
                               ผลการด าเนนิการตามขอ้รอ้งเรยีน   
ในโครงการสมาชกิวฒิุสภาพบประชาชน 

 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

จ ำแนกตำมภูมิภำคพื้นที่ 
ประเภท : หนังสือ 

จ ำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรื่อง 

เร่ืองเสร็จที่เกี่ยวกับ 

ที่ดิน น้ ำ เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม/อ่ืนๆ 

๑. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนบน) ๑๖ - ๒      ๑      ๒  

๒. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) ๑๘ ๗๔               
๓. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ    

(ตอนบน) 
๔๗ ๑๐๐ ๒  ๔  ๑  ๒      ๒  

๔. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (ตอนล่ำง) 

๑๙ ๘๕ ๑  ๓  ๒  ๒  ๑    ๒  

๕. จังหวัดภำคกลำง ๒๙ - ๔          ๔    
๖. จังหวัดภำคตะวันออก ๑๒ ๓๙       ๒        
๗. จังหวัดภำคใต้ ๓ ๓             ๑  
จ ำนวนเรื่องแยกตำมประเภท ๑๔๔ ๓๙๘ ๙  ๗  ๓  ๗  ๑  ๔  ๗  

รวม ๕๔๒ ๙ ๗ ๓ ๗ ๑ ๔ ๗ 
รวมเรื่องทั้งหมด จ ำนวน   ๓๘      เร่ือง 
 
* สีฟ้ำ    หมำยถึง  ประเภทเรื่องที่รับมำเป็นหนังสอื  
* สีขำว หมำยถึง  ประเภทเรื่องที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น (ด้วยวำจำ) 

 
 
  



  ๒   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

  สารบัญ  
  
ผลการด าเนินการตามขอ้รอ้งเรยีน  
ในโครงการสมาชกิวฒุสิภาพบประชาชน       

   
พื้นที่ภำคจังหวัด เร่ืองที่แจ้งผลเข้ำมำจ ำนวน/ เร่ือง หน้ำ 

๑. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนบน) ๕  ๓ – ๙ 

๒. จังหวัดภำคเหนือ (ตอนล่ำง) - - 

๓. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ๑๑ ๑๐ – ๑๖ 

๔. จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) ๑๑ ๑๗ – ๒๒ 

๕. จังหวัดภำคกลำง ๘ ๒๓ – ๓๐ 

๖. จังหวัดภำคตะวันออก ๒ ๓๑ – ๓๔ 

๗. จังหวัดภำคใต้ ๑ ๓๕ 

รวมทั้งหมด ๓๘  

 
  



  ๓   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) ภำคเหนือ (ตอนบน)  จังหวัดเชียงรำย (จ ำนวน ๒ เรือ่ง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑  เรื่อง ร้องขอควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 ๑. ปญัหาทีด่นิ 
 ๒. ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 (นายเสาร์แกว้ คู่ค า ตวัแทนเกษตรกรผูถ้ือ
ครองทีด่ินเดมิ ผู้รอ้งและพวก (จ านวน ๑๖ คน)) 
สรุปสำระส ำคัญ 
 ตัวแทนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ผู้ร้องและ
พวก จ านวน ๑๖ คนอ้างว่า ผู้ ร้องและพวก เป็น
เกษตรกรได้ถือครองที่ดินและท าประโยชน์ในทีด่นิแปลง 
NO ๑๔๖ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๘,๑๔,๑๖ ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒๙๖ ไร่ 
ซึ่งแต่เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ปก. ๔-๐๑ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ถูกกลุ่มนายทุนขับไล่พ้ืนท่ี จึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเกี่ยวกับปัญหาการเข้า
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
รวมถึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลข
ด าที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมกำรฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (หนังสือที่ สว 

๐๐๐๑.๐๑/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๐๙ ต.ค. ๒๕๖๒) และ 
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณข์องไทย (หนังสอื

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

๓. มีหนงัสือแจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ 

- วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือที่ 
สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๑๓๐๗ ลงวันที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  
เรื่อง ร้องขอความเปน็ธรรมในการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
(นายเสาร์แกว้ คู่ค า ตวัแทนเกษตรกรผูถ้ือครองทีด่ินเดมิ ผู้ร้องและ
พวก (จ านวน ๑๖ คน)) และแจ้งผลการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
ว่า เรื่องดังกล่าว “มีลักษณะเป็นค าร้องทุกข์ที่ต้องยุติ” เนือ่งจากเป็นเรื่อง
ที่มีการฟ้องคดีอยู่ในศาลปกครองเชียงใหม่ ตามข้อ ๒๗ (๕) ของระเบียบ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๘  
 จึงเห็นควรยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้มี
หนังสือแจ้งผู้ร้องด้วยแล้ว  

รอผลการพิจารณาของ  
ร.ม.ต. เกษตรฯ(๑๐/๑๐/๖๒) 



  ๔   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดเชยีงรำย (จ ำนวน ๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้ควำมช่วยเหลือ เรื่อง 

กำรใช้ถนนใช้รถสัญจร ไป - มำ ของถนนใน
ชุมชนห้วยปลำกั้ง (ปัญหาด้านคมนาคม) 
(นายปาแล  ฉนิหลง และนายอานนท ์ จดิิ ผูร้้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายปาแล ฉินหลง และนายอานนท์ 
จาดิ ผูร้้อง เปน็ราษฎรอาศยัอยู่ในหมู่บา้นชมุชนห้วย
ปลากั้ง หมู่ที ่๓ ต าบลรมิกก อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย ขอร้องทุกข์เพื่อขอใหค้วาม
ช่วยเหลอืเรื่องการใช้ถนนในการใช้รถสัญจรไป - มา 
ของถนนในชุมชนหว้ยปลากัง้ เนือ่งจากถนนเดิมเป็น
ถนนเชื่อมต่อจากถนนหลักของชุมชนห้วยปลากั้ง ที่
ชาวบา้นใชส้ัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย  
แต่ในปัจจุบนัความเจริญของจังหวัดเชียงรายไดม้ีการ
พัฒนากอ่สร้างถนนอ้อมเมืองหรือถนนบายพาสทีไ่ด้
ตัดผ่านถนนเดมิท าให้ชาวบา้นและผู้สัญจรถนนใน
ซอย ๓ ชุมชนหว้ยปลากั้งนัน้ ตอ้งไปกลบัรถไกล 
ซึ่งมรีะยะทางไกลถงึประมาณ ๔ กิโลเมตร จากเดมิมี
ระยะทางเพียง ๑๒ เมตร เท่านั้น เปน็เหตุใหช้าวบ้าน

- คณะกรรมกำรฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (หนังสือที่ สว 

๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๒ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒)  
๒. มีหนงัสือแจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ 

- วันท่ี ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มหีนังสอืที่ สว  
(กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๓๖๒ ลงวันที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือ เรื่อง การใชถ้นน
ใช้รถสัญจร ไป - มา ของถนนในชมุชนห้วยปลากัง้(นายปาแล  ฉนิหลง 
และนายอานนท ์ จดิิ ผู้ร้อง) เรื่องดังกล่าว ที่ประชมุคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วฒุิสภา มมีติให้ส่งเรือ่งไปยังกรมทางหลวง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขตอ่ไปแล้ว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้รอ้งด้วยแล้ว  

 



  ๕   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ในชุมชนห้วยปลากัง้ที่ใช้ถนนในซอย ๓ ซึ่งมี
ประชากร ๗๕ หลงัคาเรือนและผู้สญัจรไปมาทีถ่นน
เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านใหมไ่ด้รับความเดือดร้อนจาก
การไปกลับรถไกล ระยะทางถึง ๔ กิโลเมตร  
ดังนัน้ เพื่อให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเสน้นีไ้ดร้ับความ
สะดวก ปลอดภัยและใช้ระยะทางในการเดินทางที่
น้อยลงของการใช้ถนนเสน้ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๑) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล ำปำง (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ขอความเปน็ธรรมการอพยพ (ปัญหาสงัคม) 

(นำยประจักษ์  ชำตสิืบ และคณะ ผู้ร้อง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายประจักษ์  ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่า
แม่เมาะ และคณะ ผู้ร้อง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน สมาชิกวฒุิสภา เรื่อง ขอความเป็นธรรม
การอพยพ ผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคเหนือ 
(ตอนบน) เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัด
ล าปาง เพื่อขอความอนเุคราะห์จากสมาชกิวฒุิสภาให้
ช่วยเหลอืให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(แม่เมาะ) และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จ่ายเงินชดเชย
ค่าเวนคนืที่ดนิใหแ้ก่ราษฎร หมู่ ๗ บา้นสวนป่าแม่
เมาะ ที่มีพ้ืนที่ท ากินบริเวณปากอโุมงค์เพื่อส ารองน้ า
จากเขื่อนกิว่ลม 

- ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ มดี าริให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ี(หนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๔ ลงเมื่อวนัที ่๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๒) และได้มหีนงัสือแจง้ผู้ร้องเพื่อทราบ  
- วันท่ี ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 นางอดุมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ปฏบิัติ
ราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดม้ีหนังสือที ่นร ๐๕๐๑/ท๗
๓๑๑ ลงวนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรือ่ง ขอความเป็นธรรมการ
อพยพ (นำยประจักษ์  ชำติสืบ และคณะ ผู้ร้อง) ส านกัเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นหนว่ยงานกลางที่ด าเนินการเกี่ยวกบัการร้องทกุข ์ร้องเรียน  
ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน พิจารณาด าเนนิการในสว่นที่เกีย่วข้องและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว 

 

 

 

 



  ๗   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล ำปำง (จ ำนวน ๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๒ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ชว่ยเหลือความ

เดือดร้อน 
(นำยศุกร์  ไทยธนสุกำนต์  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
 ด้วยนายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านดง 
ได้มหีนงัสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลง
วันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน  
เพื่อแก้ไขปญัหาให้กับราษฎรต าบลบ้าน
ดง ในประเด็นการขอความอนุเคราะห์
ติดตามผลกัดนัให้โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านดง เปน็โรงพยาบาล
ชุมชนสาขาโรงพยาบาลแม่เมาะ  

- ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ มดี าริให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
(หนังสอืที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๗ ลงเมื่อวนัที่ ๒๑ ตุลาคม๒๕๖๒) และได้มหีนังสอื
แจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ  

- วันท่ี ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๑๒๙๗ ลงเมื่อ
วันที ่๒๑ ตุลาคม๒๕๖๒ เรือ่ง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทกุข ์กรณ ีขอ
ความอนุเคราะห์ชว่ยเหลือความเดือดร้อน (นำยศุกร์ ไทยธน สุกำนต์   
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง ผู้ร้อง) ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้แจง้
ผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข ์กรณดีังกล่าวมาให้ทราบแลว้ ความว่ากระทรวง
สาธารณสขุ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ มอบหมาย
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาบรกิารสขุภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่เมาะ
ซึ่งเป็นแม่ขา่ย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดง เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทรัพยากรในการบริการปฐมภูมิให้มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น ทัง้นี้ การผลกัดนัให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงใหเ้ปน็โรงพยาบาลชุมชนสาขาแม่เมาะ
เป็นการบริหารจัดการภายในจังหวัดล าปาง ซึ่งสามารถด าเนินการไดต้ามความ
เหมาะสม ส่วนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการก่อสรา้งเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
โรงพยาบาล ให้เขตบรกิารสขุภาพท่ี ๑ เปน็ผู้พิจารณาจดัท าค าขอในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขัน้ตอนตอ่ไป ทัง้นี ้คณะกรรมาธิการได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้องเรียน
เพื่อทราบแล้ว  

 

 



  ๘   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๓) ภำคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล ำปำง (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๓  เรื่อง  ขอความอนุเคราะหช์่วยเหลอื

ความเดือดรอ้น (กรณ ีแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรต าบลบา้นดง ประเดน็การตดิตาม
เร่งรดัในการเพิกถอนพ้ืนที่ปา่สงวน
แห่งชาต ิป่าแมเ่มาะ) 
 
(นำยศุกร์  ไทยธนสุกำนต์  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง) 
 

- วันท่ี ๒๑ ตลุำคม ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือส่งไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

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

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

๓. มีหนงัสือแจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ 
 กรณี นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านดง 
ได้มหีนงัสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลงวันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรต าบลบ้านดง ประเดน็การตดิตามเรง่รดัในการเพิกถอนพื้นที่ปา่สงวน
แห่งชาต ิป่าแมเ่มาะเพ่ือจัดท าเอกสารสิทธิ์ทีอ่ยู่อาศัยใหก้ับราษฎรทีอ่พยพและ
พ้ืนที่อยู่อาศัยปัจจบุันของราษฎร ที่ไม่ได้อพยพเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จรงิ 
- วันท่ี ๒๑ ตลุำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้มหีนังสือแจ้งผลการด าเนินการกรณีตามเรื่องรอ้งเรียน
ดังกลา่ว ดังนี ้
 ๑) การตดิตามเร่งรัดการเพิกถอนพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ เพื่อ
จัดท าเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศยัให้กับราษฎร เนื่องจากปัจจุบันมกีารประกาศใช้บงัคับ

 



  ๙   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิมหีน้าทีแ่ละอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้ทีด่ินของประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพที่ดินและศกัยภาพ
ที่ดินทกุประเภท คณะกรรมาธิการ จึงเหน็ควรส่งเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพิจารณาด าเนินการ ตามหน้าทีแ่ละอ านาจ
ต่อไป 
 ๒) การตดิตามใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล บ้านดงเป็น
โรงพยาบาลชุมชนสาขาโรงพยาบาลแมเ่มาะ ปัจจบุันการถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบรหิาร แผนกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏิบตัิการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ตามความในพระราชบญัญตัิ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๒ คณะกรรมาธิการ จงึเหน็ควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย
น าเขา้สู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบรหิารแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและแผนปฏิบัตกิารก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่อไป ทั้งนี ้คณะกรรมาธิการได้ท าหนงัสือแจ้ง 
ผู้ร้องเพื่อทราบด้วยแล้ว  
 
 
 
 
 



  ๑๐   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดสกลนคร (จ ำนวน ๙ เรือ่ง) 

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง  ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

 (นำยอภิรัฐ  แสงลี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนลึมบอง ผู้ร้อง) 
 
 

- วันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการฯ สง่เรื่องไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนนิการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจและได้มีหนังสือแจ้งผู้รอ้งเพ่ือทราบ  
- วันท่ี ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาแล้วเหน็วา่เรื่อง
ดังกลา่วมคีวามส าคญักระบวนการจดัการศึกษาของผูเ้รยีนอย่างมาก 
จึงไดม้ีมติมอบหมายให้คณะท างานกลางในคณะกรรมาธกิาร
การศกึษา วุฒิสภา เปน็ผู้พิจารณาศกึษาเรือ่งดงักล่าว ซึง่ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ หากมีความคบืหน้าในการด าเนินการ จะแจง้
ให้ทราบเป็นระยะต่อไป 

รอผลการพิจารณาจาก 

๑. กระทรวงศึกษาธกิาร 
๒. คณะกรรมาธิการ

การศกึษา วุฒิสภา 
เพิ่มเติม 

๒ เรื่อง ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ท ากนิใน
เขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  

(นำยทวี  ผำใต ้ ผูร้้อง)   

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

 ราษฎรในเขตพ้ืนทีต่ าบลแมดนาทม่ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ
และใกล้เคียง ไดร้ับความเดอืดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ์ของ
ราษฎรที่ใช้พ้ืนที่ปา่สงวน  เป็นพ้ืนที่ท ามาหากนิมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน แตไ่มไ่ดม้ีเอกสารสทิธิ์ในการครอบครองถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 

 



  ๑๑   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

- ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้พิจารณาแลว้
เหน็วา่ ส่งเรื่องรอ้งเรียนดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจแลว้ 

๓ เรื่อง โครงการแก้ไขปญัหาความเดือนร้อนด้าน
การคมนาคม 

(นายปญัญา  ราชไชย ผู้ร้อง)   

 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค ์ ขอใหวุ้ฒิสภาผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดา้นคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน
สาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕  บา้นโนนตูม ต าบลตาลเนิ้ง – บ้านโคกพุทรา 
ต าบลตาลโกน อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวัดสกลนคร 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน
สาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๒ บ้านดงสวรรค์ – บ้านดงมีชัย ต าบลตาลเนิ้ง 
อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 
- วันท่ี ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน ถนนสำย 
สน.ถ. ๗๒-๐๐๕ บ้ำนโนนตูม ต ำบลตำลเนิ้ง – บ้ำนโคกพุทรำ 
     คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มหีนงัสือประสานไปยงักรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และไดร้ับแจ้งว่า โครงการดังกลา่วอยู่
ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณแล้ว  
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๐ ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



  ๑๒   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกตาม
โครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
 
(นำยสมพร  ศิรินำ ผู้รอง) 
 
 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

ขอสนบัสนนุงบประมาณขดุลอกตามโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
     ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร ขอรบัการ
สนับสนนุงบประมาณ  จ านวน ๘ โครงการ  ดังนี ้
     ๑. โครงการขุดสระบา้นธาต ุหมู่ที่ ๑ 
     ๒. โครงการขุดลอกหว้ยวังพงโพดบ้านวังหว้า หมู่ที ่๑๐ 
     ๓. โครงการขุดลอกล าหว้ยค ายางตอนล่างบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ 
     ๔. โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๑๖ 
     ๕. โครงการขุดลอกหว้ยน้ าค าตอนลา่งบา้นนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘ 
     ๖. โครงการขอขยายไฟฟ้าบ้านวังใหม ่หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านท่าศรไีคล 
หมู่ที่ ๗  และบ้านท่าศรีไคร หมู่ที ่๑๖  
     ๗. โครงการขุดลอกล าหว้ยบ้านหว้ยแสง หมู่ที่ ๓ 
     ๘. โครงการขุดลอกเพิ่มเติมอา่งเกบ็น้ าวังขามป้อม บ้านท่าศรไีคล 
หมู่ที่ ๗ 
 
- วันท่ี ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

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

 



  ๑๓   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๕ เรื่อง ขอรับการสนบัสนนุปัจจัยการผลิต กลุม่
เลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 
 
(นายสลับ  สังวรจติร  ผู้รอ้ง) 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ 

ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 
บ้านดอนดู่ หมู่ที ่๖ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร เพื่อ
เลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในบ่อดนิ 
- วันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์วฒุิสภา สง่เรื่องไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๐๑ ลงวันที ่๑๒ พ.ย. ๖๒ 

 

๖ เรื่อง การขอรบัการสนบัสนนุขดุลอกคลอง
หนองบัว 
(นายสุรนิทร์  พรมบุตร ผู้ร้อง) 
 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่๗, หมู่ที ่๘, หมู่ที ่๑๒ และหมู่ที่ 
๑๗ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร ได้มมีติให้มกีารขุด
ลอกปรบัปรงุหนองบัวเพื่อเป็นแหล่งผลติน้ าประปา และท าการเกษตร 
อีกประการหนึ่งบงึหนองบัวอยู่ภายใต้การดูแลของชลประทานหว้ย
เดียก อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนครแต่เนือ่งจากระยะทางอยู่ห่างไกลที่
ท าการถึง ๖๐ กิโลเมตร แตก่ารพัฒนาดูแลปรับปรุงยงัไม่ครอบคลุม
ท่ัวถึง จึงขอให้พิจารณาอนมุัติโครงการพรอ้มทั้งพิจารณาถ่ายโอนบงึ
หนองบัว ให้มาอยู่ในความดแูลของชลประทานเขือ่นน้ าอูน 
- วันท่ี ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตร ได้สง่เรือ่งไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ 
ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



  ๑๔   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๗ ขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานข้ามล าดว้ยด่านภตูอนลา่ง  
บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย อ าเภอบ้าน
ม่วง จังหวดัสกลนคร 
 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 ขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุงบประมาณในการกอ่สร้าง
สะพานขา้มล าด้วยด่านภตูอนล่าง บ้านด่านไชโย หมู่ที ่๖ ต าบลมาย 
อ าเภอบ้านมว่ง จงัหวัดสกลนคร 
 ชาวบา้นด่านไชโย หมูท่ี่ ๖ ต าบลมาย ได้รบัความเดือดร้อนใน
การใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม และเลี้ยงสตัว์ในฤดูแลง้ และมีความ
เดือดร้อนในการใช้ถนนการเกษตรเส้นทางไปล าหว้ยดา่นภูตอนล่าง 
ซึ่งสภาพถนนเป็นลกูรังและมีบางชว่งเป็นหลุมเป็นบ่อ คนัคูล าห้วยถกู
น้ ากดัเซาะขาดเสียหาย ชาวบ้านไดแ้ก้ปญัหาโดยการท าสะพาน
ชั่วคราวข้ามล าห้วย แต่สะพานมีความไมแ่ขง็แรงและไมป่ลอดภัยตอ่
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใชท้างในการสัญจร แต่องค์การบรหิารสว่น
ต าบลมาย มขี้อจ ากัดเรื่องงบประมาณจงึไม่สามารถจดัสรร
งบประมาณ เพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าวได ้จึงขอให้ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการจดัสรรงบประมาณหรือด าเนนิการส ารวจ ออกแบบ 
ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยด่านภูให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมาย 
- วันท่ี ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการคมนาคมได้มหีนังสอืประสานไปยงักรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมทางหลวงชนบท  
     กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ไมม่ีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีโครงการดังกล่าว  
หากองค์การบริหารส่วนต าบลมายมีความจ าเปน็จะจดัท าโครงการ
ดังกลา่ว สามารถพิจารณาใช้เงินอดุหนนุทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้รบัการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมทบกบังบประมาณ

 



  ๑๕   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

รายได้ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพื่อพิจารณาด าเนนิการโครงการ
ดังกลา่วได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรเปน็เงินอดุหนุน
ทั่วไปทีไ่ด้จัดสรรให้องค์กรปครองส่วนทอ้งถิน่มีอิสระในการใช้จ่าย 
ตามอ านาจหนา้ที่หากงบประมาณไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมายอาจพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณจากองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่ต่อไป    
     กรมทำงหลวงแจง้วา่ หากองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น มีความ
ประสงค์จะให้กรมทางหลวงชนบทสนับสนุนการด าเนนิงานดา้น
เทคนิค เชน่ การส ารวจออกแบบและการประมาณราคา เพ่ือน าไป
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ หรือขอรับการสนบัสนนุเงนิอดุหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรืออาจน าโครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวัดอีกทางหนึ่ง ขอใหแ้จ้งความ
จ านงไปยังแขวงทางหลวงชนบทสกลนครโดยตรง 
ที่ สว ๐๐๐๙.๐๙/๒๐๙๑ ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

๘ เรื่อง บึงค าอ้อ บ้านทานตะวัน หมู่ที ่๒๑ ต าบล
สว่างแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดั
สกลนคร ตื้นเขินไม่สามารถเก็บกกัน้ าในปรมิาณ
มากพอ เพ่ือไว้ใช้ในฤดแูล้ง 
 
(นายภานุพงศ์ สาระบิล ผู้รอ้ง) 

- วันท่ี ๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๒   
 บึงค าออ้ บา้นทานตะวนั หมู่ที่ ๒๑ ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ตื้นเขินไม่สามารถเก็บกกัน้ าใน
ปริมาณมากพอ เพื่อไว้ใชใ้นฤดแูล้ง จงึมีความจ าเปน็ตอ้งท าการขดุ
ลอกบึงค าอ้อ เพ่ือเปน็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่
เกิดจากภัยแล้งและน้ าทว่มได้อย่างรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และทนั
เหตกุารณ ์

 



  ๑๖   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

- วันท่ี ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์ได้ส่งเรื่องไปยงั
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ที่ สว (กมธ.๑) ๐๐๐๙/๐๑๗๘๘ 
ลงวันที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

๙ เรื่อง คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนต่ ากวา่ ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(ดร. ดิษย์ชัย  แก่นท้าว ผู้รอ้ง) 
 
 

คัดค้าน การควบรวมโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 
ต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     วัตถุประสงค ์
     ๑. ยกเลกิค าสัง่ยุบ ควบรวม โรงเรียนที่มนีักเรียนต่ ากว่า  ๑๒๐ 
คน แล้วคืนอตัราผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
     ๒. เรง่บรรจแุต่งตั้งผู้ผา่นการพฒันาตามหลักสตูรขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานเดียวกันกบัผูท้ี่ได้รบัการ
บรรจแุตง่ตัง้แลว้ในรอบแรก 
- วันท่ี ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การศกึษา วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๑ ลงวันที ่๑๓ พ.ย. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 



  ๑๗   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลำ่ง) จังหวดัศรีสะเกษ (จ ำนวน ๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรใน

เขตพ้ืนที่ต ำบลดู ่
(นายแดน เครือแสง ก านนัต าบลดู ่อ าเภอราศไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ ผู้ร้อง) 
สรุปสำระส ำคัญ 
๑. โครงการขดุลอกหว้ยน้ าเคม็ เนือ่งจากชมุชนไมไ่ด้รว่ม
ออกแบบเมื่อเกดิน้ าทว่มนาขา้วเกษตรกร ผู้รบัผดิชอบ
โครงการไมไ่ดม้ารว่มแก้ปญัหา 
๒. ประชาชนยงัไมไ่ดร้ับหนังสือรบัรองการท าประโยชน์
ในทีด่ินท ากนิ 
๓. ทีด่ินท ากนิของเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ ์
๔. ขอแหลง่น้ าประปาขนาดใหญเ่พ่ือใช้ทัง้ต าบล 
๕. ปญัหายาเสพตดิ 
๖. ปญัหาแหลง่น้ ามคีวามตื้นเขิน 
๗. โครงการพลังงานแสงอาทติย ์เพ่ือลดตน้ทนุในการ
ผลิตข้าว 
๘. โครงการไฟฟ้าส่องสวา่งตามแยกเข้าหมู่บ้าน ถนน
สาย ๒๐๘๓ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ 
ต.ค. ๒๕๖๒ สง่ไปยังผู้วา่ราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสอืที่  
สว ๐๐๐๑/๔๐๐๔ เมื่อวนัที ่๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ แจ้งผู้ร้องเพ่ือทราบ  

๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้สง่เรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดงันี้ 
 - เกษตรและสหกรณ์จังหวดัศรีสะเกษ 
 - เจ้าพนกังานทีด่ินจังหวดัศรีสะเกษ 
 - พลังงานจังหวดัศรีสะเกษ 
 - ผู้จัดการประปาสว่นภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 
 - ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราษีไศล 
 

 



  ๑๘   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ เรื่อง เสนอโครงกำรกอ่สรำ้งโดมเอนกประสงคเ์พ่ือ
กำรเรยีนรู้เพ่ือรับสนับสนุนงบประมำณ  
(นายชิตณรงค ์โรจนทวีทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านกระเดาอุม่แสง ผู้ร้อง) 
สรุปสำระส ำคัญ 
- ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ จ านวน 
๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับโครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบา้น 
กระเดาอุม่เสง หมู่ ๕ ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
(สอนชั้น อนบุาล ๑ – ม.๓) ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๕ 
คน ครแูละบคุลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๙ คน 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้องท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๕ ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 

๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้สง่เรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดังนี้ 

 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาศรีสะเกษ
ประถมศกึษา เขต ๒  

 

๓ เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรขุดลอกหนองโง้ง 
หมู่ท่ี ๑๑ (ปัญหาด้านการเกษตร) 
(นายวิทยา ติลบิาล ผูร้้อง) 
สรุปสำระส ำคัญ  
ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกหนองโงง้ หมู่ที่ 
๑๑ เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ทางดา้น
การเกษตร โดยหนองน้ าดังกล่าวมคีวามกว้าง ๑๕๐ 
เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ ต.ค.
๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสอืแจ้งผูร้้อง ท่ี 
สว ๐๐๐๑/๔๐๐๗ ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ 
๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗ ลง
วันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดงันี้ 
  - เกษตรและสหกรณ์จังหวดัศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราษีไศล  

 

๔ เรื่อง ขอให้มีกำรขุดลอกหนองขี้นก (ปัญหาแหล่งน้ า ) 
(นายวไิล นิลวรรณ ผูร้้อง) 
สรุปสำระส ำคัญ  

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒  
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ที ่สว ๐๐๐๑/๔๐๐๘ ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 



  ๑๙   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ขอให้มีการขุดลอกหนองขี้นกขนาดความกวา้ง ๖๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซึ่งตืน้เขนิท าให้ในฤดูฝนน้ า
ท่วมพ้ืนทีก่ารเกษตร สว่นฤดูแลง้น้ าลดลงมากไม่
เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบรโิภคอีกทั้งมีสีและกลิน่ 
พร้อมท าสะพานเพ่ือการระบายน้ า 

๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้สง่เรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดงันี้ 
 - เกษตรและสหกรณ์จังหวดัศรีสะเกษ 
 - นายอ าเภอราศีไศล 

๕ เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมำณ 
(ปัญหาแหล่งน้ า) (นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ ผูร้้อง) 
สรุปสำระส ำคัญ  
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลโจดม่วง ขาดแคลนน้ าในการ
ท านาป ีจึงขอจัดตั้งสถานีสบูน้ าไฟฟ้าที่บ้านสงยาง 
ต าบลกุง อ าเภอศิลา จงัหวดัศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๙ ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗  
ลงวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้สง่เรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดังนี้ 
  - เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ - นายอ าเภอศิลาลาด 

 

๖ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์เสนอโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง บ้ำนหนองดมุ หมู่ท่ี ๔ ต ำบลหนอง
ใหญ่ ถึงบ้ำนวัด หมู่ท่ี ๓ ต ำบลตำโกน อ ำเภอ 
เมืองจันทร์  
(นายเอกอมร มะโนรัตน์ ผูร้อ้ง)  

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสือแจ้ง 
ผู้ร้อง ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๖ ลงวนัที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗ ลง
วันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดงันี้ 
 - นายอ าเภอเมืองจนัทร ์

 

 

 

 



  ๒๐   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลำ่ง) จังหวดัศรีสะเกษ (จ ำนวน ๑๐ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๗ เรื่อง เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สำยบ้ำนส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕ ต ำบลส้มป่อยถึงบ้ำน
หนองหมี หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองหมี อ ำเภอรำษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ (ปัญหาดา้นการคมนาคม) 
(นายส าราญ บุญอนิทร์) 
สรุปสำระส ำคัญ น าเสนอโครงการเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสม้ป่อย หมู่ที ่๑๕ ต าบลสม้ป่อย ถึงบ้าน
หนองหม ีหมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหม ีอ าเภอราศไีศล 
จังหวดัศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๒ 
ต.ค.๒๕๖๒ ส่งไปยังผูว้่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ และหนังสือแจ้งผู้
ร้อง ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๐๑๐ ลงวันที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ผู้วา่จังหวดัศรีสะเกษ ไดม้ีหนงัสือ ที ่ศก ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๗ ลง
วันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ส่งเรื่องยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ ดงันี้ 
 - นายอ าเภอราษีไศล 

 

๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการผลิต
รองเท้ายางพาราผสมเปลอืกทุเรียน 

ผู้ร้อง นายจ าเนียร นนทะวงษ์  

สรุปสำระส ำคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษผลิตรองเท้าจากยางพารา
ผสมเปลือกทุเรียนมีลูกค้าสัง่สินค้าจ านวนมากแตไ่ม่
สามารถผลิตได้ทนัตามความต้องการ เนื่องจากขาด
เครื่องจกัรในการผลติพ้ืนรองเท้า 

๑. คณะกรรมการฯ ได้มหีนงัสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๐๒ ลงวนัที่ ๒๑ 
ต.ค. ๒๕๖๒ ส่งไปยัง กมธ.การพาณิชยฯ์ และหนังสอืแจ้งผู้ร้อง ที่ สว 
๐๐๐๑/๓๙๗๐ ลงวนัที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
๒. กมธ.พาณิชย์ ได้มีหนังสอืแจ้ง ยุติการพิจารณา เนื่องจากกลุม่
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ในอาเซียนเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่ง
สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนายางพาราได้ หากมีการจด
ทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การยางแหง่ประเทศไทยได้
มอบหมายให้การยางแหง่ประเทศไทยจังหวดัศรีสะเกษ ประสานงาน
กับผู้ร้องเพ่ือให้ขอ้มูลในการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 
แต่ในกรณดีังกลา่วผูร้้องไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศ

 



  ๒๑   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ไทย แต่มคีวามประสงค์ขอให้ส่งเรือ่งรอ้งเรียนไปยังจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อพิจารณาโดยหากพิจารณาตามความประสงค์ของผูร้้องจะเป็นการ
ด าเนินการเกินกว่าหน้าที ่และอ านาจของคณะกรรมาธกิาร 

 

(๔) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลำ่ง) จังหวดับุรีรมัย์ (จ ำนวน ๑ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง : ขอความอนุเคราะหอ์นุญาตให้เลี้ยงปลาใน

กระชงั 

ผู้ร้อง : นายบุญทรง  ลึกลาภ 

 

 ประเด็น : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เลี้ยงปลาใน
กระชัง กรณีผู้ร้องและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนล านางรอง อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง มาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล านางรองและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้แจ้งต่อประชาชนผู้
เลี้ยงปลาในกระชังให้ด าเนินการรื้อถอนกระชังปลาเพ่ือเตรียมการคืน
พ้ืนที่ให้แก่กรมป่าไม้ ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ส่งผลให้กลุ่ม
ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนล านางรองไม่มีพื้นที่ให้ประกอบอาชีพ รวมทัง้
ไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้สิน อีกทั้งยังมีประชาชนที่ถูกด าเนินคดี
เกี่ยวกับการบุกรุก ๑๒ ราย แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการคืน
พ้ืนที่ดังกล่าว จึงร้องเรียนมาเพื่อขอให้ในระหว่างที่กรมชลประทานยัง
ไม่ได้ส่งพ้ืนที่คืนกรมป่าไม้ขอให้อนุญาตผู้ร้อง และคณะ ได้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณพ้ืนที่เขื่อนล านางรองและควรมี
มาตรการในการเยียวยาในการรื้อถอน เนื่องจากในขณะรื้อถอนผู้ร้อง

 



  ๒๒   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมทั้งไม่มีพ้ืนที่ให้ประกอบอาชีพ จึง
ต้องแบกรับภาระหนี้สินจ านวนมาก 

 ผลกำรด ำเนินกำร : กรณีดังกล่าวศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด
แล้ว จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจก้าวล่วง
อ านาจศาลและกลับค าพิพากษาของศาลได้ จึงเห็นควรแจ้งไปยัง
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๓   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวัดรำชบุรี (จ ำนวน ๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ขอเข้าไปเกบ็ผลผลิตในที่ดนิของข้าพเจ้า  

(นางยุพา  พันนา)  
 กรณีศาลมีค าพิพากษาให้ยึดที่ดนิท ากนิของ
ตน เนื่องจากกระท าความผดิฐานเปน็ผู้ใช้ให้ผู้อืน่
กระท าความผิดในการบุกรกุที่ราชพัสด ุจึงขอให้
วุฒิสภาชว่ยเหลือให้สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวพืชผล
ทางการเกษตรซึ่งได้ปลกูไว้ในที่ดนิดงักล่าว 
(ลงวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๒) 

 กรณีดังกล่าวได้ยุติเรื่อง เนื่องจากเป็นค าร้องทุกข์ที่มีลักษณะ
เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลมีค าพิพากษา 
หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว ตามข้อ ๒๗ (๕) ของระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว (๘ พ.ย. ๖๒) 

 

๒ เรื่อง เจ้าหน้าทีป่่าไม้กระท าการโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย (นายวิทยา พจนสนุทร ผูร้้อง) 
 กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้พร้อมรถแบคโฮ
ได้เข้าท าลายผลไม ้ท่อน้ า เสาไฟฟ้า ในทีด่ินไม่มี
เอกสารสิทธิ์ หมู่ที ่๑ ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ 
จังหวดัราชบรุี เรื่องดังกลา่วได้มีกำรฟ้องคดีต่อศำล
ปกครองและอยู่ในระหว่ำงกำรอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
ต่อศำลปกครองสูงสดุ ผูร้้องขอใหต้รวจสอบ
ข้อเท็จจรงิและแจง้ให้ผู้ร้องทราบต่อไป 

 กรณีดังกล่าวได้ยุติเรื่อง เนื่องจากเป็นค าร้องทุกข์ที่มีลักษณะ
เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลมีค าพิพากษา 
หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว ตามข้อ ๒๗ (๕) ของระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว (๘ พ.ย. ๖๒) 

 

 

 



  ๒๔   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวัดรำชบุรี (จ ำนวน ๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๓ นำยบัณฑติ เปำะ รำษฎร หมู ่๖ บ้ำนห้วยคลุม  

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุรี  

 ได้มหีนงัสือ ลงวนัที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา เรื่อง รายงานพฤตกิรรมของ 
พันตร ีม. และคณะ  

 กรณีกล่าวอ้างว่า พันตร ีม. และคณะ ท าการ
จับกุมตนในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิธกีาร
อันไมช่อบด้วยกฎหมาย  
 

 คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ  วุฒิสภา  
ได้มีบันทึกข้อความ  ท่ี สว (กมธ ๒ ) ๐๐๑๐/๑๗๔๒ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 สรุปได้ควำมว่ำ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่า การที่พันตรี ม. และคณะ ได้ออก
ลาดตระเวนและมีอาวุธ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติ  ซึ่ งการนาอาวุ ธออกมาใช้  ย่ อมจะต้องขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาและด าเนินการตามระเบียบของหน่วยงานแล้วจึงจะ
สามารถน าออกมาใช้ได้ รวมทั้งการออกลาดตระเวนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้ จึงต้องมีอาวุธประจ า
กายเพ่ือป้องกันชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนประเด็นที่มีการใส่ความ
ว่ายิงกระรอกสามสีหรือไม่นั้น ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 
ส าหรับประเด็นการจะร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสอบสวนในความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ และพระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ได้หรือไม่ 
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอแนะให้ผู้ร้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือ
ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
 
 

 



  ๒๕   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๔ เรื่อง ปัญหาทีด่ินในอ าเภอสวนผึ้ง 

นำงพิมพ์ภรณ์  พรมเวหำ เลขำนุกำรสมำคม
เกษตรกรพอเพียงเพ่ือกำรท่องเที่ยวสวนผึ้ง  
 ได้มหีนงัสือ ลงวนัที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา เพื่อรอ้งเรียนเกี่ยวกับปัญหา
ที่ดินในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุร ีกล่าวคือ ที่ดนิ
บริเวณอ าเภอสวนผึง้ อ าเภอจอมบึง ไม่ใช่ที่ดนิหวง
ห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามทีด่ิน
ในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอวงัขนาย 
อ าเภอบ้านทวนและอ าเภอ และอ าเภอวงักะ จังหวดั
กาญจนบุร ีพุทธศกัราช ๒๔๘๑ จงึไม่ใช่ทีด่ินหวงห้าม
ที่กรมธนารักษ์จะน าไปขึน้ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 
และน ามาให้ราษฎรเช่าเป็นท่ีดินท ากิน ดว้ยเหตุ
ดังกลา่วจึงน ามาสู่ปญัหาทีป่ระชาชนถกูด าเนนิคดีใน
ข้อหาบุกรกุที่ราชพัสดุ รวมทั้งยังมีความไม่ชดัเจน
เกี่ยวกบัพื้นที่ที่เป็นทีร่าชพัสดุ ทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าไม ้ซึง่น าไปสูป่ัญหา
การบกุรุกพื้นที่ป่าไม้ จงึเสนอให้มีการตัง้
คณะกรรมาธิการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลา่ว         

เรื่อง ปัญหาทีด่ินในอ าเภอสวนผึ้ง 

- ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ ตาม พรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และไดแ้จ้งใหผู้้ ร้องทราบแล้ว   

 

 



  ๒๖   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวัดรำชบุรี (จ ำนวน ๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๕ เรื่อง ความเดือดร้อนของราษฎร อ าเภอสวนผึง้ 

นายสกล คุณาพิทักษ์ ประธานเครือขา่ยเรียกร้อง
สิทธิที่ดนิท ากนิ อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ หมูท่ี่ ๒ ต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึง้ จงัหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์  
๐๙๕ ๑๖๔๓๗๘๐  
 ได้มหีนงัสือ ลงวนัที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
เรียน สมาชิกวฒุิสภา เรื่อง ความเดือดรอ้นของ
ราษฎร อ าเภอสวนผึ้ง กรณพีระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตต์หวงห้ามทีด่นิในท้องทีอ่ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวนและอ าเภอวงักะ 
จังหวดักาญจนบุร ีพุทธศกัราช ๒๔๘๑ ได้ก าหนดเขต
หวงห้ามตามแผนที่แนบทา้ยครอบคลมุถงึอ าเภอสวน
ผึ้งและอ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุร ี 

ซึ่งขดัแย้งกับเนื้อความในพระราชกฤษฎีกา จึงท าให้
ราษฎรได้รบัความเดือดร้อนในเรื่องทีด่นิท ากนิ จึง
ขอให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิในที่ดนิ
ท ากิน รวมทั้งขอให้มกีารแกไ้ขพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกลา่วต่อไป 

 ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจ ตาม พรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว     
 

 

 

 



  ๒๗   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๕) ภำคกลำง จังหวัดรำชบุรี (จ ำนวน ๗ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๖ เรื่อง วิกฤตน้ าเสียจากฟาร์มสุกรไหลลงน้ าใตด้ินและ

แหล่งน้ าธรรมชาติสู่ทะเล 
(นำยพัฒนกฤษ  พ่วงทอง ตัวแทนชมรมคนรกัษ์ต้น
น้ ำรำชบุรี และคณะ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ 
๙๘๔๘๕๙๙)  

สรุปสำระส ำคัญ  

 กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบรุี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ไดร้ับผลกระทบ
และความเดือดรอ้นจากฟารม์สุกรที่ลักลอบระบาย
น้ าเสียลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรและแม่น้ าล าคลอง จน
เป็นเหตุให้ทรัพยากรในแหลง่น้ าและชายฝั่งทะเล
เสียหาย เกิดผลกระทบต่อวถิีชีวติของประชาชน โดย
ขอให้มีการน าปญัหาดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารณาของ
วุฒิสภา และต้องการให้มกีารก าหนดพ้ืนที่การเลี้ยง
สุกรให้ชดัเจน มีการบงัคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนัและเพ่ิมอัตราโทษให้มคีวาม
รุนแรงมากขึ้นเพื่อปอ้งปรามให้ผู้กระท าความผดิเกรง
กลัวตอ่กฎหมาย 

 ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วฒุิสภา ได้
พิจารณาเรื่องดงักล่าวแลว้ ส่งเรื่องให้กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พิจารณา
และด าเนินการในสว่นทีเ่กี่ยวข้องต่อไป พร้อมกนันี ้คณะกรรมาธิการ
ได้มหีนงัสือแจ้งผู้ร้องเพ่ือทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 

 



  ๒๘   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๕) ภำคกลำง จังหวดันครปฐม (จ ำนวน ๒ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ข้อเสนอภาคประชาชนเพ่ือทบทวนการศกึษาฯ 

ก่อสร้างสนามบินนครปฐม 
(นำยสโุข เพ็ชรเกษม และคณะชำวบ้ำนต ำบลบำง
ระก ำ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม) 
 เพื่อร้องเรียนกรณีกรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม ได้วา่จ้างบริษัททีป่รึกษา  
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน
พาณิชย์แห่งใหม่ในจงัหวัดนครปฐม โดยได้มกีาร
ก าหนดพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมในการก่อสร้างสนามบินแล้ว 
คือ ที่อ าเภอบางเลนและอ าเภอนครชัยศรี จะใช้พ้ืนที่ 
๓,๕๐๐ ไร่ โดยประชาชนในพ้ืนที่มีความวิตกกังวล
ต่อความเหมาะสมของพ้ืนทีท่ี่ถูกคดัเลือกหลาย
ประการ เช่น เปน็พื้นที่เกษตรกรรมที่ส าคญัอย่างยิ่ง 
เป็นพ้ืนทีแ่กม้ลิงตะวันตกของแมน่้ าเจา้พระยาในการ
ป้องกนัอุทกภัย เป็นพ้ืนที่ที่ในระยะยาวจะมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เป็นตน้ ดังนั้น จึงขอให้
วุฒิสภาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพ่ือทบทวน
ความเหมาะสมของการก่อสร้างสนามบนิดังกล่าว 

 คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณาเรื่องดงักล่าวแลว้ 
โดยมคีวามเหน็ดงันี ้
 ๑. กระทรวงคมนาคมควรมุง่เนน้การพัฒนาและขยาย
ศักยภาพของสนามบินสวุรรณภูมิ สนามบนิดอนเมอืง และสนามบินอู่
ตะเภา ให้เต็มขีดความสามารถ เพ่ือบรรเทาความแออดัของผู้โดยสาร
และรองรบัการเตบิโตของความต้องการเดินทางทางอากาศในอนาคต 
แทนการกอ่สร้างสนามบินในพื้นที่อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศร ี
จังหวดันครปฐม เนือ่งจากการก่อสร้างสนามบินในพ้ืนทีด่ังกลา่วจะมี
ผลกระทบต่อความเปน็อยู่ของประชาชนในพื้นที ่ตลอดจนมีผลกระทบ
ในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรอย่างมาก นอกจากนี้โครงการ
ดังกลา่วยังขาดความชดัเจนเกี่ยวกบัความคุม้ค่าของงบประมาณที่จะใช้
ในการลงทุนกอ่สร้าง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที ่และความเสียงในการบรหิารจัดการจราจร
ทางอากาศที่จะเพิ่มมากขึน้ กระทรวงคมนาคมจึงควรทบทวนความ
เหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความคดิเหน็ของ
ประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลจากภาควชิาการ หนว่ยงาน
ด้านการบิน และภาคส่วนตา่งๆ อย่างรอบด้าน  
 ๒. คณะกรรมาธิการมขี้อสังเกตว่า กระทรวงคมนาคมควรเร่ง
การพัฒนาโครงการรถไฟความเรว็สูงเชือ่มสามสนามบนิ อันไดแ้ก่ 
สนามบนิสวุรรณภูม ิสนามบินดอนเมือง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึง่จะมี

 



  ๒๙   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ส่วนชว่ยให้การเดินทางระหว่างสามสนามบนิหลัก เกดิความสะดวก
รวดเรว็มากยิ่งขึน้ ทัง้จะมีผลให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง
โครงข่ายสนามบนิหลกัได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพอกีดว้ย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
ผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
ด้วยแล้ว 

๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะหอ์นุรักษ์ให้พ้ืนที่ในจังหวดั
นครปฐมเป็นพ้ืนที่สีเขียวเปน็แหล่งผลติพืชผล
การเกษตรคุณภาพ 
 
(นำยคณฑี เอี่ยมสะอำด ผูใ้หญ่บ้ำนหมู่ ๑๐ ต.บำง
ระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม และคณะ) 
 กรณีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 
ไดว้่าจ้างบริษัททีป่รึกษา เพ่ือท าการศึกษาข้อมูล
ความต้องการของประชาชนในการใช้ท่าอากาศยาน 
ส าหรบัรองรับการบนิพาณิชย์ การบินเชงิธรุกิจ และ
การบนิทั่วไป อีกทัง้เพ่ือบรรเทาความคบัคั่งของ
สนามบนิดอนเมืองและสนามบินสวุรรณภูมิ  
โดยพ้ืนที่ทีบ่ริษัทที่ปรึกษาระบุวา่เปน็พื้นที่ที่มคีวาม
เหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวอยู่ในเขต
อ าเภอนครชัยศรีและอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
โดยมีเนื้อทีร่วมกวา่ ๓,๕๐๐ ไร ่ส่วนใหญเ่ป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทัง้นี ้นับตั้งแตม่ีการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีความเห็นดังนี้ 
 ๑. กระทรวงคมนาคมควรมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายศักยภาพของ
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา ให้เต็มขีด
ความสามารถ เพ่ือบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและรองรับการเติบโตของ
ความต้องการเดินทางทางอากาศในอนาคต แทนการก่อสร้างสนามบินในพ้ืนที่
อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื่องจากการก่อสร้าง
สนามบินในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนมีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรอย่างมาก นอกจากนี้
โครงการดังกล่าวยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้
ในการลงทุนก่อสร้าง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ และความเสียงในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่จะเพ่ิม
มากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงควรทบทวนความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว 
โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลจาก
ภาควิชาการ หน่วยงานด้านการบิน และภาคส่วนต่างๆ  อย่างรอบด้าน  
 ๒. คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า กระทรวงคมนาคมควรเร่งการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อันได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 



  ๓๐   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ประชาชนในพ้ืนที่ไมไ่ดร้ับขอ้มูลจากกรมท่าอากาศ
ยานเกี่ยวกับโครงการดงักลา่ว ทัง้ยังไม่มีการ
สนับสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเหน็แต่อย่างใด โดยพ้ืนที่ที่จะมีการก่อสร้าง
สนามบนิเป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรมที่ประชาชนประกอบ
อาชีพดังกล่าวมาอย่างยาวนาน จึงขอใหวุ้ฒสิภา
รับทราบปญัหา หาทางแก้ไข หรือชีแ้จงใหก้รมทา่
อากาศยานศกึษาพื้นที่อืน่ทีม่ีความเหมาะสมตอ่ไป 

สนามบนิดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งจะมีสว่นชว่ยให้การ
เดินทางระหว่างสามสนามบนิหลัก เกดิความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ทั้งจะมีผลใหเ้กดิการบูรณาการและเชือ่มโยงโครงขา่ยสนามบนิหลกัได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพอีกดว้ย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้อง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้วยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓๑   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๖) ภำคตะวันออก จังหวดัชลบุรี (จ ำนวน ๓ เรื่อง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง : ควำมเดือดร้อนโครงกำรทำงหลวงพิเศษ

ระหว่ำงเมืองสำยชลบรุี – หนองคำย ตอนชลบรุี 
(ท่ำเรือแหลมฉบัง) – ปรำจีนบุรี (ทำงหลวง
หมำยเลข ๓๕๙) และผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง
ถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทำงหลวงชนบท (ก ำลัง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 

(นายณัฐธีระธร พงคธ์นบุญปรีดา ผู้รอ้ง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
ปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษของจุดพักรถบรรทกุ
ตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบรุี 
– หนองคาย ตอนชลบุรี (ทา่เรือแหลมฉบงั) – 
ปราจีนบุร ี(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และ
ผลกระทบจากการกอ่สร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทาง
หลวงชนบท ท าใหเ้กดิน้ าทว่ม 

ควำมต้องกำร : ขอให้มกีารตรวจสอบการด าเนินงาน
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบรุี 
– หนองคาย ตอนชลบุรี (ทา่เรือแหลมฉบงั) – 

- วันที่ ๙ ตุลำคม ๖๒  

 คณะอนกุรรมการดา้นรวบรวม  แยกเรื่อง  และตดิตามเรื่อง
ร้องเรียน เหน็ควรให้ส่งเรื่องดังกลา่วไปยังคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วฒุิสภา เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 
- ๒๒ ตลุำคม ๖๒ 

 คณะกรรมการฯ ไดม้ีหนังสอืส่งไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนี ้จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี ้

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

๒. มีหนงัสือแจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ (หนังสือที ่สว ๐๐๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)  

- ๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒  

 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ประธานคณะกรรมาธกิารการ
คมนาคม วฒุิสภา มบีันทกึ ด่วนที่สุด ลงวันที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธานกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบ
ประชาชน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา สรปุได้ดงันี ้คณะกรรมาธิการฯ 
ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ 

 



  ๓๒   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ปราจีนบุร ี(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และการ
ก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ 

 
  

ผู้ร้องเรียนเข้ารว่มประชมุเพือ่ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว ผลการ
พิจารณาเปน็ดงันี ้

ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทไดด้ าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนในเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ซึ่งผูร้้องเรียนมคีวามพอใจในแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชีแ้จงกระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยชีแ้จงเป็นเอกสาร ซึง่ผู้ร้องเรยีนแถลงวา่ไม่
ติดใจในประเดน็ดงักล่าว   

๒ เรื่อง : ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นและอนำคตอำจจะ
เกดิขึ้นของโครงกำรกอ่สร้ำงถนนเชื่อมตอ่ทำงหลวง
แผ่นดิน หมำยเลข ๗ (ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.
๑๐๗+๒๐๐) -ท่ำเรือแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบรุี ของทำงหลวงชนบท (ก ำลัง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง)  

(นายณัฐธีระธร พงคธ์นบุญปรีดา ผู้รอ้ง) 

สรุปสำระส ำคัญ 
๑. ถนนมีความสูง ไม่สามารถระบายน้ า 
ตามซอยได้ ในอนาคตอาจท าให้ท่วมขังบ้านเรือน 

- วันท่ี ๙ ตุลำคม ๖๒  

 คณะอนกุรรมการดา้นรวบรวม  แยกเรื่อง  และตดิตามเรื่อง
ร้องเรียน เหน็ควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาด าเนนิการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
- ๒๒ ตลุำคม ๖๒ 

 คณะกรรมการฯ ไดม้ีหนังสอืส่งไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนี ้จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี ้

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

๒. มีหนงัสือแจง้ผู้ร้องเพ่ือทราบ (หนังสือที ่สว ๐๐๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

  

 



  ๓๓   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. ความกว้างของถนน จ านวน ๖ ชอ่ง 
จราจร มีจุดรับโค้งจ านวนมาก ท าใหเ้ปน็อุปสรรคต่อ
การตั้งร้านขายของช าของประชาชน 

๓. ถนนเข้าซอยตดิกบัโครงการ มีปัญหาชว่ง
ทางเขา้ออก เนือ่งจากถนนมีความลาดชัน อาจเป็น
อันตรายตอ่ผู้ใช้เส้นทาง 

ควำมต้องกำร : ขอให้มีการด าเนินการเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนนิการแก้ไขปญัหา เพ่ือลด
ผลกระทบแก่ประชาชน 

 

- ๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒ 
 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ประธานคณะกรรมาธกิารการ
คมนาคม วฒุิสภา มบีันทกึ ด่วนที่สุด ลงวันที ่๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เรียน ประธานกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวฒุิสภา
พบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา สรปุได้ดงันี ้
คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเขา้รว่มประชมุเพื่อชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจรงิแลว้ ผลการพิจารณาเปน็ดงันี้ 

ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทไดด้ าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนในเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ซึ่งผูร้้องเรียนมคีวามพอใจในแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชีแ้จงกระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยชีแ้จงเป็นเอกสาร ซึง่ผู้ร้องเรยีนแถลงวา่ไม่
ติดใจในประเดน็ดงักล่าว 

๓ รศ.ดร. พิชัย สราญรมย ์

ที่อยู่ : ๕๔/๓๕ หมู่ ๒ ต าบลจันทนิมติ อ าเภอเมือง 
จังหวดัจนัทบุร ี๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๕ 
๑๗๓๕   
ได้มหีนงัสือลงวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 

๒๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒  

– คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข  วฒุิสภา มีบนัทึกขอ้ความ ที่ สว 
๐๐๑๙.๑๙/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจง้ว่ากระทรวง
สาธารณสขุเป็นหนว่ยงานทีม่ีหนา้ที่และอ านาจโดยตรงในการพิจารณา
เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณ และดา้นบคุลากรภายใน
กระทรวงสาธารณสุข จึงสง่เรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสขุ 

 



  ๓๔   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวดัจนัทบุรตี่อ
คณะสมาชิกวฒุิสภาในวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   
สรุปสำระส ำคัญได้ดังน้ี : ผู้ร้องได้รวบรวมความ
คิดเห็นของ 
ชาวจังหวดัจันทบุร ีเพ่ือประกอบการกลัน่กรอง
กฎหมาย ดังนี ้
๑. การบริหารทรัพยากรน้ า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน 
๔. การสาธารณสขุในจังหวดัจันทบุร ี
๕. การวางผังเมืองของจงัหวัดจนัทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจนัทบุร ี
๗. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ควำมต้องกำร : เพื่อประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย
และ 
การปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อทราบและพิจารณาในสว่นที่เกี่ยวข้อง และขอใหแ้จง้ผลการ
พิจารณามายังคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ  วฒุิสภา และ 
ผู้ร้องเรียน เพ่ือทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ  
วุฒิสภา ได้มีหนังสอืแจ้งผลการด าเนนิการดังกล่าวไปยงั รศ.ดร.พิชัย  
สราญรมย์ ผู้รอ้งเรียน เพ่ือทราบด้วยแล้ว 

๑๑  ธันวำคม  ๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธกิารการพลังงาน วฒุิสภา มบีันทกึข้อความลงวนัที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องดังกลา่วไม่มีลักษณะเปน็ค าร้องทกุข์ตามบท
นิยามในข้อ ๔ แห่งระเบียบส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาว่าดว้ยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็เพียงขอ้เสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวดัจนัทบุร ีดงันัน้ คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรยุตกิาร
พิจารณาเรื่องดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมาธิการจะไดน้ าขอ้มูล
ข้อเสนอแนะในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรับใช้เป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธกิารต่อไป 



  ๓๕   
 

ข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๗) ภำคใต้ จังหวัดนครศรธีรรมรำช (จ ำนวน ๑ เรือ่ง)   

ล ำดับที ่ เรื่อง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
๑ เรื่อง ขอการสนับสนนุการเสนอวดัพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เข้าสู่บญัชีมรดกโลก (ปัญหาด้านสงัคม) 
 คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 
ความว่า คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
      ซึ่ งคณะอนุกรรมาธิการ ได้ รับทราบข้อมูลว่ า  วั ดมหาธาตุ  
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองจากยูเนสโก เมื่อปี 
๒๕๕๖ ให้อยู่ใน “บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” และจะต้องจัดท าเอกสารน าเสนอ
แหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า Nomination Dossier เสนอคณะอนุกรรมการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย   
ศุกระกาญจน์  ได้จัดท าเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดก
โลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมี
ข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนการอนุรักษ์แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม 
 ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
การจัดท าเอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก  จึงเห็นควรให้กรมศิลปากรใน
ฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาและแนะน าการจัดท าเอกสาร และ
ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัดการจัดท าเอกสารให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย”  (๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


