
ตารางการรับเรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

ปราจีนบุร ี ๑. ข้อกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน สืบนื่องมาจากสภา
นิติบญัญตัิได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบงัคับใชห้ลาย
ฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใชบ้ังคบั
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร 
๑.๑  พระราชบญัญตัิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
๑.๒  พระราชบญัญตัิภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๓  พระราชบญัญตัิการประเมนิราคาทรัพย์สนิเพ่ือประโยชนแ์หง่รฐั พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั
ปราจีนบุร ี

 

๒ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปราจีนบุร ี ๒. การขยายพื้นที่ “โครงการเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ให้ครอบคลุม
จังหวัดปราจีนบุร ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก มีความ
ล่าช้าในการเพ่ิมจังหวดัปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก เนือ่งจาก
ระยะเวลาผ่านมา ๒ ปแีล้ว จังหวดัปราจีนบุรียังไมไ่ดร้ับการประกาศเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

ปราจีนบุร ี ๓. การควบคุมและก ากับดแูลการด าเนินการ เรื่อง กญัชา ตามพระราชบัญญตัิ
ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอนญุาตให้ประชาชนใชก้ัญชาเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ภายใตก้ารดแูลและควบคุมของ

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การสาธารณสขุ 

 



- ๒ - 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ และหา้มจ าหนา่ยหรือมไีว้ในครอบครอง 
เว้นแตไ่ด้รับอนุญาตในการน ากญัชามารักษาโรค ปัญหาคือสารสกัดที่จะน ามาใช้
ก าลังจะขาดแคลน ต้องพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยในเบือ้งตน้  ต้องมีการน าเข้า
กัญชาเพื่อน ามาพัฒนาสายพันธุ ์รวมถึงควบคุมการใช้กญัชาในการรกัษาโรค 
 

๔ ปัญหาแหล่งน้ า ปราจีนบุร ี ๔. ปัญหาอุทกภัยและน้ าทะเลหนุนแม่น้ าปราจีนบุร ีสืบเนื่องจากในฤดูฝน จงัหวัด
ปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และในฤดูร้อนก็จะประสบภัยแล้ง เกดิภาวะการ
ขาดแคลนน้ า รวมถึงน้ าทะเลหนนุในช่วงฤดูแลง้ สร้างความเสียหายใหแ้ก่ประชาชน 
เกษตรกร และชาวประมง จึงขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าใสน้อย – 
ใสใหญ่  
ซึ่งขณะนี ้โครงการดังกลา่วอยู่ในการด าเนินการของกรมชลประทาน 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๕ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

สระแก้ว ๑. ข้อกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน สืบนื่องมาจากสภา
นิติบญัญตัิได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบงัคับใชห้ลาย
ฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใชบ้ังคบั
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร  
๑.๑ พระราชบัญญัตกิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
๑.๒ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๓ พระราชบัญญัตกิารประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชนแ์หง่รฐั พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั
สระแก้ว 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑.๔ พระราชบัญญัตกิารผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ 
สระแก้ว ๒. การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จังหวัดสระแก้วก าหนด 

ผังเมืองรวมส่วนใหญข่องจงัหวดัเปน็พื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความ
เป็นเมืองของจงัหวัด ท าใหอ้าจไม่เอื้อตอ่การสง่เสรมิการลงทุนให้นักลงทุนมาตัง้
โรงงานอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ จึงตอ้งการให้ปรับแก้กฎหมายผังเมืองรวม ของจงัหวัด
เป็นเขตสมี่วง เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับทีด่ินประเภทอุตสาหกรรมและคลัง สนิค้า 
แทนสีเขียวที่ใชป้ระโยชน์ทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ ่

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การบริหารราชการ
แผ่นดิน  

 

๗ ปัญหาด้านการ
คมนาคม  

สระแก้ว ๓. ปัญหาและอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ของบในการก่อสรา้ง
เส้นทางเชื่อมต่อ ระหวา่งด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรปา่ไร่ 

ส่งเรื่องไปยงั
กระทรวงคมนาคม 

 

๘ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สระแก้ว ๔. การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ลานประชารัฐ บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมและด่านศุลกากรปา่ไร่ เนื่องจากไมม่ีการเข้ามาใช้พ้ืนที่ลานประชารฐั 
เพราะผู้เชา่ที่ท าสัญญาเช่าพื้นที่  แต่ไมเ่ข้าใช้พ้ืนที่ , ค่าเช่าพื้นที่  
มีราคาแพง และสภาพแวดล้อมไมเ่อื้ออ านวยต่อการลงทุน จึงต้องการให้มีการ
บริหารจัดการลานประชารัฐ  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเขา้ใช้พ้ืนที่ดงักล่าว
ได ้

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๙ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

ชลบุร ี ๑. การขยาย หรือปรับปรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เนือ่งจากโรงพยาบาลแหลม
ฉบัง ยังไม่เปน็โรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) จึงขอให้ชว่ยผลักดนัให้
โรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) ซึ่งจะท าให้

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การสาธารณสขุ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

มีแพทย์เพ่ิมขึน้ 
๑๐ ปัญหาด้าน

สังคมและอืน่ๆ 
ชลบุร ี ๒. การจดัเก็บภาษีของเทศบาล (ทั้งเทศบาลแหลมฉบงั และเทศบาลพัทยา) ตาม

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประชาชนทัว่ไปจะเสีย
ภาษีเพ่ิมมากขึ้น แต่ภาคธรุกิจที่เช่าท่าเรือแหลมฉบังกลบัเสียภาษีเสียน้อยลง ท าให้
จ านวนภาษีที่เทศบาลจดัเกบ็ได ้ลดลง จึงต้องการให้ภาครัฐชว่ยหาวิธกีารในการ
แก้ไขปญัหาดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รบัผลกระทบ 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การปกครองท้องถิ่น 

 

๑๑ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุร ี ๓. การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ตะวันออก พบปัญหา ดงันี ้
   ๓.๑ การรับรูแ้ละการเตรยีมตัวของคนในพืน้ที่ต่อโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก 
   ๓.๒ ประชาชนมีความวติกกังวลเกี่ยวกับการเวนคืนทีด่ินของประชาชน เพ่ือใช้ใน
ก่อสร้างโครงการตา่งๆ 
   ๓.๓ ประชาชนคดิว่าถูกโครงการ 
มาแย่งชิงทรัพยากรอย่างไมเ่ป็นธรรม 
   ๓.๔ ผูป้ระกอบธุรกิจจากต่างประเทศได้รบัเงือ่นไขพิเศษด้านการลงทุนจากบโีอไอ
(BOI) มากกว่าผูป้ระกอบธุรกิจของไทย 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๑๒ ปัญหาด้านการ
คมนาคม 

ชลบุร ี ๔. ถนนไม่ได้มาตรฐาน ไมม่ีระบบส่องสว่าง และขวางทางน้ า ไม่ค านึงถงึวถิีชีวติ
ความเปน็อยู่ของประชาชน ก่อให้เกดิมลพิษ 

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั
ชลบุร ี

 

๑๓ ปัญหาด้าน ชลบุร ี ๕. ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเขา้ โดยไม่ไดม้ีการย้ายภูมิล าเนา ท าให้ไม่ ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั  
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

สังคมและอืน่ๆ สามารถได้รับความชว่ยเหลอืในด้านตา่งๆ ตามที่พึงมีพึงได้ ชลบุร ี
๑๔ ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ 
ชลบุร ี ๖. การขยายท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๓) การพัฒนาโครงการล่าชา้กวา่ก าหนด 

เนื่องจากปญัหาสญัญาของสัมปทานกับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบงั เทมินอล จ ากดั 
ท่าเรือต้องลดตน้ทนุค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้า (Freight Costs) ลดลงเพื่อเปน็
แรงจงูใจต่อผูป้ระกอบการ 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การคมนาคม 
 

 

๑๕ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุร ี ๗. ความกา้วหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก  และโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมอืง – 
สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ โดยขณะนี้ ทั้ง ๑๑ โครงการมีความลา่ช้า 
ซึ่งการด าเนนิการแต่ละโครงการขึ้นอยูก่ับแต่ละหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ที่ในเรือ่ง
นั้นๆ จึงขอให้ชว่ยผลักดันโครงการต่างๆ ให้ทนัตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การคมนาคม 

 

๑๖ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ชลบุร ี ๘. ปัญหาขยะเมืองพัทยา สืบเนื่องจากการที่พัทยาเปน็เมืองท่องเที่ยว ท าให้มี
ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก ส่งผลให้ปรมิาณขยะมูล
ฝอยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตวัของชุมชนเมืองพัทยาและมากกว่าความ
เป็นจรงิ ซึ่งในปัจจุบนัต้องขนย้ายขยะไปก าจัดที่จงัหวัดสระบรุีโดยเสียค่าขนส่งใน
การด าเนนิการเดือนละ ๒๐ ล้าน แต่สามารถจดัเก็บค่าขยะตอ่เดอืนได้เพียง ๓ ลา้น
บาทเท่านั้น จึงต้องการของบประมาณเพิ่มเตมิในการก าจัดขยะ โดยให้สอดคล้องกบั
จ านวนประชาชนทีแ่ท้จริงทีอ่าศัยอยู่ในพื้นที ่

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การปกครองท้องถิ่น  
 

 

๑๗ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

ชลบุร ี ๙. ข้อกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคเกีย่วกับการบริหารราชการของจังหวัด องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการ

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การปกครองท้องถิ่น  
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เมืองพัทยา จึงต้องการใหแ้ก้กฎระเบียบต่างๆ เนื่องจากปัญหาในพ้ืนทีเ่มืองพัทยา
แตกต่างกับพืน้ที่อื่นๆ เนื่องจากเปน็เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยได้เคยมกีารเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ไปแล้ว 
แต่เรื่องก็เงียบไป 

 

๑๘ ปัญหาด้าน
สังคมและอืน่ๆ 

ชลบุร ี ๑๐. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กรณผีลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง ประชาชนต้องการความ
ชัดเจนในการพัฒนาของโครงการ และแนวทางเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๑๙ ปัญหาแหล่งน้ า ชลบุร ี ๑๑. ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา  
      - พ้ืนที่ด้านตะวนัออกของจังหวดัชลบุร ี(ด้านทีต่ดิชายทะเล) มีลักษณะเปน็ที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา พ้ืนที่สูงๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด  
ในฤดูฝน จะมีน้ าไหลจากทีสู่งลงมารวมกันที่ในพื้นที่ ท าให้เกดิน้ าทว่มขัง และไหลลง
สู่ทะเล 
      - การขาดแคลนน้ าจากการเจริญเติบโตของชมุชนและพื้นที่อุตสาหกรรมที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความต้องการใชน้้ ามากขึน้ ประกอบกบัพื้นที่กกัเก็บน้ า 
มีอยู่อย่างจ ากัด 
      - ปริมาณน้ าจ านวนมาก  
แต่ท่อระบายน้ าตามซอยต่างๆ มีขนาดเล็ก การวางทอ่ตดิปัญหาทีด่ินสว่นบุคคล ท า
ให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มขีนาดใหญ่ขึน้ได้  
      - หนองพักน้ า ถกูถม 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การปกครองท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

      - ขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
๒๐  ระยอง นายบุญเลิศ แกน่สาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗  

โทร. ๐๙ ๐๗๖๒ ๙๕๐๙ 
ประเดน็การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวดัระยอง  
แนวชายฝั่งทะเลจังหวดัระยองประสบปญัหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 
๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคดิเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ของความยาวชายฝัง่ของจังหวดั โดย
ในจ านวนนีม้ีแนวชายฝั่งทีถ่กูกัดเซาะระดับวิกฤต จ านวนหลายแหง่ ไดแ้ก่ ชายหาด
แหลมเจรญิถึงมาบตาพุด ชายหาดแสงจนัทร ์ชายหาดต าบลเนินพระ เป็นตน้ โดย
แนวชายหาดไดถู้กกดัเซาะจนหายไป และมีการกดัเซาะจนถึงถนนเลียบชายหาด 
โดยเฉพาะชว่งทีม่ีพายุเข้าจะท าให้เกิดปญัหามากขึน้ 
ประชาชนมีความต้องการดงันี ้
๑. โครงสร้างแขง็ ไดแ้ก่ ก าแพงกันคลื่น เขือ่นกนัคลืน่นอกชายฝั่ง เขื่อนหนิ  เขื่อน
กันทรายและคลื่น หรือรอดกัทราย  
๒. โครงสร้างออ่น ได้แก ่แนวไมไ้ผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรอืเสา คอนกรีตสลายพลัง
คลื่น ไส้กรอกทราย การเติมทราย 
ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าชุมชน เสนอไปยังผูว้่าราชการจังหวัด เพ่ือขอใหม้ีการ ศกึษา
แนวทางแกไ้ข ไดแ้ก ่การสรา้งเขื่อนตามแนวชายหาด การสร้างก าแพงดนัคลืน่ การ
เติมทรายลงในทะเล การลงหินเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่น ทัง้นี ้ต้องผ่าน
การศกึษาและพิจารณาของ EIA ก่อน ซึ่งปัจจบุันยังไมไ่ด้มีการด าเนนิการ ขอฝากให้

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

มีการเร่งรัดและพิจารณาด าเนินการเพื่อแกป้ัญหาอย่างรวดเรว็ 
๒๑  ระยอง นายสุทธ เหมสกล ที่อยู่ ๒๙/๑๘ หมู่ ๔ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัด

ระยอง  
เบอรโ์ทร ๐๘๖-๓๑๒-๓๓๒๑ 
๑. โครงการขนาดเลก็ที่ท้องถิ่นดูแล ควรได้รบัการยกเวน้ระเบียบบางข้อบาง
ประเดน็ เพื่อให้ท างานได้อยา่งรวดเร็วมากขึ้น  
๒. ควรสนับสนนุงบประมาณ และข้อมูลแก่ทอ้งถิน่ได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนและ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ EEC ควรด าเนินการไปพร้อม ๆ กันพรอ้ม
ร่วมกันวางแผนอยา่งต่อเนือ่ง 
๓. แก้ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคับที่เป็นปัญหาตอ่การพัฒนาควรได้รบัการยกเว้น 
๔. ควรมกีองทนุสนามบนินานาชาติอูต่ะเภา 
๕. ควรมกีารจดัการเรือ่งทีด่นิที่ท ากนิของชาวบ้านที่อยู่รอบเขตรศัมีเมอืงการบนิ ให้
ได้มเีอกสารสิทธิ ์
๖. เพิ่มสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมอืง 
๗. เพิ่มสถานศึกษาและยกระดับให้มีคุณภาพ 
๘. ยกเว้นระเบียบการใช้เงนิสมทบของท้องถิ่นในเขต EEC  
๙. สนบัสนนุท้องถิ่นที่พรอ้มจะยกฐานะพิเศษ ให้สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และมัน่คง 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๒๒  ระยอง นายสมจติร์ ทองบริสุทธ ์ธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง ส่งเรื่องไปยงั กมธ.  
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

โทร. ๐๖ ๕๕๑๓ ๑๘๖๑ 
ประเดน็การแกไ้ขปัญหาเกาะเสมด็และการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
ปัญหาทับซ้อนของพ้ืนทีเ่กาะเสมด็เกดิขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๒๔ จากการกั้นพืน้ที่ ๗๐๐ 
ไร่ของกรมอุทยานแห่งชาตกิับประชาชนในพื้นที่ ซึง่ไมม่ีการรังวัด โดยมีเพียงการปกั
ป้ายแนวเขตเท่านัน้ ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ไดม้ีการน าก าลงัเข้าจบักุมผูป้ระกอบการใน
พ้ืนที่ ๔๒ ราย จากนั้นในปี ๒๕๔๑ ได้มกีารจบักุมเพิ่มขึน้อีก ๒ ราย ขณะนัน้มี
ประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่ง
คณะกรรมการป้องกนัและแก้ปัญหาการบุกรุกทีด่ินของรัฐ (กบร.) เข้ามาด าเนินการ
แก้ไขและไกล่เกลี่ย 
ประชาชนมีความต้องการดงันี ้
๑. ขอให้ตรวจสอบแนวเขตเดิม หากพบว่าช ารดุควรรบีด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
๒. จัดสง่เจ้าหนา้ที่ลงพื้นทีร่ว่มตรวจสอบแนวเขตพร้อมประชาชน 
๓. ใช้พระราชบญัญตัิอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ วรรค ๒ เพื่อยกเลกิ
พ้ืนที่บางสว่นออกจากกรมอทุยาน  
๔. ยกเลกิเขตอุทยานแห่งชาติออกจากพื้นทีเ่กาะเสมด็ 
๕. ใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ในการก าหนด
เขตผงัเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตอทุยานแหง่ชาติ 
๖. ให้ผู้มอี านาจสั่งการยับยัง้การจบักุม โดยยึดหลักนติธิรรมและอยูบ่นพื้นฐานของ
การอยูด่ีกินด ี

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๒๓  ระยอง นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๔๘๐ 
ประเดน็ผลกระทบจากการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกในพื้นที่
จังหวดัระยอง 
การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกครอบคลมุในหลายมิต ิจึงท าให้
เกิดผลกระทบหลายอย่างตอ่ชาวบา้นและชมุชน ได้แก่ การออกผังเมืองไม่เปน็ไป
ตามหลักการผังเมือง ท าลายระบบนิเวศ ท าลายวถิีชวีิตดั้งเดิม 
ประชาชนจงึมีความต้องการดังนี้ ควรมกีารฟ้ืนฟู อนรุักษ์ และคืนประโยชนก์ลับสู่
ท้องถิน่  โดยแกไ้ขกฎหมายให้มีกองทนุต่าง ๆ อาทิ 
- ควรมกีองทนุสนามบนิ เพือ่ช่วยเหลือและพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบสนามบนิ รวมทัง้
ชุมชนใกล้เคียง 
- ควรมกีองทนุน้ าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และพฒันาพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ
โรงงาน 
- ควรตั้งกองทุนโรงไฟฟ้า และให้ชุมชนได้มโีอกาสดแูล และได้ประโยชนโ์ดยทัว่ถงึ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ควรมีกฎหมายที่สามารถสร้างและพัฒนา
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานขนาดเล็ก แทนรัฐได้ พรอ้มทั้ง ปรบัปรุงการจดัเก็บและระบบ
ภาษี โดยแกไ้ขกฎหมายให้สามารถจัดเก็บภาษแีก่เรือที่เข้ามาเทียบท่า และน า
รายได้ดังกล่าวส่วนหนึ่งกลบัมาพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
การอตุสาหกรรม 

 

๒๔  ตราด นาวาเอกเชษฐา คุ้มเจริญ 
ผู้บังคับหนว่ยเฉพาะกิจนาวกิโยธนิตราด 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การพาณิชยแ์ละ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

โทร. ๐๘ ๓๗๐๒ ๖๘๘๘ 
ประเดน็การค้าชายแดน 
ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเสน้ตัง้อยู่ที่ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืง 
จังหวดัตราด ติดกับบา้นทมอดา อ าเภอเวียลเวง จงัหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกมัพูชา มี
ประชากรประมาณ ๓.๓ แสนคน และบรเิวณชายแดนมโีครงการก่อสรา้ง
อสังหาริมทรัพย์ของนกัลงทนุชาวจนี อาทิ โรงแรม บอ่นคาสิโน อาคารที่พักอาศัย 
ปั้มน้ ามัน ร้านค้า เปน็ตน้ ซึง่คาดว่าจะเกดิการขยายตัวอีกในอนาคต จนกลายเปน็
ชุมชนขนาดใหญ่ ท าให้เกดิการค้าการลงทุนและเมด็เงนิหมนุเวียนบริเวณชายแดน
เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ ชอ่งทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จงัหวัดตราด ถือเป็น ๑ 
ใน ๔ จดุ ผอ่นปรนทีร่ัฐบาลของทั้งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจดุผ่านแดน
ถาวร 
ประชาชนมีความต้องการดงันี ้
๑. ขอให้รัฐช่วยผลักดันการเปิดด่านทา่เส้นเป็นด่านถาวร เพื่อขยายการค้ากับ
จังหวดัพระตะบอง และจังหวัดโพธิสัตย ์ประเทศกัมพูชา และผา่นไปยังประเทศ
เวียดนามได ้
๒. สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ(สมช.) ได้อนมุัติในหลักการให้เปดิใช้เส้นทางด่านท่า
เส้นแลว้ แต่ให้จังหวดัด าเนนิการหารือกับภาคประชาชนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม 
และเสนอไปยัง ครม.ให้พิจารณา   
๓. จังหวดัชว่ยเร่งรัดกรมป่าไม้ให้อนุมตัิ 

การอตุสาหกรรม 
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 
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ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมตอ่ไปยงัชายแดนดา่นท่าเสน้ ระยะทาง ๒ 
กิโลเมตร ซึง่กรมทางหลวงชนบทมงีบประมาณให้แล้ว 
๔. การบริหารจัดการการเปดิการค้าทีด่่านถาวร ขอใหป้ระโยชน์ลงถึงชุมชนในพื้นที่
ด้วย  
๕. ประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาบรหิารจดัการใหช้าวบา้นมคีวามพร้อมในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดดา่นถาวรและไดร้ับประโยชนอ์ย่างแท้จริง 

๒๕  ตราด นายวัชระ เกดิสม ผู้ใหญ่บา้นหมู ่๑ ต าบลแหลมกลัด 
โทร. ๐๘ ๙๒๕๔ ๘๗๙๙ 
นายราวี ศิลาอาสน์ ที่อยู ่๕๑ หมู่ ๒ ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวดั
ตราด  
เบอรโ์ทร ๐๘ ๐๑๙๑ ๓๑๖๙ 
นางนิภา ปัน้เงนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด  
เบอรโ์ทร ๐๘ ๙๙๓๘ ๔๐๐๙ 
ประเดน็การประมง 
ตราดมีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา มกัจะมีปัญหา 
เนื่องจากเรอืประมงพาณชิย์ลักลอบ เข้ามาท าประมงชายฝั่งในระยะไมเ่กิน ๓,๐๐๐ 
เมตร ซึ่งอยู่ในเขตของประมงพื้นบ้าน ท าให้เกดิปญัหาขอ้ขัดแย้งระหว่างกัน 
นอกจากนี้ มักมเีรือประมงเข้าไปจบัปลาในน่านน้ าอาณาเขตกัมพูชาโดยเสีย
ค่าธรรมเนียมนอกระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุม จงึต้องการให ้

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๑. เสนอให้มกีารสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณอ่าวราวะ เพ่ือป้องกนัคลื่นใหญ่จากลม
ทะเล หรือขุดลอกร่องน้ า 
ซึ่งขณะนีต้ื้นเขนิ เพื่อใหเ้รือประมงสามารถเดนิเรอืผ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
น้ าลงต่ า 
๒. ประมงพื้นบ้าน มีข้อเสนอถึงภาครัฐ ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจดทะเบียน
เรือประมงขนาดเล็กที่ยังไมส่ามารถด าเนนิการได้ตามกฎหมายและช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น เช่นเดียวกับที่สนับสนนุภาคการเกษตรอื่นๆ 
๓. ขอให้ช่วยแกไ้ขปญัหาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยริมน้ า โดยปัจจุบันมกีารเก็บค่าเช่าที่
แพงในอตัราตารางเมตรละ ๕ บาทต่อปี ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามากเกนิไปไม่สามารถ
จ่ายได ้
๔. ขอให้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุง้ เนื่องจากปัจจบุันราคาตกต่ ามาก 
๕. เสนอให้มกีองทนุที่ดนิเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านริมน้ า และขอใหห้นว่ยงานรฐั
สนับสนนุงบประมาณจดัซื้อหรือหาทุนส าหรับจัดซื้อทีด่นิให้แก่ชาวบ้านริมน้ า 

๒๖  ตราด นายสมาน อนิทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตราด 
โทร ๐๘ ๑๘๐๓ ๑๑๗๑ 
ประเดน็การเกษตร 
การท าเกษตรในจังหวดัตราด ยังพบการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพ่ือเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อปญัหาสขุภาพ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิการเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร อีกทั้งผู้บริโภคยงัได้รับผลกระทบ

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การเกษตรและ
สหกรณ ์
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

จากการบรโิภคสินค้าที่ใช้สารเคมีในการผลติ ประกอบกบัปัจจุบนักระแสการผลติ
สินค้าเกษตรทั่วโลกให้ความส าคัญกบัการท าเกษตรอินทรีย์ ซึง่เปน็กระบวนการผลติ
สินค้าเกษตรที่ไม่ใชปุ้๋ยเคมีสงัเคราะห ์สารเคมกี าจดัศัตรพืูช ฮอรโ์มนกระตุน้การ
เจริญเติบโตของพืช และการดดัแปลงพันธุกรรมของสนิค้าเกษตร จงึตอ้งการให ้
๑. การประกาศยกเลกิยาฆ่าหญ้า ๓ รายการ ขอให้รฐับาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน
ในราคาทีเ่หมาะสม โดยขอให้สามารถใชต้ัวยาทัง้ ๓ รายการนีไ้ดไ้ปพรางก่อน 
๒. ปญัหาการตดัทุเรียนอ่อน ทุเรียนขาดคุณภาพและทเุรียนไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด ส่งผลต่อภาคการส่งออกทุเรียน และการบรโิภคภายในประเทศ ขอให้
ภาครัฐเข้ามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการสง่ออก สร้างจติส านกึแก่ชาวสวน
ทุเรียน เพื่อสร้างความเชือ่มัน่ในภาคการส่งออก  
๓. ขอให้รัฐเข้ามาควบคมุตน้ทุนการผลติด้านการเกษตร ซึง่ปัจจุบนัมรีาคาสงูขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ น้ ามันเชือ้เพลิง ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เปน็ตน้ 
๔. การขาดแคลนแรงงานเกษตรในชว่งเก็บเกี่ยวผลผลติ เนื่องจากกฎระเบียบในการ
ขอแรงงานต่างด้าวในระบบมีความยุ่งยากและใชเ้วลานาน 
๕. ขอให้ภาครฐัด าเนนิการเปิดตลาดกลางสนิค้าการเกษตรในลักษณะเดียวกบัตลาด
ไท และสี่มมุเมือง เพื่อเป็นแหล่งกระจายสนิค้าของภาคตะวันออก และลดตน้ทุน
การขนส่ง  
๖. ขอให้รัฐผลักดนัราคาสนิค้าการเกษตรให้สงูขึน้อย่างแท้จริง แทนการพยุงราคา 
หรือประกันราคา  
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ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

๗. ขอให้ภาครฐัชว่ยเหลือในเรื่องเอกสารสิทธิ ์สปก.  และปรบัปรงุกฎหมาย สปก.
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้ประโยชน์จากทีด่ินเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เช่น 
เปลี่ยนจากป่าเสือ่มโทรมใหเ้ป็นแหลง่ชุมชน 

๒๗  ตราด น.ส. จติราภรณ ์ฝั้นศิร ิท่องเที่ยวจังหวดัตราด 
โทร. ๐๓๙ ๕๒๓ ๓๖๙ 
ประเดน็การท่องเที่ยว 
จังหวดัตราดมนีักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึน้ทุกป ีโดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
จ านวนนกัท่องเที่ยวถงึ ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน ส่งผลใหม้ีรายได้ที่เกิดจากภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๑๙,๑๒๖ ล้านบาท เนื่องจาก 
มีแหลง่ท่องเที่ยวทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะหมู่เกาะต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นแหลง่ท่องเที่ยวระดบันานาชาต ิโดยเมื่อนักทอ่งเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวน
มาก สง่ผลให้สินค้าภาคการเกษตร อาท ิผลไม้มีราคาดขีึ้นและขายได้ในปริมาณเพิม่
มากขึน้ นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชายังให้ความสนใจที่จะเขา้มาท่องเที่ยว
ทางทะเลมากขึ้น ซึง่ต าบลแหลมกลดั จงัหวัดตราด มีพ้ืนที่ธรรมชาต ิและพื้นที่เชงิ
ประวัตศิาสตร์ที่สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวได้อีกมากมาย จึงตอ้งการให้ 
๑. ตอ้งการให้ยกระดับด่านชายแดนจังหวดัตราด จ านวน ๓ ดา่น ให้เปน็ดา่นผ่อน
ปรน  
ที่สามารถใช้พาสปอรต์และได้รับวีซา่ชั่วคราวจ านวน ๓ วัน ๒ คืน เปน็ลักษณะ
สนับสนนุการท่องเที่ยว ซึ่งมตีัวอย่างของจังหวดัหนองคายโมเดล  
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๒. ตอ้งการให้รฐัสรา้งสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะชา้ง จงัหวัด
ตราด โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเคเบิ้ลคาร ์(Cable Car) เพื่อส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยว  
๓. ตอ้งการงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ 
มาพัฒนาพ้ืนที่และแหล่งทอ่งเที่ยวในอตัราที่มากกวา่การจัดสรรในระบบปกติ 
เนื่องจากจังหวดัตราดสามารถจัดเก็บรายได้จากการทอ่งเที่ยว โดยน าส่งเข้า
ส่วนกลางเป็นจ านวนมาก ในขณะที่การจดัสรรรายไดข้องจังหวดัอยู่ในอตัราปกติ
เช่นเดียวกบัจังหวดัอืน่ ๆ  
๔. ขอให้ภาครฐั สนับสนุนเรื่องของครูสอนด าน้ าที่เป็นของคนไทย เพ่ือน ารายได้เขา้
สู่ประเทศไทย 

๒๘  ตราด นายวรีะชาญ ทปีาระยะกุล นายกเทศมนตรคีลองใหญ ่ 
ที่อยู่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ หมู่  ๒ ถนนมุ่งคีร ีต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ ่
จังหวดัตราด  
เบอรโ์ทร ๐๘๑-๘๖๔-๓๙๒๕ 
พ้ืนที่สร้างส านักงานบนพื้นที่ราชพัสด ุซึ่งข้อมูลของท่ีดนิใช้ส าหรับเปน็ทีต่ั้งส านักงาน
เทศบาลฯ เดิมสมัยที่เปน็สุขาภิบาลนัน้  ไดก้ันพ้ืนที่ไวแ้ละไดถ้มทีด่ินจ านวน ๑๘ ไร่
แต่จ าเปน็ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากจึงต้องใชว้ิธีการกู้เงินเพื่อการถมดนิและการ
ก่อสร้างส านกังาน โดยในการกู้เงนิจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ ดังนัน้จึงน าเรื่องดังกลา่วไป
ปรึกษาผูว้่าราชการจังหวดัขณะนั้นในปี ๒๕๓๕ โดยผูว้่าได้ใหค้ าแนะน าใหโ้อนพ้ืนที่
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สุขาภิบาลเป็นทีร่าชพัสดแุละให้ด าเนนิการท าเรื่องขอใชใ้นภายหลัง แต่เมื่อ
ด าเนินการโอนเป็นทีร่าชพัสดุเรียบร้อยแลว้ปญัหาคือ ไม่สามารถขอใช้ที่ราชพัสดุได้
เนื่องจากตดิขอ้กฎหมายของกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่และกฎหมายของ
กรมการปกครอง ด้วยเหตุนีป้ัจจุบันเทศบาลคลองใหญ่จงึมีพ้ืนที่ส าหรับใชเ้ป็น
ส านักงานเพียง  ๑ ไร่ ซึ่งคบัแคบและยากต่อการบริหารจัดการ และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทั้งในดา้นสาธารณสขุและการดแูลพ่ีน้องประชาชนด้านอืน่ๆ 

๒๙  ตราด นายสุรศกัดิ ์อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไมรู้ด  
ที่อยู่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไม้รดู อ าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด  
เบอรโ์ทร ๐๘๑-๗๓๓-๗๙๙๐ 
ปัญหาเรื่องบ่อขยะซึ่งมกีารลงทุนก่อสร้างอาคารโรงจดัเก็บซึง่ใช้งบประมาณจ านวน
มากปัจจบุันมกีารจดัเก็บขยะอยู่ที่วนัละ ๒๐ ตนั แตง่บประมาณที่ได้รบัการ
สนับสนนุอยู่ในอตัราที่น้อยมากโดยประมาณปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดงันัน้ จึงไม่
สามารถน าเงินมาปรับปรุงหรือพัฒนาได้มากเท่าที่ควรการบรหิารจดัการใน
งบประมาณที่จ ากดัจึงท าไดย้าก ขอเสนอให้ยกเว้นระเบยีบการใช้เงินอดุหนุนจดัการ
ศูนย์รวมขยะจ านวน ๓% นี ้จึงตอ้งการขอเพิ่มงบประมาณจากรฐัที่เคยอดุหนุน ๓% 
ให้มากขึ้น หรือให้ยกเลิกกฎหมายการอดุหนุนงบประมาณ เพื่อจะได้จดัเกบ็เอง 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ. 
การปกครองท้องถิ่น 

 

๓๐  ตราด นายประจิม แพทย์นุเคราะห์  
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ ๑๐ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมือง จงัหวัด ตราด  
เบอรโ์ทร ๐๘๙-๕๒๐-๕๗๒๗ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

กรณีปญัหาการไม่ยอมคืนพ้ืนที่สัมปทานปา่ไม้สวนป่าหว้ยแรง้ (ตามข้อเรียกร้องให้
คืนพ้ืนที่ใหร้ัฐของสภาองค์กรชุมชนต าบลหว้ยแร้ง) ขอให้รัฐสนับสนุนท าป่าชมุชนใน
พ้ืนที่ ๑,๙๐๐ ไร ่โดยให้รฐัเป็นพ่ีเลี้ยงและชาวบา้นหรือชุมชนเป็นคนดูแล โดยไม่พ่ึง
รัฐ 

๓๑  จันทบุร ี นายอ านาจ จนัทรส นายกสมาคมชาวสวนล าไยจังหวดัจนัทบุรี 
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔๘๓๕๔ 
ประเดน็การขาดแคลนแรงงานในชว่งเก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตร 
ในการเก็บเกี่ยวผลผลติภาคการเกษตรที่จงัหวัดจันทบรุี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีต่้อง
ใช้แรงงานต่างด้าวในการเกบ็ผลผลิต หากช้าจะท าให้ไมส่ามารถกระจายผลผลติออก
สู่ตลาดปลายทางได้ตรงเวลา ส่งผลท าให้เกดิความเสียหายมากขึน้และยังสง่ผลต่อ
ราคาผลไม้ ทัง้นี ้ผลผลิตภาคการเกษตรในจังหวดัจันทบุรี สามารถสร้างรายไดเข้า
ประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี จึงต้องการให้ 
๑. ขอให้ภาครฐัชว่ยเร่งแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องด าเนินการทุกเดือน ท าให้เสียเวลา 
และงบประมาณ   
๒. ขอให้ภาครฐัควรจดับรกิารในรปูแบบ one stop service ในทุกกระบวนการขอ
อนุญาตน าเขา้แรงงานและการต่อใบอนญุาต 
๓. ขอให้มีภาครัฐชว่ยเรง่แกไ้ขปญัหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวล าไย (ระหว่างเดือนตุลาคมถงึกุมภาพันธ์) และชว่งเก็บเกี่ยวผลไม้อื่น ๆ 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ. 
การแรงงาน 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

(ระหว่างเดอืนมนีาคมถงึกรกฎาคม) 
ส านักงานจดัหางานจังหวดั 
๑. ควรเร่งด าเนินการขออนญุาตต่อกรมการจดัหางาน เพ่ือจัดท าโครงการ one 
stop service ในการขอและต่อใบอนุญาตน าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้แนวทางเดียวกนัการบรหิารจดัการแรงงาน ซึ่งมกีารจดัเก็บ
ข้อมูลอตัลักษณต์ัวบุคคลเขา้ระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. พิจารณาออกมาตรการระยะยาวในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตอกี ๕ ป ีขา้งหน้า 
 

๓๒  จันทบุร ี น.ส. ภาวนา พรรณศิร ิเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตราด 
โทร. ๐๙ ๒๙๒๔ ๑๕๘๒ 
ประเดน็การขาดแคลนแหลง่น้ าทางการเกษตร 
การขยายตัวของ จ.จันทบุรีในระยะ ๓๐ ปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะทางด้านพืชผลทาง
การเกษตร ท าใหเ้กดิการขยายตัวในภาคการเกษตร อีกทั้งจันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้ามา
อยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการขยายตัวทางด้านประชากรเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใน
อดีตปัญหาแหล่งน้ าอาจจะยังไม่มีปัญหามาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการ
อนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้ า แต่ในปัจจุบันการเกษตรและการท่องเที่ยวไดม้ีการขยายตัวขึน้
เป็นจ านวนมากมีการบกุรุกผืนป่า ท าให้เกิดความแห้งแล้งและเริ่มประสบปญัหาภัย
แล้งจนท าให้เกษตรกรและชาวบ้านขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบรโิภค รวมทัง้

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การเกษตรและ
สหกรณ ์
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ใชเ้พื่อการเกษตร ขณะที่ปรมิาณน้ าในล าคลองธรรมชาติ และแหล่งกักเก็บน้ าใน
ชุมชน เริม่เหลือน้อยลงจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้จึงท าให้สถานการณ์ภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ในจังหวดัจันทบุรีเริม่มีปญัหาหนัก จึงมีความต้องการดงันี ้
๑. ตอ้งการแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในฤดูแลง้และ
พ้ืนที่กักเกบ็น้ าในช่วงอุทกภยั โดยขอให้มโีครงการวางทอ่ส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ า
คลองขลงุไปยงัพื้นที่ ๘ ต าบล ไดแ้ก ่ต าบลตะปอน ต าบลบางชนั ต าบลบ่อ ต าบล
วันยาว ต าบลซึ้ง ต าบลตรอกนอง ต าบลวงัสรรพรส และต าบลมาบไพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ า 
๒. ขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอปุสรรค ทัง้เรื่องการก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ า 
การบริหารจัดการดินที่ขดุลอกจากคคูลอง ซึง่ไม่สามารถเอาดินออกจากพ้ืนที่ได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยกรมเจา้ท่า หากขนออกไปถือว่าลัก
ทรัพย์ของทางราชการ ทั้งนี ้เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
๓. ขอให้ภารรฐัมกีารบรูณาการระหว่างหนว่ยงานของรฐัซึ่งถือกฎหมายคนละฉบบั 
เพื่อให้สามารถรว่มกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อาท ิการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่
ต้องมหีนว่ยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการขออนญุาต เชน่กรม
อุทยานฯ ป่าสงวนแห่งชาต ิและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ เป็นตน้ 
๔. ขอให้ส านกังานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ (สทนช.) จดัให้มียุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ าเพิ่มเตมิเปน็ยุทธศาสตร์ที ่๗ การกักเก็บและใช้ประโยชน์จากน้ าฝนกอ่น
ไหลลงสู่ทะเลหรือประเทศเพ่ือนบ้าน  
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ซึ่งจะท าให้ปริมาณน้ าฝนที่มมีากน ามาใช้ในชว่งขาดแคลนได้ 
๕. ภารรัฐและภาคประชาชน มคีวามกังวลในระบบกระจายน้ า  ซึง่มีไม่เพียงพอ
ส าหรบัพื้นที่การเกษตรทีก่ าลังขยายตวัขึน้ 
ภาครัฐต้องการให ้
๑. ควรน าปญัหาทีเ่กดิขึน้เขา้สู่กระบวนการปฏิรปูทั้งระบบ พร้อมทั้งเริ่มด าเนินการ
อย่างเปน็รูปธรรม เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
๒. กรณีการก่อสรา้งแหล่งเก็บกักน้ าติดขัดจากการใช้พ้ืนที่ของกรมอุทยาน สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พืชนัน้ กรมชลประทานจะต้องพยายามด าเนนิการจดัท า EIA ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อใหก้รมอทุยานฯ พิจารณา หากไมม่ี EIA การขออนญุาตยอมไม่ได้รับ
การพิจารณา  
๓. การจัดท าเส้นทางน้ าของทางจังหวดัจันทบุรี คงต้องใช้ระบบท่อส่งน้ า มากกว่าใช้
เส้นทางคูคลอง 

๓๓  จันทบุร ี นางบญุจิรา เจริญศกัดิ์ โยธาธิการและผังเมือง 
โทร. ๐๘ ๑๕๗๖ ๙๙๗๘ 
ประเดน็เกี่ยวกับกฎหมายผงัเมืองของจงัหวัดจนัทบรุี 
ผังเมืองจงัหวัดจนัทบรุี เป็นไปตามความต้องการของคนในจังหวัด ซึง่เกดิจากการท า
ประชาพิจารณ์จากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียรว่มประชมุและตดัสินใจเปน็นโยบายในการ
ก าหนดมาตรการด้านผังเมืองระดับพื้นทีอ่ าเภอในอนาคต ๒๐ ปี เพื่อการจดั
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระบบคมนาคมและขนสง่ สาธารณูปโภค 

ส่งเรื่องไปยงั กมธ.
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

สาธารณปูการ และบริการสาธารณะ การสง่เสรมิและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือ
รองรบัความเจริญเติบโตขององคก์ารปกครองสว่นท้องถิ่น และสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิน่ใหส้อดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับอ าเภอและระดับจงัหวัด
อย่างเปน็ระบบ จึงมคีวามตอ้งการดังนี้ 
๑. ขอให้ภาครฐัชว่ยปรับปรงุกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองให้สอดรับกบัความ
เจริญเติบโตทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุันของจังหวดัจันทบุรี 
๒.ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิต์่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชนต์่อประชาชน
มากที่สดุ เชน่ ปรับพืน้ที่บ่อเลี้ยงกุ้งทีห่มดสภาพเป็นที่พักโฮมสเตย ์
ภาครัฐต้องการให ้
๑. ควรน าเรือ่งผังเมืองมาจดัท าเป็นยุทธศาสตรข์องจังหวดั โดยส ารวจความต้องการ
ของชุมชน พื้นที่ และสว่นราชการ เพ่ือพัฒนาจังหวดัใหเ้จริญอย่างยั่งยืน อีกทัง้ยัง
เป็นการรกัษาทรัพยากรธรรมชาต ิ(พื้นที่สีเขียวตามกรอบผังเมือง) ดังนี้ 
  - ควรจัดท ายุทธศาสตร์จังหวดั และก าหนดรายละเอียดของผังเมืองให้ชดัเจน 
  - การจัดท าผงัเมอืง ควรส ารวจความต้องการของชุมชนและก าหนดข้อยกเวน้ให้
สามารถด าเนนิการสร้างสถานประกอบการโรงแรมได ้เพ่ือประโยชน์ของชุมชน  
ในการนี้ สถานประกอบการโรงแรมตามพื้นที่ชายแดนของอ าเภอสอยดาว และ
อ าเภอโปง่น้ า จังหวดัจันทบรุี ตัง้อยู่ในเขตพ้ืนที่ สปก. ซึง่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ
ว่า ไดค้รอบครองมาก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ปฏิรปูทีด่นิ และส านักงานปฏริูปทีด่ิน
จังหวดัจนัทบุรกี าลังพิจารณาเพิกถอนเขตพ้ืนที่ทบัซ้อนกับโฉนดของราษฎร 



- ๒๓ - 
 

 

***หมายเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน้ า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอ่ืน ๆ 


