
ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖ /๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

สรุปจ านวนเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรบัมา 

ในพืน้ที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสอื 

จ านวน/เรือ่ง 
ประเภท : วาจา 
จ านวน/เรือ่ง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม ข้อเสนอแนะ 

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑     ๑     

๒. จังหวัดชลบุร ี ๒ ๑๑  ๑  ๓ ๓ ๑ ๕  
๓. จังหวัดระยอง  ๔ ๑      ๓  
๔. จังหวัดจันทบุร ี ๑ ๓   ๑    ๒ ๑ 
๕. จังหวัดตราด ๒ ๗ ๓  ๑  ๒  ๓  
๖. จังหวัดนครนายก ๖ ๖ ๒   ๑  ๒ ๑  
๗. จังหวัดปราจีนบุร ี  ๔  ๑   ๑  ๒  
๘. จังหวัดสระแก้ว  ๔    ๑ ๒  ๑  

จ านวนเร่ือง  
แยกตามประเภท 

๑๒ ๓๙ ๖ ๒ ๒ ๖ ๘ ๓ ๑๗ ๑ 

รวมเร่ืองทั้งหมด ๕๑  

 
 



๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนงัสือ 

(๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคลอง   
ที่อยู่ : ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสอง
คลอง อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ 
๗๘๒ ๓๑๖๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

ฉะเชิงเทรา เรียน หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 
เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตต าบล 
สองคลอง 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ประชาชนในเขต
ต าบลสองคลองได้รับความเดือดร้อนใน
เรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาน  าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ง ปัญหาแผ่นดินทรดุตัว และปัญหา
น  าทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนและกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
วัดหงษ์ทอง ดังนั น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณ ดังนี  

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองหงษ์ทอง หมู่ที่ ๙ ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
ทะเล ฐานกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
บริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลในพื นที่ ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๓. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ขนาดกว้าง ๒ 

เมตร ยาว ๒๕ เมตร ในพื นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , 
๖ , ๙ และ ๑๐ ต าบลสองคลอง อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 



๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวัดชลบุรี (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายณัฐธีระธร พงค์ธน
บุญปรีดา 

ชลบุรี เรื่อง : ความเดือดร้อนโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย 
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบ
จากการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทาง
หลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป  
(๙ ตุลาคม ๖๒)  
 

๒๒ ตุลาคม ๖๒  
– คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
ณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดา 
๑๘ พฤศจิกายน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา มี
บันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  
คณะกรรมาธิการฯ ได้
พิจารณาโดยเชิญ
ผู้แทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
และผู้ร้องเรียนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว 
ผลการพิจารณาเป็น
ดังนี  



๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ประเด็นที่ ๑ กรมทาง
หลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ในเบื องต้นให้แก่ผู้
ร้องเรียน ซ่ึงผู้
ร้องเรียนมีความพอใจ
ในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทาง
หลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยชี แจง
เป็นเอกสาร ซ่ึง 
ผู้ร้องเรียนแถลงว่า 
ไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 
 
 
 
 



๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ นายณัฐธีระธร พงค์ธน
บุญปรีดา 
 

ชลบุรี เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ นและอนาคต
อาจจะเกิดขึ นของโครงการก่อสร้างถนน
เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๗ 
(ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -
ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ของทางหลวงชนบท (ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง)  

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม  วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
(๙ ตุลาคม ๖๒)  
 

๒๒ ตุลาคม ๖๒  
– คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย



๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดา 
๑๘ พฤศจิกายน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา มี
บันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  
คณะกรรมาธิการฯ ได้
พิจารณาโดยเชิญ
ผู้แทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
และผู้ร้องเรียนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว 
ผลการพิจารณาเป็น
ดังนี  
ประเด็นที่ ๑ กรมทาง
หลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไข



๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ปัญหาความเดือดร้อน
ในเบื องต้นให้แก่ผู้
ร้องเรียน ซ่ึงผู้
ร้องเรียนมีความพอใจ
ในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทาง
หลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยชี แจง
เป็นเอกสาร ซ่ึงผู้
ร้องเรียนแถลงว่าไม่
ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 



๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) จังหวัดจันทบุรี (จ านวน ๑ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ รศ.ดร. พิชัย สราญรมย์ จันทบุร ี เรื่อง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัด
จันทบุรีต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒   
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องได้รวบรวม
ความคิดเห็นของชาวจังหวัดจันทบุรี เพื่อ
ประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย ดังนี  
๑. การบริหารทรัพยากรน  า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 
๔. การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุร ี
๕. การวางผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
๗. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการ : เพื่อประกอบการ
กลั่นกรองกฎหมายและ 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อเสนอแนะ) 

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
 (๓๐ ตุลาคม ๖๒)  
 

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๘ ฉบับดังนี   
๑. การบริหาร
ทรัพยากรน  า
ธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่ง
กมธ.ทรัพยากรฯ  
(สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พ.ย. ๖๒) 



๑๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. ระบบคมนาคม
และการขนส่ง ส่ง
กมธ.คมนาคม (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๓. ระบบการพัฒนา
พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ส่ง กมธ.
พลังงาน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๒ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๔. การสาธารณสุขใน
จังหวัดจันทบุรี  
ส่ง กมธ.สาธารณสุข 
(สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ 
พ.ย. ๖๒)  
๕. การวางผังเมือง
ของจังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.บริหาร
ราชการแผ่นดิน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๔ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 



๑๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๖. ระบบการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.ศึกษา (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๕ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๗. แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี  
(สว ๐๐๐๑/๔๓๕๘ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๘. แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
(สว ๐๐๐๑/๔๓๕๙ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข  
วุฒิสภา มีบันทึก
ข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๙.๑๙/๒๔๘๕ 
ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งว่ากระทรวง
สาธารณสุขเป็น



๑๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
และอ านาจโดยตรงใน
การพิจารณาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ และด้าน
บุคลากรภายใน
กระทรวงสาธารณสุข 
จึงส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อทราบ
และพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวข้อง และขอให้
แจ้งผลการพิจารณา
มายังคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข  
วุฒิสภา และผู้
ร้องเรียน เพื่อทราบ
ต่อไป ทั งนี  
คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข  วุฒิสภา 
ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการดังกล่าวไป
ยัง รศ.ดร.พิชัย  



๑๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

สราญรมย์ ผู้ร้องเรียน 
เพื่อทราบด้วยแล้ว 
๑๑  ธันวาคม  
๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา  
มีบันทึกข้อความลง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรื่องดังกล่าว
ไม่มีลักษณะเป็น 
ค าร้องทุกข์ตามบท
นิยามในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่า
ด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นเพียง
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึง
เห็นควรยุติการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว 



๑๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ทั งนี  คณะกรรมาธิการ
จะได้น าข้อมูล
ข้อเสนอแนะในส่วนที่
เก่ียวข้องส าหรับใช้
เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ศึกษาตามหน้าที่และ
อ านาจของ
คณะกรรมาธิการ
ต่อไป 
๑๙ ธันวาคม ๖๒ 
– คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
วุฒิสภา ได้มีบันทึก
ข้อความ
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ด่วนที่สดุ ที่  
สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/
๐๒๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้ง



๑๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ว่าคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของฝ่าย
บริหาร จึงส่ง
ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรน  า 
ไปยัง 
กรมทรัพยากรน  า และ
ส่งข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปยัง
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา



๑๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป ทั งนี   
คณะกรรมาธิการได้มี
หนังสือแจ้งผู้เสนอ
เรื่องเพื่อทราบอีกทาง
หนึ่งด้วยแล้ว 



๑๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 (๔) จังหวัดตราด (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายอภิเดช บุญล้อม 
นายกเทศมนตรีต าบล
ตะกาง 
 

ตราด เรื่อง : แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ในพื นที่ต าบลตะ
แกงและพื นทีต่ าบลใกล้เคียงมีพื นที่ทาง
การเกษตรที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิจ านวน
หลายแปลง โดยยังไม่มีการส ารวจเพื่อรังวัด
ออกโฉนดที่ดิน เป็นเหตุให้เกษตรกรขาด
โอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐ 
ความต้องการ : ขอให้ช่วยเร่งรัดตดิตาม 

(ปัญหาที่ดิน) 

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
(๓๐ ตุลาคม ๖๒) 
 

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
จ านวน ๒ ฉบับดังนี  
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการ



๑๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

การเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๖๐ 
ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน นายอภิเดช  
บุญล้อม 

๒ นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล  
ประธานสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

ตราด เรื่อง : ช่วยตดิตามให้ห้าง Modern Trade 
เสียภาษีให้กับท้องถิ่น และการเพิ่มชนิดไม้
ตามกฎหมายเก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ 
ชนิด 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ :  
๑. กรณีห้าง Modern Trade (ธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่) ที่เข้ามาท าธุรกิจในท้องถิ่น 
ไม่เสียภาษีนิติบุคคลปลายปีให้กับท้องถิ่น 
แต่เสียภาษีรวมที่ส านักงานใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อยอดรวมภาษีนิติบุคคลของแต่ละ
จังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นทุก
จังหวัดถูกแย่งสว่นแบ่งทางการค้าและต้อง

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 
(๑๙ พฤศจิกายน ๖๒) 
 

๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชน มีหนังสือ
ส่งเรื่องให้ กมธ. และ
แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี   
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๑๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

รับภาษีที่เพิ่มขึ น ซ่ึงไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)  
๒. ขอเพิ่มประเภทชนิดของไม้ตาม
กฎหมายที่เก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีความล่าช้า 
ความต้องการ : ขอให้ช่วยด าเนินการ 

ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง วุฒิสภา  
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
๓. หนังสือคณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที ่สว ๐๐๐๑/๔๕๙๑ ลง
วันที ่๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เรียน นาย
พิพัฒน ์ฤกษ์สหกุล  



๒๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 (๖) จังหวัดนครนายก (จ านวน ๕ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสมพล  จีรพรชัย 
 

นครนายก เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องและ
ชาวบ้านที่อยู่ติดโรงงาน บริษัท ย จ ากัด 
ประกอบกิจการผลิตชิ นส่วนรถยนต์ ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียงตั งแต่ปี 
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานดงักล่าว
ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้ที่ดนิสาธารณประโยชน์ ปลูก
สร้างรุกล  าคลองธรรมชาติ และไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในการนี  ได้
มีการร้องเรียนไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด 
โยธาธิการจังหวัด ที่ดนิจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กอ.รมน.
จังหวัด แต่ไม่มีก าหนดระยะเวลาและการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
- พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับดังนี  



๒๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๕๘๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ประธาน
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๖ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
สมพล จีรพรชัย 

๒ นายวิเชียร  ล าเจียก 
 

นครนายก เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน  าประปา
ใช้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านหมู่บ้าน
เดอะรอยัล ลากูน จ านวนกว่า ๔๐ หลังคา
เรือน ไม่มีน  าประปาใช้ ต้องซื อน  าประปา

บันทึกเรียนพลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง



๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จากองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล เสีย
ค่าใช้จ่ายลูกบาศก์เมตรละ ๖๒.๕๐ บาท 
แม้ว่าจะมีการขยายท่อประปามาถึงหน้า
หมู่บ้านแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อ
ของโครงการได้เพราะระบบท่อของ
โครงการไม่ได้มาตรฐาน สร้างความ
เดือดร้อนอย่างมาก ชาวบ้านได้ฟ้องต่อศาล
ปกครองเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดนครนายก จัดการให้เจ้าของ
โครงการจัดท าระบบน  าประปาและ
เชื่อมต่อให้แล้วเสร็จ และต่อมา ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาแล้ว แต่จน
ระยะเวลาล่วงเลยมากว่า ๒ ปีแล้ว 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจงัหวัด
นครนายกไม่สามารถบังคับคดีได้ ประกอบ
กับชาวบ้านไม่จ่ายค่าบริการสาธารณะ
ส่วนกลางของหมู่บ้านเนื่องจากโครงการ 
ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย 
 
 
 
 

เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพื่อส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักกฎหมาย เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประธานวุฒิสภา ได้มี
บันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘๔ 
ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน 
ผูอ้ านวยการส านัก
กฎหมาย เพื่อเสนอ
แนวทางในการ
ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน   



๒๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๓ นายไพศาล พิศดาร 
 

นครนายก เรื่อง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท ากินตั งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงที่ดนิ
ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
หวงห้ามที่ดินในท้องทีต่ าบลพรหมณี  
อ าเภอเมืองนครนายก  และต าบลบ้าน
พร้าว ต าบลบ้านป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเขต
หวงห้ามได้ทับที่ดิน ส.ค.๑ จ านวน ๓ 
ต าบล คือต าบลพรหมณี ต าบลศรีกะอาง 
ต าบลเขาเพิ่ม ชาวบ้านจึงขอให้มีการออก
โฉนดในที่ดินดังกล่าว 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับดังนี  
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๒๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด
นครนายก 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
ไพศาล พิสดาร 

๔ ก านันต าบลนาหินลาด 
 
ที่อยู่ : ที่ท าการก านัน
ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัด
นครนายก 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านประสบ
ปัญหา ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑. ที่ดนิท ากินของชาวบ้านอยู่ในเขตป่าไม้
และเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีการ
จับ GPS เป็นรูปแปลงที่ดินท ากินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ แตย่ังไม่ได้รับอนุญาตให้ท ากิน
อย่างเป็นทางการ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



๒๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. การออกเอกสารสิทธ์ทับที่สาธารณะ
ต าบลนาหินลาด เนื อที่ประมาณ ๑๐ – ๑๑ 
แปลง แต่มีการออก นสล.เพียงแปลงเดียว 
คือเนินเหล่าสูง ส่วนแปลงที่มีปัญหาและ
ยกเลิกการออก นสล. คือเนินหลุมเอียน ซ่ึง
มีเนื อที่ประมาณ ๓๔๕ ไร่ ๓ งาน มีการขึ น
ทะเบียนที่สาธารณะเม่ือปี ๒๔๖๙ แต่จาก
การเดินส ารวจพบว่าที่สาธารณะหายไป
ประมาณ ๒๔๐ ไร่ จากการตรวจสอบ
เบื องต้น พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่
สาธารณะ 

๕ นายวัชระ  ประสิทธิ์ 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ 
๒ ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เบอร์โทรศัพท์ 
๐๖๒ ๖๓๖ ๓๓๕๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ปัญหาถนน
บริเวณวัดอ าภา แยกสายล าลูกกา – บาง
น  าเปรี ยว เชื่อมต าบลศรีษะกระบือ และ
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ไม่มีไหล่ทาง ไม่มีทางเท้า ท าให้
การสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง ในเบื องต้นได้มีการเสนอเรื่องไป
ยังหน่วยงานที เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับแจ้งว่าไม่มี
บรรจุในแผนงานพฒันาของกรมทางหลวง 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 

 



๒๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

และต้องการเส้นทางจักรยานเพื่อใช้ในการ
สัญจร 

๖ เครือข่ายคนรักษ์
นครนายก 
ที่อยู่ : ที่ท าการเครือข่าย
คนรักษ์นครนายก มรดก
ธรรมชาติ เบอร์โทรศัพท์ 
๐๘๖ ๔๗๙ ๑๐๘๗ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ 
๑. การท าประชาพิจารณ์รับฟังความ
คิดเห็นขัดกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยไม่เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ 
และเป็นการรับฟังความคิดเห็นด้านเดียว 
อีกทั งยังมีการแจกเงินและ 
ผ้าห่มให้ผู้เข้าร่วมด้วย 
๒. ที่ตั งโครงการขัดหลักเกณฑ์สากล คือ 
ตั งอยู่ริมแม่น  านครนายก ทั งที่ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ก าหนดว่าพื นที่ตั งจะต้องไม่เป็นที่ลุ่มน  า
ท่วมถึง ไม่เป็นแหล่งชุมชน ไม่เป็นดินอ่อน 
น  าใต้ดินต้องอยู่ลึก ฯลฯ 
๓. ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ

 



๒๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. การสร้างโครงการใหม่ทับซ้อนกับการ
ทุจริต 
๕. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อชาว
นครนายก 
ความต้องการ : ขอให้ขนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีออกจากพื นที่ 



๒๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออก 

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ปราจีนบุรี ข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรคในการบริหารราชการแผ่นดนิ สืบนื่องมาจากสภานิติ
บัญญัติได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ 
ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่ มี
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร 
๑.  พระราชบัญญตัิการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.  พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

๒ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปราจีนบุรี การขยายพ้ืนที่ “โครงการเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ให้ครอบคลุม
จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความ
ล่าช้าในการเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจาก
ระยะเวลาผ่านมา ๒ ปีแล้ว จังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ผูป้ระกอบการจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้รัฐบาลพิจารณา
ก าหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื นที่ EEC เฟสที่ ๒ เนื่องจากปราจีนบุรีได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  เพราะการไม่ได้
สิทธิประโยชน์จาก EEC 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 



๒๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ปราจีนบุรี การควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการ เรื่อง กัญชา ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ภายใต้การดูแลและควบคุมของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และห้ามจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตในการน ากัญชามารักษาโรค ปัญหาคือสารสกัดที่จะน ามาใช้
ก าลังจะขาดแคลน ต้องพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยในเบื องต้น  ต้องมีการน าเข้า
กัญชาเพื่อน ามาพัฒนาสายพันธุ ์รวมถึงควบคุมการใช้กัญชาในการรักษาโรค 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 

๔ ปัญหาแหล่งน  า ปราจีนบุรี ปัญหาอุทกภัยและน้ าทะเลหนุนแม่น้ าปราจนีบุรี สืบเนื่องจากในฤดูฝน จังหวัด
ปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และในฤดูร้อนก็จะประสบภัยแล้ง เกิดภาวะการ
ขาดแคลนน  า รวมถึงน  าทะเลหนุนในชว่งฤดแูล้ง สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน 
เกษตรกร และชาวประมง ประกอบกับสภาพพื นที่มีแม่น  าปราจีนบุรีไหลผ่านกลาง
พื นที่จังหวดัปราจีนบุรีเพียงเส้นเดียว และทางตอนล่างเป็นพื นที่ลุ่มต่ า จึงยังไม่มี
ระบบการบริหารจัดการน  า ท าให้ไม่สามารถควบคุมน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าใสน้อย – ใสใหญ่ 
ซ่ึงขณะนี  โครงการดังกล่าวอยู่ในการด าเนินการของกรมชลประทาน 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

สระแก้ว ข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรคในการบริหารราชการแผ่นดนิ สืบนื่องมาจากสภานิติ
บัญญัติได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ 
ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่ มี
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร  
๑.๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 



๓๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๑.๒ พระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๓ พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑.๔ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ 

๖ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สระแก้ว การประกาศเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว จังหวัดสระแก้วก าหนดผังเมืองรวมส่วน
ใหญ่ของจังหวัดเป็นพื นที่สีเขียวซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นเมืองของ
จังหวัด ท าให้อาจไม่เอื อต่อการส่งเสริมการลงทุนให้นักลงทุนมาตั งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื นที่ จึงต้องการให้ปรับแก้กฎหมายผังเมืองรวม ของจังหวัดเป็นเขต
สีม่วง เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลัง สินค้า แทนสีเขียว
ที่ใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน  

๗ ปัญหาด้านการ
คมนาคม  

สระแก้ว ปัญหาและอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ของบในการก่อสร้างเส้นทาง
เชื่อมต่อ ระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรป่าไร่ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๘ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สระแก้ว การด าเนนิการตามบนัทึกข้อตกลง (MOU)  ลานประชารัฐ บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่ เนื่องจากไม่มีการเข้ามาใช้พื นที่ลานประชารัฐ 
เพราะผู้เช่าที่ท าสัญญาเช่าพื นที่  แต่ไม่เข้าใช้พื นที่ , ค่าเช่าพื นที่ มีราคาแพง และ
สภาพแวดล้อมไม่เอื ออ านวยต่อการลงทุน จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการลาน
ประชารัฐ  เพื่อให้ประชาชนในพื นที่สามารถเข้าใช้พื นทีด่ังกล่าวได้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๙ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี การขยาย หรือปรับปรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เนื่องจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง 
ยังไม่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) จึงขอให้ช่วยผลักดันให้

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ



๓๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) ซ่ึงจะท าให้
มีแพทย์เพิ่มขึ น 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 

๑๐ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี การจัดเกบ็ภาษีของเทศบาล (ทั้งเทศบาลแหลมฉบงั และเทศบาลพัทยา) ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงประชาชนทั่วไปจะเสีย
ภาษีเพิ่มมากขึ น แต่ภาคธุรกิจที่เช่าท่าเรือแหลมฉบังกลับเสียภาษีเสียน้อยลง ท าให้
จ านวนภาษีที่เทศบาลจัดเก็บได้ ลดลง จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 

๑๑ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบงัเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝ่ัง
ตะวันออก พบปัญหา ดังนี  
   ๓.๑ การรับรู้และการเตรียมตัวของคนในพื นที่ต่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
   ๓.๒ ประชาชนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเวนคืนที่ดินของประชาชน เพื่อใช้ใน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ 
   ๓.๓ ประชาชนคิดว่าถูกโครงการมาแย่งชิงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม 
   ๓.๔ ผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศได้รับเงื่อนไขพิเศษด้านการลงทุนจากบีโอไอ
(BOI) มากกว่าผู้ประกอบธุรกิจของไทย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๑๒ ปัญหาด้านการ
คมนาคม 

ชลบุรี ถนนไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีระบบส่องสว่าง และขวางทางน  า ไม่ค านึงถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 



๓๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๑๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้า โดยไม่ได้มีการย้ายภูมิล าเนา ท าให้ไม่
สามารถได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่พึงมีพึงได้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

๑๔ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี การขยายท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะท่ี ๓) การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าก าหนด 
เนื่องจากปัญหาสัญญาของสัมปทานกับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทมินอล จ ากัด 
ท่าเรือต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า (Freight Costs) ลดลงเพื่อเป็น
แรงจูงใจต่อผู้ประกอบการ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๑๕ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวันออก  
และโครงการรถไฟความเร็วสูง เช่ือม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่
ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ โดยขณะนี  ทั ง ๑๑ โครงการมีความล่าช้า ซ่ึงการด าเนินการ
แต่ละโครงการขึ นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั นๆ จึงขอให้ช่วย
ผลักดันโครงการต่างๆ ให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๑๖ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ชลบุรี ปัญหาขยะเมืองพัทยา สืบเนื่องจากการที่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ท าให้มี
ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื นที่จ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยมีจ านวนเพิ่มมากขึ นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองพัทยาและมากกว่าความ
เป็นจริง ซ่ึงในปัจจุบันต้องขนย้ายขยะไปก าจัดที่จังหวัดสระบุรีโดยเสียค่าขนส่งใน
การด าเนินการเดือนละ ๒๐ ล้าน แต่สามารถจัดเก็บค่าขยะต่อเดือนได้เพียง ๓ ล้าน
บาทเท่านั น จึงต้องการของบประมาณเพิ่มเติมในการก าจัดขยะ โดยให้สอดคล้องกับ
จ านวนประชาชนที่แท้จริงที่อาศัยอยู่ในพื นที ่

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
 



๓๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๑๗ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี ข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรคเกี่ยวกบัการบริหารราชการของจังหวดั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา จึงต้องการให้แก้กฎระเบียบต่างๆ เนื่องจากปัญหาในพื นที่เมืองพัทยา
แตกต่างกับพื นที่อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยได้เคยมีการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปแล้ว 
แต่เรื่องก็เงียบไป 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
 

๑๘ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก กรณีผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง ประชาชนต้องการความชัดเจนในการพัฒนาของโครงการ และ
แนวทางเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๑๙ ปัญหาแหล่งน  า ชลบุรี ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา  
      - พื นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติดชายทะเล) มีลักษณะเป็นที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา พื นที่สูงๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด ในฤดูฝน จะมีน  าไหลจาก
ที่สูงลงมารวมกันที่ในพื นที่ ท าให้เกิดน  าท่วมขัง และไหลลงสู่ทะเล 
      - การขาดแคลนน  าจากการเจริญเติบโตของชุมชนและพื นที่อุตสาหกรรมที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความต้องการใช้น  ามากขึ น ประกอบกับพื นที่กักเก็บน  า 
มีอยู่อย่างจ ากัด 
      - ปริมาณน  าจ านวนมาก แต่ท่อระบายน  าตามซอยตา่งๆ มีขนาดเล็ก การวางท่อ
ติดปัญหาที่ดินส่วนบุคคล ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบายน  าให้มีขนาดใหญ่ขึ นได้  
      - หนองพักน  า ถูกถม 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 



๓๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

      - ขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
๒๐ ปัญหาด้าน

สังคมและอ่ืนๆ 
ระยอง นายบุญเลิศ แก่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗  

โทร. ๐๙ ๐๗๖๒ ๙๕๐๙ 
ประเด็นการกัดเซาะชายฝ่ังในพื้นที่จงัหวัดระยอง  
แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 
๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดย
ในจ านวนนี มีแนวชายฝัง่ที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จ านวนหลายแห่ง ได้แก่ ชายหาด
แหลมเจริญถึงมาบตาพุด ชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดต าบลเนินพระ เป็นต้น โดย
แนวชายหาดได้ถูกกัดเซาะจนหายไป และมีการกัดเซาะจนถึงถนนเลียบชายหาด 
โดยเฉพาะช่วงที่มีพายุเข้าจะท าให้เกิดปัญหามากขึ น 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. โครงสร้างแข็ง ได้แก่ ก าแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เขื่อนหิน  เขื่อน
กันทรายและคลื่น หรือรอดักทราย  
๒. โครงสร้างอ่อน ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือเสา คอนกรีตสลายพลัง
คลื่น ไส้กรอกทราย การเติมทราย 
ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าชุมชน เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้มีการ ศึกษา
แนวทางแก้ไข ได้แก่ การสร้างเขื่อนตามแนวชายหาด การสร้างก าแพงดันคลื่น การ
เติมทรายลงในทะเล การลงหินเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่น ทั งนี  ต้องผ่าน
การศึกษาและพิจารณาของ EIA ก่อน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการด าเนินการ ขอฝากให้
มีการเร่งรัดและพิจารณาด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๓๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๒๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง นายสุทธ เหมสกล ที่อยู่ ๒๙/๑๘ หมู่ ๔ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เบอร์โทร ๐๘๖-๓๑๒-๓๓๒๑ 
๑. โครงการขนาดเล็กที่ท้องถิน่ดูแล ควรได้รับการยกเว้นระเบียบบางข้อบาง
ประเด็น เพื่อให้ท างานได้อย่างรวดเร็วมากขึ น  
๒. ควรสนับสนนุงบประมาณ และข้อมูลแก่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนและ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ควรด าเนินการไปพร้อม ๆ กันพร้อม
ร่วมกันวางแผนอย่างต่อเนื่อง 
๓. แก้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาควรได้รับการยกเว้น 
๔. ควรมีกองทุนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
๕. ควรมีการจัดการเรื่องที่ดินทีท่ ากินของชาวบ้านที่อยู่รอบเขตรัศมีเมืองการบิน  
ให้ได้มีเอกสารสิทธิ์ 
๖. เพิ่มสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง 
๗. เพิ่มสถานศึกษาและยกระดับให้มีคุณภาพ 
๘. ยกเว้นระเบียบการใช้เงินสมทบของท้องถิ่นในเขต EEC  
๙. สนับสนุนท้องถิน่ทีพ่ร้อมจะยกฐานะพิเศษ ให้สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และม่ันคง 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๒๒ ปัญหาที่ดิน ระยอง นายสมจิตร์ ทองบริสุทธ์ ธนารักษ์พื นที่ระยอง โทร. ๐๖ ๕๕๑๓ ๑๘๖๑ 
ประเด็นการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
ปัญหาทับซ้อนของพื นที่เกาะเสม็ดเกิดขึ นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จากการกั นพื นที่ ๗๐๐ 
ไร่ของกรมอุทยานแห่งชาติกับประชาชนในพื นที่ ซ่ึงไม่มีการรังวัด โดยมีเพียงการปัก
ป้ายแนวเขตเท่านั น ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ได้มีการน าก าลังเข้าจับกุมผู้ประกอบการใน

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๓๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

พื นที่ ๔๒ ราย จากนั นในปี ๒๕๔๑ ได้มีการจับกุมเพิ่มขึ นอีก ๒ ราย ขณะนั นมี
ประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ซ่ึง
คณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เข้ามาด าเนินการ
แก้ไขและไกล่เกลี่ย 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้ตรวจสอบแนวเขตเดิม หากพบว่าช ารุดควรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ร่วมตรวจสอบแนวเขตพร้อมประชาชน 
๓. ใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ วรรค ๒ เพื่อยกเลิก
พื นที่บางส่วนออกจากกรมอุทยาน  
๔. ยกเลิกเขตอุทยานแห่งชาติออกจากพื นที่เกาะเสม็ด 
๕. ใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ในการก าหนด
เขตผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติ 
๖. ให้ผู้มีอ านาจสั่งการยับยั งการจับกุม โดยยึดหลักนิติธรรมและอยู่บนพื นฐานของ
การอยู่ดีกินดี 

๒๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๔๘๐ 
ประเด็นผลกระทบจากการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่
จังหวัดระยอง 
การพัฒนาพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมในหลายมิติ จึงท าให้
เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อชาวบ้านและชุมชน ได้แก่ การออกผังเมืองไม่เป็นไป
ตามหลักการผังเมือง ท าลายระบบนิเวศ ท าลายวิถีชีวิตดั งเดิม ประชาชนจึงมีความ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 



๓๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ต้องการดังนี  ควรมีการฟื้นฟู อนุรักษ์ และคืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่น  โดยแก้ไข
กฎหมายให้มีกองทุนต่างๆ อาทิ 
- ควรมีกองทุนสนามบิน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาพื นที่โดยรอบสนามบิน รวมทั ง
ชุมชนใกล้เคียง 
- ควรมีกองทุนน  าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนาพื นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
โรงงาน 
- ควรตั งกองทุนโรงไฟฟ้า และให้ชุมชนได้มีโอกาสดูแล และได้ประโยชน์โดยทั่วถึง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกฎหมายที่สามารถสร้างและพัฒนา
สาธารณูปโภคพื นฐานขนาดเล็ก แทนรัฐได้ พร้อมทั ง ปรับปรุงการจัดเก็บและระบบ
ภาษี โดยแก้ไขกฎหมายให้สามารถจัดเก็บภาษีแก่เรือที่เข้ามาเทียบท่า และน า
รายได้ดังกล่าวส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

๒๔ เศรษฐกิจ ตราด นาวาเอกเชษฐา คุ้มเจริญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 
โทร. ๐๘ ๓๗๐๒ ๖๘๘๘ 
ประเด็นการค้าชายแดน 
ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นตั งอยู่ที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด ติดกับบ้านทมอดา อ าเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา  
มีประชากรประมาณ ๓.๓ แสนคน และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน อาทิ โรงแรม บ่อนคาสิโน อาคารที่พักอาศัย 
ป้ัมน  ามัน ร้านค้า เป็นต้น ซ่ึงคาดว่าจะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคต จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการค้าการลงทุนและเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดน

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 



๓๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

เพิ่มมากขึ น  ทั งนี  ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด ถือเป็น ๑ ใน 
๔ จุด ผ่อนปรนที่รัฐบาลของทั งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้รัฐช่วยผลักดันการเปิดด่านท่าเส้นเป็นด่านถาวร เพื่อขยายการค้ากับ
จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดโพธิสตัย์ ประเทศกัมพูชา และผ่านไปยังประเทศ
เวียดนามได้ 
๒. สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ได้อนุมัติในหลักการให้เปิดใช้เส้นทางด่านท่า
เส้นแล้ว แต่ให้จังหวัดด าเนินการหารือกับภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 
และเสนอไปยัง ครม.ให้พิจารณา   
๓. ขอให้จังหวัดช่วยเร่งรดักรมป่าไม้ให้อนุมัติใช้พื นที่ในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อม
ต่อไปยังชายแดนด่านท่าเส้น ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ซ่ึงกรมทางหลวงชนบทมี
งบประมาณให้แล้ว 
๔. การบริหารจดัการการเปิดการค้าที่ด่านถาวร ขอให้ประโยชน์ลงถึงชุมชนในพื นที่ดว้ย  
๕. ประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการให้ชาวบ้านมีความพร้อมในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวรและได้รับประโยชนอ์ย่างแท้จริง 

๒๕ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด นายวัชระ เกิดสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลแหลมกลัด  โทร. ๐๘ ๙๒๕๔ ๘๗๙๙ 
นายราวี ศิลาอาสน์ ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๒ ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด  เบอร์โทร ๐๘ ๐๑๙๑ ๓๑๖๙ 
นางนิภา ป้ันเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด  เบอร์โทร ๐๘ 
๙๙๓๘ ๔๐๐๙ 
ประเด็นการประมง 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๓๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ตราดมีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา มักจะมีปัญหา 
เนื่องจากเรือประมงพาณิชย์ลักลอบ เข้ามาท าประมงชายฝั่งในระยะไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
เมตร ซ่ึงอยู่ในเขตของประมงพื นบ้าน ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกัน 
นอกจากนี  มักมีเรือประมงเข้าไปจับปลาในน่านน  าอาณาเขตกัมพูชาโดยเสีย
ค่าธรรมเนียมนอกระบบ ซ่ึงเสี่ยงต่อการถูกจับกุม จึงต้องการให้ 
๑. เสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณอ่าวราวะ เพื่อป้องกันคลื่นใหญ่จากลม
ทะเล หรือขุดลอกร่องน  า ซ่ึงขณะนี ตื นเขิน เพื่อให้เรือประมงสามารถเดินเรือผ่านได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชว่งน  าลงต่ า 
๒. ประมงพื นบ้าน มีข้อเสนอถึงภาครัฐ ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจดทะเบียน
เรือประมงขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายและช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพประมงพื นบ้าน เช่นเดียวกับที่สนับสนุนภาคการเกษตรอ่ืนๆ 
๓. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยริมน  า โดยปัจจุบันมีการเก็บค่าเช่าที่
แพงในอัตราตารางเมตรละ ๕ บาทต่อปี ซ่ึงชาวบ้านเห็นว่ามากเกินไปไม่สามารถ
จ่ายได้ 
๔. ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี ยงปลาเลี ยงกุ้ง เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ ามาก 
๕. เสนอให้มีกองทุนที่ดนิเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านริมน  า และขอให้หน่วยงานรัฐ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื อหรือหาทุนส าหรับจัดซื อที่ดินให้แก่ชาวบ้านริมน  า 

๒๖ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

ตราด นายสมาน อินทรพักตร ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โทร ๐๘ ๑๘๐๓ ๑๑๗๑ 
ประเด็นการเกษตร 
การท าเกษตรในจังหวัดตราด ยังพบการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ซ่ึงอาจ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 



๔๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร อีกทั งผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบ
จากการบริโภคสินค้าที่ใช้สารเคมีในการผลิต ประกอบกับปัจจุบันกระแสการผลิต
สินค้าเกษตรทั่วโลกให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช และการดัดแปลงพันธุกรรมของสินคา้เกษตร จึงต้องการให้ 
๑. การประกาศยกเลิกยาฆ่าหญ้า ๓ รายการ ขอให้รัฐบาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน
ในราคาที่เหมาะสม โดยขอให้สามารถใช้ตัวยาทั ง ๓ รายการนี ได้ไปพรางก่อน 
๒. ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ทุเรียนขาดคณุภาพและทุเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด ส่งผลต่อภาคการส่งออกทุเรียน และการบริโภคภายในประเทศ ขอให้
ภาครัฐเข้ามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก สร้างจิตส านึกแก่ชาวสวน
ทุเรียน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในภาคการส่งออก  
๓. ขอให้รัฐเข้ามาควบคุมต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ซ่ึงปัจจุบันมีราคาสูงขึ น 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ น  ามันเชื อเพลิง ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เป็นต้น 
๔. การขาดแคลนแรงงานเกษตรในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต เนื่องจากกฎระเบียบในการ
ขอแรงงานต่างด้าวในระบบมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน 
๕. ขอให้ภาครัฐด าเนินการเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรในลักษณะเดียวกับตลาด
ไท และสี่มุมเมือง เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคตะวันออก และลดต้นทุน
การขนส่ง  
๖. ขอให้รัฐผลักดันราคาสินค้าการเกษตรให้สูงขึ นอย่างแท้จริง แทนการพยุงราคา 
หรือประกันราคา  



๔๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๗. ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องเอกสารสิทธิ์ สปก.  และปรับปรุงกฎหมาย สปก.
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เช่น 
เปลี่ยนจากป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งชุมชน 

๒๗ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด น.ส. จิตราภรณ์ ฝั้นศิร ิท่องเที่ยวจังหวดัตราด  โทร. ๐๓๙ ๕๒๓ ๓๖๙ 
ประเด็นการท่องเที่ยว 
จังหวัดตราดมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
จ านวนนักท่องเที่ยวถึง ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน ส่งผลให้มีรายได้ที่เกิดจากภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๑๙,๑๒๖ ล้านบาท เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยเม่ือ
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้สินค้าภาคการเกษตร อาทิ ผลไม้มี
ราคาดีขึ นและขายได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ น นอกจากนี  นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา
ยังให้ความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ น ซ่ึงต าบลแหลมกลัด จังหวัด
ตราด มีพื นที่ธรรมชาติ และพื นที่เชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
อีกมากมาย จึงต้องการให้ 
๑. ต้องการให้ยกระดับด่านชายแดนจังหวัดตราด จ านวน ๓ ด่าน ให้เป็นด่านผ่อน
ปรนที่สามารถใช้พาสปอร์ตและได้รับวีซ่าชั่วคราวจ านวน ๓ วัน ๒ คืน เป็นลักษณะ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ซ่ึงมีตัวอย่างของจังหวัดหนองคายโมเดล  
๒. ต้องการให้รัฐสร้างสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเคเบิ ลคาร์ (Cable Car) เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว  
๓. ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมาพัฒนาพื นที่และแหล่งท่องเที่ยวใน
อัตราที่มากกว่าการจัดสรรในระบบปกติ เนื่องจากจังหวัดตราดสามารถจัดเก็บ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว 



๔๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการท่องเที่ยว โดยน าส่งเข้าส่วนกลางเป็นจ านวนมาก ในขณะที่การ
จัดสรรรายได้ของจังหวดัอยู่ในอัตราปกติเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ  
๔. ขอให้ภาครัฐ สนับสนุนเรื่องของครูสอนด าน  าที่เป็นของคนไทย เพื่อน ารายได้เข้า
สู่ประเทศไทย 

๒๘ ปัญหาที่ดิน ตราด นายวีระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีคลองใหญ่  
ที่อยู่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ หมู่  ๒ ถนนมุ่งคีรี ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เบอร์โทร ๐๘๑-๘๖๔-๓๙๒๕ 
พื นที่สร้างส านักงานบนพื นที่ราชพัสดุ ซ่ึงข้อมูลของที่ดนิใช้ส าหรับเป็นที่ตั งส านักงาน
เทศบาลฯ เดิมสมัยที่เป็นสุขาภิบาลนั น  ได้กันพื นที่ไว้และได้ถมที่ดินจ านวน ๑๘ ไร่
แต่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากจึงต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อการถมดินและการ
ก่อสร้างส านักงาน โดยในการกู้เงินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ ดังนั นจึงน าเรื่องดังกล่าวไป
ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั นในปี ๒๕๓๕ โดยผู้ว่าได้ให้ค าแนะน าให้โอนพื นที่
สุขาภิบาลเป็นที่ราชพัสดุและให้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ในภายหลัง แต่เม่ือ
ด าเนินการโอนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วปัญหาคือ ไม่สามารถขอใช้ที่ราชพัสดุได้
เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายของ
กรมการปกครอง ด้วยเหตุนี ปัจจุบันเทศบาลคลองใหญ่จึงมีพื นที่ส าหรับใช้เป็น
ส านักงานเพียง ๑ ไร่ ซ่ึงคับแคบและยากต่อการบริหารจัดการ และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทั งในด้านสาธารณสุขและการดูแลพีน่้องประชาชนด้านอ่ืนๆ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 

๒๙ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด  
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
เบอร์โทร ๐๘๑-๗๓๓-๗๙๙๐ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ



๔๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ปัญหาเรื่องบ่อขยะซ่ึงมีการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงจัดเก็บซ่ึงใช้งบประมาณจ านวน
มากปัจจุบันมีการจัดเก็บขยะอยู่ที่วันละ ๒๐ ตัน แต่งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนอยู่ในอัตราที่น้อยมากโดยประมาณปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั น จึงไม่
สามารถน าเงินมาปรับปรุงหรือพัฒนาได้มากเท่าที่ควรการบริหารจัดการใน
งบประมาณที่จ ากัดจึงท าได้ยาก ขอเสนอให้ยกเว้นระเบียบการใช้เงินอุดหนุนจัดการ
ศูนย์รวมขยะจ านวน ๓% นี  จึงต้องการขอเพิ่มงบประมาณจากรัฐที่เคยอุดหนุน ๓% 
ให้มากขึ น หรือให้ยกเลิกกฎหมายการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจะได้จัดเก็บเอง 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ. การปกครองท้องถิ่น 

๓๐ ปัญหาที่ดิน ตราด นายประจิม แพทย์นุเคราะห์  
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ ๑๐ ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
เบอร์โทร ๐๘๙-๕๒๐-๕๗๒๗ 
กรณีปัญหาการไม่ยอมคืนพื นที่สัมปทานป่าไม้สวนป่าห้วยแร้ง (ตามข้อเรียกร้องให้
คืนพื นที่ให้รัฐของสภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยแร้ง) ขอให้รัฐสนับสนุนท าป่าชุมชนใน
พื นที่ ๑,๙๐๐ ไร่ โดยให้รัฐเป็นพี่เลี ยงและชาวบ้านหรือชุมชนเป็นคนดแูล โดยไม่พึ่งรัฐ 
 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

จันทบุร ี นายอ านาจ จันทรส นายกสมาคมชาวสวนล าไยจังหวัดจันทบุร ี
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔๘๓๕๔ 
ประเด็นการขาดแคลนแรงงานในช่วงเกบ็เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
ในการเก็บเก่ียวผลผลิตภาคการเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ใช้แรงงานต่างด้าวในการเก็บผลผลิต หากช้าจะท าให้ไม่สามารถกระจายผลผลิตออก
สู่ตลาดปลายทางได้ตรงเวลา ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายมากขึ นและยังส่งผลต่อ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การแรงงาน 



๔๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ราคาผลไม้ ทั งนี  ผลผลิตภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สามารถสร้างรายไดเข้า
ประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี จึงต้องการให้ 
๑. ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะในขั นตอนการตรวจสุขภาพ ซ่ึงต้องด าเนินการทุกเดือน ท าให้เสียเวลา 
และงบประมาณ   
๒. ขอให้ภาครัฐควรจัดบริการในรูปแบบ one stop service ในทุกกระบวนการขอ
อนุญาตน าเข้าแรงงานและการต่อใบอนุญาต 
๓. ขอให้มีภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่วง
ฤดูเก็บเก่ียวล าไย (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์) และช่วงเก็บเก่ียวผลไม้อ่ืนๆ 
(ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม) 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
๑. ควรเร่งด าเนินการขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน เพื่อจัดท าโครงการ one 
stop service ในการขอและต่อใบอนุญาตน าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวทางเดียวกันการบริหารจัดการแรงงาน ซ่ึงมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์ตัวบุคคลเข้าระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒. พิจารณาออกมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจ
เกิดขึ นในอนาคตอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

๓๒ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

จันทบุร ี น.ส. ภาวนา พรรณศิร ิเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 
โทร. ๐๙ ๒๙๒๔ ๑๕๘๒ 
ประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ าทางการเกษตร 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 



๔๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

การขยายตัวของ จ.จันทบุรีในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางด้านพืชผลทาง
การเกษตร ท าให้เกิดการขยายตัวในภาคการเกษตร อีกทั งจันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้ามา
อยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการขยายตวัทางด้านประชากรเพิ่มขึ นตามไปด้วย ซ่ึงใน
อดีตปัญหาแหล่งน  าอาจจะยังไม่มีปัญหามาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการ
อนุรักษ์พื นที่แหล่งน  า แต่ในปัจจุบันการเกษตรและการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวขึ น
เป็นจ านวนมากมีการบุกรุกผืนป่า ท าให้เกิดความแห้งแล้งและเริ่มประสบปัญหาภัย
แล้งจนท าให้เกษตรกรและชาวบ้านขาดแคลนน  าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั ง
ใช้เพื่อการเกษตร ขณะที่ปริมาณน  าในล าคลองธรรมชาติ และแหล่งกักเก็บน  าใน
ชุมชน เริ่มเหลือน้อยลงจนไม่สามารถสูบขึ นมาใช้ได้ ท าให้สถานการณ์ภัยแล้งใน
พื นที่ต่างๆ ในจังหวัดจนัทบุรีเริ่มมีปัญหาหนัก จึงมีความต้องการดังนี  
๑. ต้องการแหล่งกักเก็บน  าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในฤดูแล้งและ
พื นที่กักเก็บน  าในช่วงอุทกภัย โดยขอให้มีโครงการวางทอ่ส่งน  าจากอ่างเก็บน  า
คลองขลุงไปยังพื นที่ ๘ ต าบล ได้แก่ ต าบลตะปอน ต าบลบางชัน ต าบลบ่อ ต าบล
วันยาว ต าบลซึ ง ต าบลตรอกนอง ต าบลวังสรรพรส และต าบลมาบไพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน  า 
๒. ขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค ทั งเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน  า 
การบริหารจัดการดินที่ขุดลอกจากคูคลอง ซ่ึงไม่สามารถเอาดินออกจากพื นที่ได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผน่ดินโดยกรมเจ้าท่า หากขนออกไปถือว่าลัก
ทรัพย์ของทางราชการ ทั งนี  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
๓. ขอให้ภารรัฐมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐซ่ึงถือกฎหมายคนละฉบับ 
เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บน  าที่



๔๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการขออนุญาต เช่นกรม
อุทยานฯ ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 
๔. ขอให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) จัดให้มียุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน  าเพิ่มเติมเป็นยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การกักเก็บและใช้ประโยชน์จากน  าฝนก่อน
ไหลลงสู่ทะเลหรือประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงจะท าให้ปริมาณน  าฝนที่มีมากน ามาใช้
ในช่วงขาดแคลนได ้
๕. ภาครัฐและภาคประชาชน มีความกังวลในระบบกระจายน  า  ซ่ึงมีไม่เพียงพอ
ส าหรับพื นที่การเกษตรที่ก าลังขยายตัวขึ น 
ในส่วนของภาครัฐ ต้องการให้ 
๑. ควรน าปัญหาที่เกิดขึ นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั งระบบ พร้อมทั งเริ่มด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยนื 
๒. กรณีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน  าติดขัดจากการใช้พื นที่ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชนั น กรมชลประทานจะต้องพยายามด าเนินการจัดท า EIA ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้กรมอุทยานฯ พิจารณา หากไม่มี EIA การขออนุญาตยอมไม่ได้รับ
การพิจารณา  
๓. การจัดท าเส้นทางน  าของทางจังหวัดจนัทบุรี คงต้องใช้ระบบท่อส่งน  า มากกว่าใช้
เส้นทางคูคลอง 

๓๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

จันทบุร ี นางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐๘ ๑๕๗๖ ๙๙๗๘ 
ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
ผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เป็นไปตามความต้องการของคนในจังหวัด ซ่ึงเกิดจากการท า
ประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมและตัดสินใจเป็นนโยบายในการ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง



๔๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ก าหนดมาตรการด้านผังเมืองระดับพื นที่อ าเภอในอนาคต ๒๐ ปี เพื่อการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด
อย่างเป็นระบบ จึงมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้ภาครัฐช่วยปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับผังเมืองให้สอดรับกับความ
เจริญเติบโตที่เกิดขึ นในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุร ี
๒.ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด เช่น ปรับพื นที่บ่อเลี ยงกุ้งที่หมดสภาพเป็นที่พักโฮมสเตย์ 
ภาครัฐต้องการให้ 
๑. ควรน าเรื่องผังเมืองมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยส ารวจความต้องการ
ของชุมชน พื นที่ และส่วนราชการ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เจริญอย่างยั่งยนื อีกทั งยัง
เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (พื นที่สีเขียวตามกรอบผังเมือง) ดังนี  
  - ควรจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด และก าหนดรายละเอียดของผังเมืองให้ชัดเจน 
  - การจัดท าผังเมือง ควรส ารวจความต้องการของชุมชนและก าหนดข้อยกเว้นให้
สามารถด าเนินการสร้างสถานประกอบการโรงแรมได้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน  
ในการนี  สถานประกอบการโรงแรมตามพื นที่ชายแดนของอ าเภอสอยดาว และ
อ าเภอโป่งน  า จังหวัดจันทบุรี ตั งอยู่ในเขตพื นที่ สปก. ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ
ว่า ได้ครอบครองมาก่อนการประกาศเขตพื นที่ปฏิรูปที่ดนิ และส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดจันทบุรีก าลังพิจารณาเพิกถอนเขตพื นทีท่ับซ้อนกับโฉนดของราษฎร 

เรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน 



๔๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๓๔ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

นครนายก ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
ประเด็นดนิเปร้ียวและด้านการเกษตร  
๑. ปัญหาดินเปรี ยว จังหวัดนครนายกมีพื นที่ดนิเปรี ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
เกษตรกรไม่สามารถใช้พื นที่ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ 
๒. ปัญหาน  าท่วมน  าแล้ง ประชากรจังหวัดนครนายกมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
เวลาหน้าแล้งจะขาดแคลนน  าท าการเกษตร เม่ือถึงหน้าน  าก็ประสบกับปัญหา 
น  าท่วม น  าขัง น  าระบายช้า สร้างความเสียหายแก่พืชสวนไร่นา 
ความต้องการของประชาชน 
๑. ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาดินเปรี ยว และต้องการน  าส าหรับชะล้างดินเปรี ยว 
๒. ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาน  าท่วมน  าแล้งอย่างเป็นระบบ 
ความต้องการของจังหวัด 
๑. ต้องการงบประมาณ เพื่อน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดินเปรี ยว ได้แก่ 
    - การใช้น  าชะล้าง 
    - การขังน  าก่อนปลูก 
    - การใช้ปูนมาร์ล 
๒. ต้องการงบประมาณ ดังนี  
    ๒.๑ งบประมาณซ่อมสร้าง ได้แก่ 
 - ขุดลอกร่องน  าแม่น  านครนายก 
 - ระบบปิด-เปิด ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ ๕ บาน (พื นที่จังหวัดปทุมธานี) 
 - ขุดลอกคลองยาง พร้อมกับเสริมคันคลองยาง 
 - ระบบแพร่กระจายน  าเข้าสู่แปลงเกษตร 

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 



๔๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

 - ระบบระบายน  าลงสู่แก้มลิงเข้าทุ่งสาธารณ ประโยชน์เขียวด า 
 - โครงการสูบน  าด้วยพลังไฟฟ้า  
 - จัดซื อเครื่องวัดปริมาณน  า 
 - จัดซื อเครื่องขุดบ่อจิ๋ว 
    ๒.๒ ต้องการผลักดันโครงการให้เกิดขึ นเป็นรูปธรรม 
 - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าคลองมะเดื่อ 
 - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าบ้านนา 
    ๒.๓ ขอสนับสนุนในเชิงนโยบาย ข้อกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างจังหวัด  
 - การบริหารจัดการเชิงลุ่มน  าของ ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และนครนายกให้เป็น เห็นควรจัดตั งศูนย์บริหารจัดการน  า โดยมีอธิบดีหรือรอง
อธิบดีชลประทาน เป็นผู้ดูแล 
 - ติดตั งเครื่องสูบน  าขนาดใหญ่เพิ่มที่ไปคลองหกวาเจ้าพระยาไชยานุชิต 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผันน  าออกจากพื นที่จังหวัดนครนายกในช่วงน  าทว่ม  
 

๓๕ ปัญหาที่ดิน นครนายก นางสาวชุติมา ประสพผลพาณิชย์ ชาวบ้านต าบลทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๘๕ ๔๓๙๘ ๑๙๘ 
พ้ืนที่ สปก. คนจนไม่ได้รับประโยชน์ในที่ดิน การจัดสรรที่ดินท ากิน (สปก.) 
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะเป็นเฉพาะพวก
พ้องของผู้มีต าแหน่ง ผู้มีอ านาจ ส าหรับคนจนที่มีสิทธิ์นั น จะต้องเช่าที่ดินท ากิน 
ขอให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินท ากิน สปก. ให้กับประชาชนคนจนเพื่อท ากินได้อย่างเสมอ
ภาค และให้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรทีด่ินท ากิน สปก. ด้วย 

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 



๕๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๓๖ ปัญหาที่ดิน นครนายก นายชัชวาล  แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๙๗ ๐๗๖๒ ๕๗๑ 
การเข้าท าประโยชน์ในที่ดินสาธารณะตดิขัดข้อกฎหมาย 
การเข้าใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ เช่น 
การขอใช้ที่ดินสาธารณะท าแก้มลิงเพื่อกักเก็บน  าในช่วงน  าท่วมน  าแล้ง มีความ
ยุ่งยาก ติดขัดข้อกฎหมาย และต้องใช้ระยะการขออนุญาตและให้อนุญาตนาน 
นอกจากนี  ยังมีปัญหาจากกลุ่มนายทุนบุกรุกพื นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ขอให้
ภาครัฐตรวจสอบและก าหนดแนวเขตพื นที่สาธารณะให้ชัดเจน และขอเสนอแก้ไข
ข้อกฎหมายบางส่วนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้ง่ายขึ น 

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 

๓๗ ปัญหา
คมนาคม 

นครนายก ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
นายบุญนาค  ภูมิราช  โทร. ๐๘๗ ๖๑๖๘ ๖๗๒ 
นายฉัตรชยั  สงปรางค์  โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 
นายธวัชชัย  จันทราช  โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 
ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ เส้นทางคมนาคมจังหวัดนครนายก
การจราจรแออัดช่วงถนนสายนครนายก - องครักษ์ ซ่ึงเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยง
การจราจรจากกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวนี มีปัญหารถติดขัด และเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง รวมถึงระบบสัญญาณจราจรที่ตดิตั งในจังหวัดนครนายกไม่ทั่วถึง 
นอกจากนี  ยังมีปัญหาถนนสายหลักสายซอยต่างๆ อาทิ 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  
- เพิ่มช่องทางการขนส่งผู้โดยสาร 

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 



๕๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

- ซ่อมแซมคันคลองยาง 
- ปัญหาผู้รับเหมาทิ งงาน 
ความต้องการของประชาชน 
๑. การแก้ไขปัญหาถนน ดังนี  
    ๑.๑ ต้องการให้หน่วยงานซ่อมแซมถนนดอนเจริญ-ล าบัวลอย 
    ๑.๒ ปักเสาเข็มกันดินทลายบริเวณคันคลองที่มีดินสไลด์ ระยะทางยาวประมาณ 
๑๑ กิโลเมตร และซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย  
๑.๓ ขอให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน ๔ เลน บริเวณคลอง 
๒๙ ผู้รับเหมาทิ งงาน และเร่งรัดบริษัทผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ความต้องการของจังหวัด 
จังหวัดขอหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เก่ียวข้องผลักดันงบประมาณที่ได้
เสนอเพื่อซ่อมสร้างถนนตามแผนงานโครงการของทางหลวง และถนนทีช่ ารุด
เสียหายและที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุ อาทิ 
- ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 
- ก่อสร้างทางยกระดับ 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างเส้นทางกลับรถ 
- ก่อสร้างทางจักรยาน 
- ก่อสร้างทางเท้า และไหล่ทาง  
- ซ่อมแซมถนนสายหลักและทางเข้าหมู่บ้าน 



๕๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

๓๘ ปัญหาสังคม
และอ่ืนๆ 

นครนายก ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
นายฉัตรชยั  สงปรางค์  โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 
นายธวัชชัย  จันทราช  โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 
๑. ระบบกระแสไฟฟ้าตก จังหวัดได้งบประมาณสนับสนุนจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท 
ในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับ ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ใน
ได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเพิ่มมากขึ น ส่งผลให้การใช้
ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ น จึงท าให้ยังเกิดปัญหาไฟตกไฟดับอยู่บ้าง ทั งนี  ได้รับการ
ยืนยันจากผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ปี ๒๕๖๓ จะไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ 
โดยจะท าการเพิ่มหม้อแปลงและการเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มเคเบิล ขอให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าตก 
ความต้องการของจังหวัด 
ขอให้พิจารณาผลักดันเงินงบประมาณจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจที่ดูแลโครงสร้างพื นฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟไม่พอใช้ และปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะในทุกพื นทีข่องจังหวัดที่ยังเป็นไฟนีออนให้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
๒. ระบบประปา จังหวัดนครนายกและการประปาส่วนภูมิภาค ได้เสนอขอ
งบประมาณเพื่อท าระบบจ่ายน  าแก่ชุมชนรอบนอกและชุมชนเมืองมีการขยายตัว
เพิ่มขึ น เม่ือครั งคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวงเงิน ๖๒๐ ล้านบาท ขอให้ภาครัฐจัดท า
ระบบน  าประปาเข้าหมู่บ้าน 
ความต้องการของจังหวัด 
ส่วนราชการขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณางบประมาณ ในการให้ผ่านงบประมาณ 
๖๒๐ ล้านบาท ที่จังหวัดและภาครัฐวิสาหกิจเสนอไปเพื่อที่จะน ามาปรับปรุงระบบ

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 



๕๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงาน 

ประปาโดยใช้น  าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ซ่ึงเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และเรื่องได้ผ่านส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๙ ปัญหาสังคม
และอ่ืนๆ 

นครนายก ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
ประเด็นดา้นสังคม ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เยาวชนเริ่มเข้าสู่ภาวะเสียงจากปัญหายาเสพติด เนื่องจาก 
- บิดามารดาแยกทางกัน และไปอยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ 
ป้า น้า อา   
- บิดามารดาไม่มีเวลาให้กับลูก เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพในจังหวัดอ่ืน 
- เด็กและเยาวชน ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว  
จึงไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ชักชวนให้มีการเสพยา 
ความต้องการของประชาชน 
๑.ขอให้จัดเจ้าที่ทหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความ
ปลอดภัย พร้อมทั ง สอดส่องดูแล ดังเช่นในยุครัฐบาล คสช. 
๒. อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ กรณี จับกุมผู้เสพยาเสพติดได้ ยังไม่ควร
กล่าวโทษให้เป็นผู้ต้องหา แต่ควรหาวิธีบ าบัดให้เลิกยาเสพติด เพื่อที่จะได้สามารถไป
ประกอบอาชีพได้โดยไม่มีประวัติติดตัว 
ความต้องการของภาครัฐ 
ขอให้มีหน่วยงานที่สอดส่องดูแลร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก) 

 



๕๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

***หมายเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน  า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ 

  

 


