ คณะกรรมาธิการจึง
ส่ ง เรื่ องไปยังคณะกรรมการจัดที่ดิน ซ่ึง มีหน้าที่ตามความใน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป   

 



  ๗๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัด
กาญจนบุรี ได้มีหนังสือหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ หกค.กจ ๐๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เร่ือง : ปัญหาที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรี 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  : ปัญหาที่ดินในจังหวัด
กาญจนบุรีซ่ึงไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลากว่า 
๕๐ ปี ท าให้ประชาชนจ านวนมากได้รับความ
เดือดร้อน เช่น การที่ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินท ากินทั้งที่จริงแล้วประชาชนได้ท ากินในที่ดินมา
ตลอดตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด จึงไม่สามารถใช้ที่ดิน
เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนและการพัฒนาจังหวัด มีการซ้ือ
ขายที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง มีการรุกล้ าที่ดินบุคคลอ่ืน
และน าไปขายท าให้เกิดกรณีพิพาทน าไปสู่การสูญเสีย
ชีวิต เป็นต้น ผู้ร้องจึงประสงค์ที่จะให้มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ
ประชาชนที่ครอบครองที่ดินมาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ให้มีการซ้ือขายที่ดินอย่างถูกต้อง ให้มีการยุติปัญหา
การทะเลาะวิวาทซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย 
ด้วยสาเหตุอันเก่ียวข้องกับการขายที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓   เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ  
 ๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๙/๐๐๙๔๘ ลงวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนประธานกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ สรุปได้ว่ำ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็น
เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ดิน ที่ดินท ากิน และมีผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีหน้าที่
และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท 
ดั งนั้ น  คณะกรรมาธิ การจึ ง ส่ ง เรื่ อ งร้ อง เ รี ยนดั ง กล่ าว ไปยั ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป      

 

 



  ๗๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑๒) ภำคกลำง จังหวัดสิงห์บุรี (จ ำนวน ๑ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ร้องเรียนการละเมิดสิทธิชุมชนในการขอรับ

ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ ๔ ของบริษัท ซี.เอ.
เอส.เปเปอร์ มิลล์จ ากัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ต าบลโพก
รวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
(นายธเนศ  วงษ์สด ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์โพกรวม)  
 
 สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ตามที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีประกาศส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเก่ียวกับโรงงาน
จ าพวกที่ ๓ โดยประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกรณีที่จะพิจารณาค าขอใบอนุญาตขยาย
โรงงานครั้งที่ ๔ เพื่อประกอบกิจการผลิตกระดาษ
หนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
กระบวนการประกอบกิจการของตนเองและมิได้มี
การจ าหน่าย และผลิตกระดาษอนามัยของบริษัท
ดังกล่าว ซ่ึงหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้ง หรือคัดค้าน 
ให้แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีทราบ
ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่มคนรักษ์
โพกรวม ซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เห็นว่า 

 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการ
ร้องเรียนเก่ียวกับที่ตั้งของการประกอบกิจการของบริษัท ซี.เอ.เอส.เป
เปอร์ มิลล์ จ ากัด ไม่เหมาะสม และโรงงานเอกชนปล่อยน้ าเสียลงสู่
ภายนอก โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงในการจัดการและแก้ไขปัญหา คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพกรวม พร้อมกันนี้
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 

 



  ๗๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ตั้งของโครงการดังกล่าว อยู่ในแหล่งชุมชนที่ มี
ประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่นและเป็นพื้นที่
การเกษตร การประกอบกิจการของบริษัทฯ อาจ
ก่อใ ห้ เ กิดผลกระทบต่ อทรัพยากรธรร มช าติ  
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการ
ด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๗๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

(๑๒) ภำคกลำง จังหวัดอ่ำงทอง (จ ำนวน ๑ เร่ือง)   

เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
เรื่อง โครงการจัดสร้างสนามกีฬาของกรมพลศึกษา
ของจังหวัดอ่างทอง 
 สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : นายสาทร คชวงษ์ 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ขอให้พิจารณา
และตรวจสอบการด าเนินโครงการจัดสร้างสนามกีฬา
ของกรมพลศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑ 
โครงการ ที่ยังไม่ส่งมอบให้กับเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมพลศึกษาได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับ
อ าเภอและระดับต าบล จ านวน ๔๐ อ าเภอ และ ๔๐ 
ต าบล โดยมีรายการโครงการก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑ รายการ คือ โครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลบางพลับ ในวงเงิน ๑๓ ล้าน
บาท โดยจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ว่าจ้างและห้างหุ้นส่วน
จ ากัดภัสสรชัยมงคลเป็นผู้รับจ้าง โดยได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลบางพลับ ในพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง ซ่ึงผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กับ

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงมี
หนังสือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ซ่ึง
หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. กรมพลศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า สนามกีฬาต าบลบางพลับ 
จังหวัดอ่างทอง เม่ือด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว มีปัญหาในการส่ง
มอบด้วยเหตุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีพื้นที่คาบเก่ียวกัน
ในการรับผิดชอบของ ๒ พื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
กับเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง จึงท าให้การด าเนินการส่งมอบล่าช้า 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพธิ์ทองยินดีรับมอบในเบ้ืองต้น เม่ือวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน อาคาร สถาน
กีฬาที่เป็นสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์  
 ๒. จังหวัดอ่างทอง โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอ่างทอง ได้ให้ข้อมูลว่า เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ได้ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ - รับมอบ 
ทรัพย์สินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลบางพลับ ระหว่างกรมพล
ศึกษากับเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง เรียบร้อยแล้ว  
 ๓. ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ได้ให้ข้อมูลว่า ส านักงาน
เทศบาลต าบลโพธิ์ทองในฐานะผู้รับมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ สนาม

 



  ๘๐    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จังหวัดอ่างทองแล้วเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจังหวัด
อ่างทองได้มีหนังสือเลขที่ อท ๐๐๑๗.๓/๒๘๕๒ เรื่อง 
ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์สนามกีฬาต าบล
บางพลับ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้
กรมพลศึกษาทราบว่าจังหวัดอ่างทองพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรมอบสิ่งปลูกสร้างพร้อมสนามกีฬาต าบล
บางพลับให้แก่เทศบาลต าบลโพธิ์ทองเป็นผู้ดูแลรักษา
และซ่อมแซม พร้อมขอให้กรมพลศึกษาด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนรายการสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์สนาม
กี ฬ า ต า บ ล บ า ง พ ลั บ เ ป็ น ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กระทรวงการคลังก่อน และแจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อ
จังหวัดจะได้ด าเนินการส่งมอบให้เทศบาลต าบลโพธิ์
ทองต่อไป ทั้งนี้ ปรากฏว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้มีการส่ง
มอบสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด 
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาช่วยพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจน
และเพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดอ่างทองต่อไป 

กีฬาต าบลบางพลับ ซ่ึงได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
โดยมีรายละเอียด กล่าวคือ เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากกรมพลศึกษา 
เรื่องการด าเนินการส่งมอบสนามกีฬาฯ เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
โดยเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบ
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบของสนามกีฬาฯ เข้าที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบให้
รับมอบเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงการส่งมอบ - รับมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เม่ือวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 โดยคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวได้รับการ
แก้ไขโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ - รับมอบทรัพย์สิน
โครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไป
ยังผู้ร้องเรียน เพื่อทราบ ด้วยแล้ว 

 

 

 

 



  ๘๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) ภำคตะวันออก จงัหวัดชลบุรี (จ ำนวน ๗ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เร่ือง : ควำมเดือดร้อนโครงกำรทำงหลวงพิเศษ

ระหว่ำงเมืองสำยชลบุรี – หนองคำย ตอนชลบุรี 
(ท่ำเรือแหลมฉบัง) – ปรำจนีบุรี (ทำงหลวง
หมำยเลข ๓๕๙) และผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง
ถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทำงหลวงชนบท (ก ำลัง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 

(นายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา ผู้ร้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
ปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษของจุดพักรถบรรทุก
ตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี 
– หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – 
ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และ
ผลกระทบจากการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทาง
หลวงชนบท ท าให้เกิดน้ าท่วม 

ควำมต้องกำร : ขอให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี 
– หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – 

- วันที่ ๙ ตุลำคม ๖๒  

 คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่อง  และติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
- ๒๒ ตุลำคม ๖๒ 

 คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี ้จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี ้

๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (หนังสือที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๒. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)  

- ๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒  

 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มีบันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา สรุป
ได้ดังนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทางหลวง 

 



  ๘๒    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และการ
ก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ 

 
  

กรมทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจริงแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี ้

ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ซ่ึงผู้ร้องเรียนมีความพอใจในแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชี้แจงกระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยชี้แจงเป็นเอกสาร ซ่ึงผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่
ติดใจในประเด็นดังกล่าว   

๒ เร่ือง : ผลกระทบที่เกิดข้ึนและอนำคตอำจจะ
เกิดข้ึนของโครงกำรก่อสร้ำงถนนเช่ือมต่อทำงหลวง
แผ่นดิน หมำยเลข ๗ (ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.
๑๐๗+๒๐๐) -ท่ำเรือแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี ของทำงหลวงชนบท (ก ำลัง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง)  

(นายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา ผู้ร้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
๑. ถนนมีความสูง ไม่สามารถระบายน้ า 
ตามซอยได้ ในอนาคตอาจท าให้ท่วมขังบ้านเรือน 

- วันที่ ๙ ตุลำคม ๖๒  

 คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่อง  และติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
- ๒๒ ตุลำคม ๖๒ 

 คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี ้จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี ้

๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (หนังสือที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๒. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ (หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

  

 



  ๘๓    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. ความกว้างของถนน จ านวน ๖ ช่อง 
จราจร มีจุดรับโค้งจ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การตั้งร้านขายของช าของประชาชน 

๓. ถนนเข้าซอยติดกับโครงการ มีปัญหาช่วง
ทางเข้าออก เนื่องจากถนนมีความลาดชัน อาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

ควำมต้องกำร : ขอให้มีการด าเนินการเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ผลกระทบแก่ประชาชน 

 

- ๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มีบันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา 
สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ซ่ึงผู้ร้องเรียนมีความพอใจในแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชี้แจงกระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยชี้แจงเป็นเอกสาร ซ่ึงผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่
ติดใจในประเด็นดังกล่าว 

 

 

 

 

 



  ๘๔    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๓ เร่ือง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อ
คณะสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   
 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้: ผู้ร้องได้รวบรวมความ
คิดเห็นของ 
ชาวจังหวัดจันทบุรี เพื่อประกอบการกลั่นกรอง
กฎหมาย ดังนี้ 
๑. การบริหารทรัพยากรน้ า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน 
๔. การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุร ี
๕. การวางผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
๗. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควำมต้องกำร : เพื่อประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย
และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒  

– คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  วุฒิสภา มีบันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๙.๑๙/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจง้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีแ่ละอ านาจโดยตรงในการพิจารณา
เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และด้านบุคลากรภายใน
กระทรวงสาธารณสุข จึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้อง และขอให้แจ้งผลการ
พิจารณามายังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  วุฒิสภา และ 
ผู้ร้องเรียน เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยัง รศ.ดร.พิชยั  
สราญรมย์ ผู้ร้องเรียน เพื่อทราบด้วยแลว้ 

๑๑  ธันวำคม  ๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นค าร้องทุกข์ตามบท
นิยามในข้อ ๔ แห่งระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเพียงข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรี ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรยุติการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้น าข้อมูล
ข้อเสนอแนะในส่วนที่เก่ียวข้องส าหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการต่อไป 

 

 

 

 

 

 



  ๘๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เรื่อง : แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน 

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีต าบลตะกาง 

 สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ในพืน้ทีต่ าบลตะ
แกงและพื้นทีต่ าบลใกล้เคียงมีพื้นที่ทางการเกษตรที่
ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิจ านวนหลายแปลง โดยยังไม่มี
การส ารวจเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดิน เป็นเหตุให้
เกษตรกรขาดโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

 ควำมต้องกำร : ขอให้ช่วยเร่งรัดติดตาม 

๓๐ ตุลำคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๑๓ พฤศจิกำยน ๖๒ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน   
มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับดังนี้ 

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๖  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๖๐ ลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายอภิเดช บุญล้อม 

๘ มกรำคม ๖๓ - เม่ือประสานไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ ได้รับแจ้งว่าได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับทราบเรื่องดังกล่าว
แล้ว โดยที่ประชุมเห็นว่าเป็นข้อมูลในลักษณะการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ จะเก็บไว้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 



  ๘๖    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๕ เร่ือง : ช่วยติดตามให้ห้าง Modern Trade เสียภาษี
ให้กับท้องถิ่น และการเพิ่มชนิดไม้ตามกฎหมาย
เก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด  

(นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ๒) 

สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ :  

๑. กรณีห้าง Modern Trade (ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่) ที่เข้ามาท าธุรกิจในท้องถิ่น ไม่เสียภาษีนิติ
บุคคลปลายปีให้กับท้องถิ่น แต่เสียภาษีรวมที่
ส านักงานใหญ่ ส่งผลกระทบต่อยอดรวมภาษีนิติ
บุคคลของแต่ละจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทุกจังหวัดถูกแยง่ส่วนแบ่งทางการค้าและต้องรับภาษี
ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายย่อย 
(SME)  

๒. ขอเพิ่มประเภทชนิดของไม้ตามกฎหมายที่
เก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงมีความล่าช้า 

ควำมต้องกำร : ขอให้ช่วยด าเนินการ 

๑๙ พฤศจิกำยน ๖๒ – คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๒๘ พฤศจิกำยน ๖๒ – พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน   
มีหนังสือ จ านวน ๓ ฉบับดังนี้ 

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา 

๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖  

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

๓. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๑  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายพิพฒัน์ ฤกษ์สหกุล 

๘ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สุรศักดิ์  กำญจนรัตน์ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  วุฒิสภำ  
ได้มีบันทึกข้อความคณะกรรมาธิการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ว่าการเพิ่มชนิดไม้ตามกฎหมายเก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด นั้น 

 



  ๘๗    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เป็นการร้องเรียนเก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๗ ซ่ึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการที่จะรับไว้พิจารณาได้ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของกรมป่าไม้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวให้กรมป่าไม้พิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วย
แล้ว 

๒๑ กุมภำพันธ์ ๖๓ – นำยวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง วุฒิสภำ  
ได้มีบนัทึก ดว่นที่สุด ที่ สว(กมธ.๑)๐๐๐๙/๐๑๐๙๘ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำ คณะกรรมาธิการมีมติให้
ยุติการพิจารณา สรุปได้ดังนี ้กรณีห้าง Modern Trade เข้ามาท า
ธุรกิจในท้องถิ่น โดยมิได้ช าระภาษีนิติบุคคลประจ าปีให้กับท้องถิ่น แต่
ช าระภาษีนิติบุคคลประจ าปีรวมที่ส านักงานใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่ที่กรุงเทพ 
ส่งผลกระทบต่อยอดรวมภาษีนิติบุคคลของแต่ละจังหวัด และขอให้
ผลักดันให้ห้าง Modern Trade เสียภาษีให้กับท้องถิ่น  

    ผู้แทนกรมสรรพากร ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  

    - การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเสียในอัตราร้อยละ ๒๐ ของก าไร
สุทธิ ในทางภาษีอากร ส านักงานใหญ่และสาขาของห้าง Modern 
Trade ถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน จึงน ารายได้และรายจา่ยมารวมยื่น



  ๘๘    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เสียภาษี และภาษีเงินได้นิติบุคคลถือว่าเป็นภาษีส่วนกลาง จึงยังไม่มี
การจัดสรรรายได้ให้กับราการส่วนท้องถิ่น 

    - การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเสียในอัตราร้อยละ ๗ ซ่ึงเรียกเก็บจาก
ภาษีขายหักภาษีซ้ือจากผู้ใช้สินค้าหรือผู้ให้บริการ และจะมีการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และปัจจุบันห้าง 
Modern Trade ได้มีการแยกยื่นแบบรายการแสดงภาษี 
มูลค่า เพิ่มเป็นรายสถานประกอบการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว 

๖ เร่ือง : ขอความอนุเคราะห์ประสานโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

(นายอิทธิ  แจ่มแจ้ง  ประธานชุมชนหนองแฟบ)   

สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชุมชนหนองแฟบได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องมาจากการถม
ทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ขณะเดียวกันก าลังจะมีโครงการถมทะเลเพื่อก่อสร้าง
ท่าเรือมาบตาพุด เฟส ๓ ออกไปอีกประมาณ  
๑๐๐๐ เมตร  และทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉาง
ก าลังจะเปิดใช้งาน จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้รถยนต์
เพิ่มขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดเพราะเป็นพื้นทีพ่ัฒนา

๑๙ มีนำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับ ดังนี้ 

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๖ ลงวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา 

๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๒ ลงวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน นายอิทธิ แจ่มแจ้ง 

๑๔ พฤษภำคม ๖๓ - พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาได้มีบันทึกข้อความ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ๑) 

 



  ๘๙    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

อุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่นักลงทุนและผู้ประกอบ
กิจการต่างๆ เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจและ
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  

     เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน
หนองแฟบ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ทาง
ชุมชนหนองแฟบจึงเสนอปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขต่อคณะผู้ตรวจราชการฯ โดยคณะผู้ตรวจ
ราชการฯ เห็นด้วยกับสภาพปัญหาและข้อเสนอจาก
ชุมชน จึงมีข้อแนะน าให้ชุมชนเสนอผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองเพื่อบรรจุในแผนงานและประสาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการศึกษาออกแบบ
และประสานการจัดงบประมาณต่อไป 
     ส าหรับโครงการที่ชุมชนน าเสนอมีดังนี้ 

     ๑. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนอง
แฟบและหาดสนกระซิบ ชุมชนหนองแฟบ เขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีระยะความยาวประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร ที่ผ่านมาชายหาดพยูน  เขตเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง ได้รับผลกระทบการกัดเซาะจาก
สาเหตุดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน แต่ได้รับงบประมาณใน

๐๐๐๙/๐๑๙๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้ง
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน สรุปผลการพิจารณาดังนี้ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือประสานไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในการนี้  กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มี
หนังสือรายงานความคืบหน้าการพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว ดังนี ้

     ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหา
พร้อมศึกษาออกแบบโครงการศึกษาและก่อสร้างเขื่อนก้ันคลื่นหน้า
หาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔  ผูกพัน
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕  และปี พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ
จ านวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว 

     ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ส ารวจและตรวจสอบถนน
สายหนองแฟบ – พลา หรือถนน รย.ถ. ๑๐๐๕๒ สายบ้านฉาง – บ้าน
กงเพชร พบว่าผิวจราจรเป็นลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๗ เมตร แบ่งช่องจราจรออกเป็น ๒ ช่องจราจร ขนาดกว้างข้างละ 
๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒.๔๓๐ กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางชิด
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การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น ชุมชนหนองแฟบ จึงขอเสนอท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เพื่อจัดท าโครงการศึกษาออกแบบและ
ก่อสร้างเขื่อนก้ันคลื่น บริเวณหน้าหาดหนองแฟบ
และหน้าหาดสนกระซิบ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและ
ป้องกันปัญหาการกัดเซาะที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เม่ือมีการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส 
๓ โดยชุมชนขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการศึกษาออกแบบและ
ประสานงานทางด้านงบประมาณต่อไป 

     ๒. ปัญหาวิกฤติการจราจรหนาแน่น ขอความ
อนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อ
ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบถนนหนองแฟบ – พลา เพื่อส ารวจ
ออกแบบและจัดหางบประมาณก่อสร้างเป็นถนน ๔ 
ช่องจราจร (ปัจจุบันมีเพียง ๒ ช่องจราจร) พร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรองรับการจราจรที่จะ
เพิ่มมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเป็นเส้นทางที่จะ

บ้านเรือนและที่ดินของราษฎร ไม่สามารถด าเนินการขยายถนนสาย
ดังกล่าวได้ 

     อนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ประสานงานโดยตรงกับผู้
ร้องเรียน และทราบว่าชุมชนหนองแฟบเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดท าทางจักรยานบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างเพื่อแบ่ง
ช่องจราจรให้ชัดเจนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม  จ านวน ๑๒๒ 
ต้น ใช้งบประมาณด าเนินการ ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้น าโครงการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว
บรรจุเข้าเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
แล้ว 

     ๓. เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณถนนปกรณ์
สงเคราะห์ราษฎร์ ด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตัววายซ่ึงเป็นจุดตัด
ของถนนทีท่ าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด  ปัจจุบันได้รับความร่วมมือ
จากแขวงทางหลวงชนบทระยอง ในการจัดหางบประมาณจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน
และการจัดการระบบการจราจรในบริเวณถนนโครงข่ายดังกล่าว ซ่ึงจะ
มีความต่อเนื่องกับถนนบูรพาพัฒน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง
ทางหลวงชนบทระยอง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ขยายผิวจราจร
ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์เพิ่มขึ้นอีก ๑ ช่องทางจราจร เพื่อบรรเทา



  ๙๑    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

เดินทางสู่สนามบินอู่ตะเภาและทางหลวงมอเตอร์เวย์
บ้านฉางได้โดยสะดวก เป็นการเชื่อมต่อกับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ของรัฐบาล   

     ๓. ปัจจุบัน ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ชุมชน
หนองแฟบจากทางแยกถนนสุขุมวทิเพื่อเข้าพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และชุมชนหนอง
แฟบ เกิดปัญหาวิกฤตจราจรติดขัดจ านวนมาก 
ขณะเดียวกันทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางก าลังจะ
เปิดใช้งานในอีกไม่ช้านี้ คาดว่าจะมีการจราจรเพิ่มใน
พื้นที่นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ้น ชุมชนฯ จึง
เสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องส ารวจออกแบบ
และจัดหางบประมาณก่อสร้างสะพานลอยข้าม
แยกตัววาย เพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ที่จะ
เกิดขึ้น 

     โครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๓ โครงการ ได้เสนอ
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส าหรับโครงการที่ ๑ 
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความเดือดร้อนในระยะแรก ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้เสนอ
เรื่องเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 
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ระยองได้มอบเรื่องนี้ให้ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมือง ขณะนี้ก าลังด าเนินการส ารวจศึกษาข้อมูล เพื่อ
ท าการออกแบบและจัดหางบประมาณ ดังนั้น  ชุมชน
หนองแฟบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากวุฒิสภา
โปรดประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ และประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการโครงการ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ต่อไป 

๗ เร่ือง : ประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับพื้นที่เมืองมาบตาพุด 

(นายไพโรจน์  สุวรรณวิจิตร  คณะกรรมการชุมชน
หนองน้ าเย็น) 

สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ขอส่งประเด็นปัญหาและ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพื้นที่เมืองมาบตาพุด 
ดังนี ้

     ๑. ไม่มีป้ายบอกโครงการเริ่มสร้างถนน 

     ๒. ไฟส่องสว่างช ารุดบ่อย หรือแสงสว่างไม่
เพียงพอในเวลากลางคืนช่วงด าเนินการก่อสร้าง ท า

๑๙ มีนำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับ ดังนี้ 

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๔๕ ลงวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา 

๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๑  
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน นายไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร 

๒๕ พฤษภำคม ๖๓ - พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วุฒิสภำ ได้มบีันทึกข้อควำม
คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม  วุฒิสภำ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ๑) 
๐๐๐๙/๐๒๒๐๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
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ให้เกิดอุบัติเหตุ ทางโครงการไม่เร่งแก้ไข ต้องมีการ
แจ้งจากประชาชนบ่อยครั้ง 

     ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐมารับฟังปัญหาและผลกระทบ 

     ๔. แบริเออร์ก้ันไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุบัติเหตุขั้น
รุนแรง 

     ๕. ทางโครงการเคยแจ้งว่าจะมีน้ ามารดถนนเพื่อ
ลดฝุ่น แต่เม่ือด าเนินการโครงการกลับไม่มีการรดน้ า
บนถนน ท าให้ประชาชนบริเวณนั้นต้องใช้น้ าประปา
ของตัวเองมารดถนนแทน 

     ๖. จากข้อ ๕ ประชาชนเอาน้ าประปามารดถนน
เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น แต่กลับโดนหัวหน้าโครงการที่
ก่อสร้างถนนมาต่อว่า ว่าไม่ให้เอาน้ ามารดถนน 
เพราะจะท าให้ถนนช ารุด 

     ๗. โครงการมีการท าประชาคม โดยมติจากการ
ท าประชาคมเลือกแบบโครงสร้างที่ ๓ ว่าผิวถนนจะ
เท่าเดิมทั้งฝั่งด้านซ้าย ฝั่งด้านขวา และทางตรง
สะพานข้ามแยก ไม่มีการถมดินเพิ่ม แต่เม่ือด าเนิน
โครงการจริง มีการถมดินจากผิวถนนขึ้นมากว่า ๓ 

กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้ง
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน สรุปผลการพิจารณาดังนี้  
คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไป
ยังกรมทางหลวง ซ่ึงเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ต่อมา กรมทางหลวงได้น าส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังคณะกรรมาธิการ โดยชี้แจงความตาม
ประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มี
มติรับทราบหนังสือชี้แจงดังกล่าว และให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้
ร้องเรียนเพื่อทราบด้วยแลว้ 
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เมตร ทั้ง ๔ ฝั่งถนน ท าให้ผิวจราจรสูงมาก ส่งผล
กระทบกับประชาชนในบริเวณนั้นไม่สามารถท า
การค้าขายได้ และการขุดทางลอดสะพานไม่ถึง ๑๓ 
เมตร ตามแบบที่ผ่านการท าประชาคม โดยอ้าง
เหตุผลว่า ขุดลงไปจะเจอน้ าใต้ดิน จึงจะต้องท าการ
ถมถนนให้สูงขึ้นมาแทน ซ่ึงอยากทราบว่าท าไมไม่มี
การศึกษาถึงน้ าใต้ดินในบริเวณนั้นก่อน เพราะหาก
ประชาชนทราบว่าจะต้องมีการถมดินสูงขนาดนี้ คง
ไม่ผ่านการประชาคม 

     ๘. ตามที่โครงการมีการท าประชาคม แผนงาน
ก่อสร้างถนนนี้จะก าหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ความคืบหน้าโครงการในปัจจุบัน 
(วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓) ยังด าเนินการไม่
เสร็จทุกฝั่งถนน พื้นถนนหลายจุดยังไม่มีการเทพื้น
ถนนเลย ซ่ึงดูจากหน้างานแล้วคาดว่าไม่เสร็จทันใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แนน่อน เป็นการส่ง
ผลกระทบให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโครงการ
ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น ทั้งการค้าขาย 
การจราจร รวมถึงฝุ่นที่เกิดจากโครงการ ฯลฯ 

 

 



  ๙๕    
         

ข้อมูลเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) ภำคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (จ ำนวน ๑ เร่ือง)   

ล ำดับที ่ เร่ือง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ขอการสนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เข้าสู่บัญชีมรดกโลก (ปัญหาด้านสังคม) 
 คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้แจ้งผลการพจิารณาเบื้องตน้ 
ความว่า คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูลดงักล่าว 
      ซึ่ งคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลว่า วัดมหาธาตุ  
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองจากยูเนสโก เมื่อปี 
๒๕๕๖ ให้อยู่ใน “บัญชีรายช่ือเบื้องต้น” และจะต้องจัดท าเอกสารน าเสนอ
แหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า Nomination Dossier เสนอคณะอนุกรรมการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย   
ศุกระกาญจน์  ได้จัดท าเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดก
โลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมี
ข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนการอนุรักษ์แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม 
 ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า เพื่อให้
การจัดท าเอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก  จึงเห็นควรให้กรมศิลปากรใน
ฐานะหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาและแนะน าการจัดท าเอกสาร และ
ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัดการจัดท าเอกสารให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย”  (๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


