
ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ปัญหาด้าน 
การคมนาคม 

ชลบุร ี นายณัฐธรีะธร พงค์ธนบุญปรีดา 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมูท่ี่ ๔ ต าบลบึง อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบุรี 
๒๐๒๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕   
ได้มหีนงัสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เรื่อง : ความเดอืดรอ้นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ทา่เรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบรุี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบจากการกอ่สร้างถนน 
ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี : ปญัหาความเดอืดร้อนจากมลพิษของ
จุดพักรถบรรทุกตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ทา่เรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบรุี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบจากการกอ่สร้างถนน 
ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท ท าให้เกดิน  าท่วม 
ความต้องการ : ขอให้มกีารตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบรุี – หนองคาย 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  
วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจต่อไป 

๙ ตุลาคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่อง  และตดิตามเรือ่ง
ร้องเรียน มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจต่อไป 
๒๒ ตลุาคม ๖๒ – พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน มี
หนังสอื จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ท่ี 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๖ ลงวนัที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ ที่ 
สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๙๙๗ ลงวนัที่ ๒๒ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ตอนชลบุร ี(ท่าเรือแหลมฉบงั) – ปราจนีบุร ี(ทางหลวงหมายเลข 
๓๕๙) และการก่อสรา้งถนน ชบ ๓๐๐๙ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน นายณัฐธีระธร 
พงค์ธนบุญปรดีา   

๒ ปัญหาด้าน
การคมนาคม 

ชลบุร ี นายณัฐธีระธร พงคธ์นบญุปรีดา 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมูท่ี่ ๔ ต าบลบึง อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบุรี 
๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕   
ได้มหีนงัสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เรื่อง : ผลกระทบที่เกดิขึ นและอนาคตอาจจะเกิดขึ นของ
โครงการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข ๗ 
(ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -ท่าเรือแหลมฉบัง 
อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุี ของทางหลวงชนบท (ก าลงั
ด าเนินการก่อสร้าง)   
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี :  
๑. ถนนมีความสูง ไม่สามารถระบายน  า 
ตามซอยได้ ในอนาคตอาจท าให้ท่วมขังบ้านเรือน 
๒. ความกว้างของถนน จ านวน ๖ ชอ่ง 
จราจร มีจุดรับโค้งจ านวนมาก ท าใหเ้ปน็อุปสรรคต่อการตั งร้าน
ขายของช าของประชาชน 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  
วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจต่อไป 

๙ ตุลาคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่อง  และตดิตามเรือ่ง
ร้องเรียน มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาด าเนนิการตามหนา้ที่และ
อ านาจต่อไป 
๒๒ ตลุาคม ๖๒ – พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน มี
หนังสอื จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๗ ลงวันที ่๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๙๙๗ ลงวันที ่๒๒ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๓. ถนนเข้าซอยตดิกบัโครงการ มีปัญหาชว่งทางเข้าออก 
เนื่องจากถนนมีความลาดชนั อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 
ความต้องการ : ขอให้มีการด าเนินการเพ่ือให้ผูร้ับผดิชอบ
โครงการด าเนินการแกไ้ขปญัหา เพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชน 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน นายณัฐธีระธร 
พงค์ธนบุญปรดีา   

๓ ๑. ปญัหา
แหล่งน  า 
๒. ปญัหา
คมนาคม 
๓. ปญัหา
ด้านสงัคม
และอืน่ๆ 

จันทบุร ี รศ.ดร. พิชัย สราญรมย ์
ทีอ่ยู่ : ๕๔/๓๕ หมู่ ๒ ต าบลจันทนิมติ อ าเภอเมือง จังหวดั
จันทบุร ี๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๑๗๓๕   
ได้มหีนงัสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวดัจนัทบุรตี่อคณะสมาชิก
วุฒิสภาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี : ผู้ร้องได้รวบรวมความคดิเห็นของชาว
จังหวดัจนัทบุร ีเพ่ือประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย ดงันี  
๑. การบริหารทรัพยากรน  า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน 
๔. การสาธารณสขุในจังหวดัจันทบุร ี

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวขอ้ง ดังนี  
๑. คณะ กมธ.
ทรัพยากรธรรมาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 
๒. คณะ กมธ.การ
คมนาคม วฒุิสภา 
๓. คณะ กมธ. 
การพลังงาน 
วุฒิสภา 

 



- ๔ - 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๕. การวางผังเมืองของจงัหวัดจนัทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจนัทบุร ี
๗. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการ : เพื่อประกอบการกลั่นกรองกฎหมายและการ
ปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ 

๔. คณะ กมธ. การ
สาธารณสขุ วฒุิสภา 
๕. คณะ กมธ.การ
บริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา 
๖. คณะ กมธ. 
การศกึษา วุฒิสภา 

๔ ปัญหาที่ดนิ ตราด นายอภิเดช บญุล้อม นายกเทศมนตรตี าบลตะกาง 
ที่อยู่ : ส านกังานเทศบาลต าบลตะกาง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๑๗ ๑๓๖ – ๗ 
ได้มหีนงัสือลงวันที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรียน คณะกรรมการวฒุิสภา 
เรื่อง : แจ้งความเดือดรอ้นของประชาชน 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี : ในพื นที่ต าบลตะแกงและพื นที่ต าบล
ใกล้เคียงมีพื นที่ทางการเกษตรที่ยังไม่ได้รบัเอกสารสิทธจิ านวน
หลายแปลง โดยยังไมม่ีการส ารวจเพื่อรังวัดออกโฉนดทีด่ิน เปน็
เหตุให้เกษตรกรขาดโอกาสในการไดร้ับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 
ความต้องการ : ขอให้ช่วยเร่งรดัตดิตาม 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา 
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***หมายเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน  า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ 


