
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวฒุสิภาพบประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออก   

ณ  จงัหวดัชลบุร ี ระหวา่งวนัที ่ ๑๑ – ๑๒  กนัยายน  ๒๕๖๒



 

ค ำน ำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้วุฒสิภามีหนา้ที่และอ านาจ 
ในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเรื่อง 
ส าคัญ ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ เจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง
ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

“โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก” เป็นหนึ่งใน “โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
ทุกภาคส่วน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีในการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนา 
ไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ อันจะน าไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

รายงานฉบับนี้  เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง  ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  ในการลงพ้ืนของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี  
โดยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดทั้งสองจังหวัด รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยัง 
คณะอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพ่ือด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไขประเด็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป  

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



สารบัญ 

            หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

๑.  ความเป็นมา            ๑ 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน       ๑ 

๓.  การแต่งตั้งคณะกรรมการ           ๒ 

๔.  คณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก   

     ๔.๑  รายนามสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก     ๓ 

     ๔.๒  จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่รับผดิชอบ        ๗ 

     ๔.๓  แนวคิดการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน      ๗ 

๕.  โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก      ๘   
     ณ  จังหวัดชลบุร ี ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

     ๕.๑  การประชุมหารือและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กับส่วนราชการ  และประชาชน    ๘   
   ณ  เทศบาลนครแหลมฉบัง  อ าเภอศรรีาชา  จังหวดัชลบรุ ี

 ปัญหาด้านคมนาคม          
(๑)  โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรรีาชา – แหลมฉบัง     ๙   

 ขนานทางรถไฟสายตะวันออก  ความยาว  ๑๑,๓๐๐  เมตร 
        (๒)  โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขมุวิท       ๙  
      แยกถนนเมืองใหมเ่หนือ  (ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 

 ปัญหาด้านการสาธารณสุข          
-  การขยายหรือปรับปรุงโรงพยาบาลแหลมฉบัง         ๙ 

 ปัญหาข้อกฎหมาย          
-  การจดัเก็บภาษีของเทศบาล                ๑๐ 

 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          
-  การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่    ๑๐ 
   บริเวณชายฝั่งตะวันออก 

 ปัญหาอื่นๆ          ๑๑ 

 



หน้า 

     ๕.๒  การดูงานพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง  อ าเภอศรรีาชา  จังหวดัชลบุร ี    ๑๒ 

     ๕.๓  การประชุมหารือและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กับส่วนราชการ     ๑๓   
    ณ  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวดัระยอง 

 โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภา  และเมืองการบินภาคตะวันออก   ๑๓ 
 โครงการรถไฟความเรว็สูง เชื่อม ๓ สนามบิน แบบไรร้อยต่อ    ๑๔ 

     ๕.๔  การประชุมหารือและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กับส่วนราชการ  และประชาชน   ๑๖   
    ณ  โรงเรียนบ้านรถไฟ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี

 ผลกระทบจากการก่อสรา้งสถานรีถไฟความเร็วสูง     ๑๖ 
 ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม        ๑๗ 
 ปัญหาน้ าท่วม           ๑๘ 
 ข้อจ ากดัดา้นกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยา     ๑๘ 

        และการจัดท าบริการสาธารณะ 

     ๕.๕  เรื่องร้องเรียน           ๑๙ 

๖.  ข้อเสนอแนะของสมาชกิวุฒิสภาในภาพรวม       ๒๐ 

๗.  การดูงานครั้งต่อไป           ๒๒ 

๘.  ภาพกิจกรรมโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก   ๒๓ 
     ณ จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒       

 

ภาคผนวก 

     ก.  ก าหนดการเดินทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
 จังหวัดภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดชลบรุี  ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

     ข.  รายชื่อคณะเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
 ณ  จังหวัดชลบุรี  ระหวา่งวันท่ี  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

     ค.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
 ภาคตะวันออก  ณ  จังหวดัชลบรุี  (แบบย่อ) 

     ง. ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
 ณ  จังหวัดชลบุรี  ระหวา่งวันท่ี  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 



     จ.  การด าเนินการคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
 ภาคตะวันออก (Powerpoint) และข้อมูลการบรรยาย 

     ฉ.  สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดชลบรุี  ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

     ช.  การด าเนินการเรื่องร้องเรยีนและการแสดงความคิดเห็น 



  บทสรุปผู้บริหาร 

   

 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรอง 
ในการตรากฎหมาย  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  และพัฒนา/ปรับปรุง
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๗  และ
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงการสะท้อนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพ้ืนที่ไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา  ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน  และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก   รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่  ๘  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุ รี   จั งหวัดระยอง  จั งหวัดจันทบุ รี  
จังหวัดตราด  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดสระแก้ว  โดยในการลงพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๒  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออก  ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒  ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

 วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒  ในช่วงเช้า  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นส่วนราชการและประชาชน  ณ  เทศบาลนครแหลมฉบัง  ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

 ๑.  ปัญหาด้านคมนาคม  เรื่องการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา – แหลมฉบัง  และ 
การก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท  ซึ่งพลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ  ได้รับเรื่องดังกล่าว 
ไว้พิจารณา   

 ๒.  ปัญหาด้านการสาธารณสุข  เรื่องการขยายหรือปรับปรุงโรงพยาบาลแหลมฉบัง  ให้เป็น
โรงพยาบาลระดับอ าเภอ  ซึ่งนายเจตน์  ศิรธรานนท์  ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา   

 ๓.  ปัญหาข้อกฎหมาย  เรื่องการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ชี้แจงว่าอัตราภาษีใหม่  
การจัดเก็บภาษีจะมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง  อย่างไรก็ตาม  หากรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง  ท้องถิ่น
สามารถเสนออัตราการจัดเก็บใหม่ได้   

 ๔.  ปัญหาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับในเรื่องดังกล่าวได้   
แต่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินและการมีส่วนร่วม  คณะกรรมการฯ เสนอให้  EEC  
หาแนวทางในการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง   

 ๕.  ปัญหาอื่นๆ  ได้แก่  ถนนไม่ได้มาตรฐาน  ปัญหาแรงงานย้ายถิ่น  คณะกรรมการฯ เสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมปัญหาและรายงานตามสายงาน  โดยคณะกรรมการฯ จะช่วย
ประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง   



 ในการนี้  ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียน  ซึ่งเป็นปัญหาด้านการคมนาคม  คณะกรรมการฯ 
ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  แล้ว   

 จากนั้น  ในช่วงบ่าย  คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปดูงาน  ณ  ท่าเรือแหลมฉบัง  พบปัญหา
การขยายท่าเรือแหลมฉบัง  (ระยะที่ ๓)  มีความล่าช้ากว่าก าหนด  คณะกรรมการฯ จึงเสนอว่า
จะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  และต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ EEC ด้วย   

 ต่อมา  คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปดูงาน  ณ  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  ในประเด็นความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก  และโครงการรถไฟความเร็วสูง  เชื่อม ๓ สนามบิน  (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ –  
อู่ตะเภา)  แบบไร้รอยต่อ  ซึ่งพบว่าโครงการต่างๆ ยังมีความล่าช้า  คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้มี 
การเร่งรัดการด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผน  และวางแผนการบริหารจัดการในภาพรวม   

 วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับส่วนราชการและประชาชน  ณ  โรงเรียนบ้านรถไฟ  ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้   

 ๑.  ผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง  ซึ่งท้องถิ่นเห็นด้วยกับการพัฒนา   
แต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน  และมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกเวนคืนที่ดิน  คณะกรรมการฯ  
จึงเสนอให้ EEC หาแนวทางในการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง   

 ๒.  ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว  ท าให้มีประชากรแฝงและ
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่จ านวนมาก  ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น  ไม่สอดคล้องกับค่าจัดเก็บขยะ  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่ากฎหมายการจัดเก็บขยะฉบับใหม่จะช่วยท าให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น   

 ๓.  ปัญหาน  าท่วม  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติดชายทะเล)   
มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา  ในฤดูฝนจะมีน้ าไหลจากที่สูงลงมารวมกันในพ้ืนที่  ประกอบกับ
หนองพักน้ าถูกถม  และท่อระบายน้ าตามซอยต่างๆ มีขนาดเล็ก  ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  ท าให้ 
เกิดน้ าท่วมขัง  ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอว่าควรจะมีการออกเทศบัญญัติให้แต่ละบ้านกักเก็บน้ าไว้ใช้  
และวางแผนในการสูบน้ าไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ ามาบประชัน  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง   

 ๔.  ปัญหาข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดท าบริการ
สาธารณะ  ซึ่งเมืองพัทยาเคยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเมืองพัทยาไปแล้ว  แต่ไม่มีการด าเนินการใดๆ  
เมืองพัทยาต้องปรับการบรหิารจัดการในขั้นต้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัด  ในส่วนสมาชิก
วุฒิสภากจ็ะรับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

-------------------------------------- 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ณ  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

**************** 

 

  

 วุฒิสภาในฐานะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ  มีนโยบายให้สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่
พบปะประชาชนในจังหวัดต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงาน 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  ตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์กติกา  ตามหลักการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา  จึงอาศัยอ านาจตามความ 
ในข้อ ๑๐ (๖)  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๖๒  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
จ านวน  ๗  ภาค  เพื่อด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังปัญหาของส่วนราชการ  และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
สะท้อนปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้รวบรวมข้อมูล  และน าไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหาแนวทางอันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ตามกรอบหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาต่อไป  

 

 

 ๒.๑  เพื่อรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพื้นทีแ่ละหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย 

 ๒.๒  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว   และพัฒนากฎหมาย  
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๒.๓  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ให้สอดคล้อง 
กับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 

 ๒.๔  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่   และสะท้อนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

๑.  ความเป็นมา 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 



- ๒ - 

 
 

 ๒.๕  เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๒๗๐  บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  ตลอดจน
เสนอแนะ  และเร่งรัด  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด ๑๖   
การปฏิรูปประเทศและตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ  แยกกลุ่มออกเป็นพ้ืนทีต่่างๆ ของประเทศไทย  ไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 

 

๓.  การแต่งตั้งคณะกรรมการ 



- ๓ - 

 
 

 

 

 ๔.๑  รายนามสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  จ านวน  ๓๐  
ท่าน  ประกอบด้วย 

 
ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ ต าแหน่ง 

๑ 

 

 นายเจตน ์ ศริธรานนท์ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

๒ 

 

 พลเอก บุญสรา้ง  เนียมประดิษฐ ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

๓ 

 

 รองประธานวฒุิสภา คนทีห่นึ่ง 
 (พลเอก สงิห์ศกึ  สิงหไ์พร) 

ประธานกรรมการ 

๔ 

 

 พลเอก วรพงษ ์ สงา่เนตร 
 สมาชิกวฒุิสภา 

รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง 

๕ 

 

 พลเรือเอก ชมุนุม  อาจวงษ์ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

รองประธานกรรมการ  
คนที่สอง 

๖ 

 

 นางกอบกุล  อาภากร  ณ  อยุธยา 
 สมาชิกวฒุิสภา 

รองประธาน 
กรรมการ 
คนที่สาม 

๔.  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 



- ๔ - 

 
 

ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ ต าแหน่ง 

๗ 

 

 นายเจน  น าชัยศิร ิ
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๘ 

 

 นายชาญวิทย ์ ผลชวีิน 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๙ 

 

 นางดวงพร  รอดพยาธิ์ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๐ 

 

 พลอากาศเอก ถาวร  มณีพฤกษ ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๑ 

 

 พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๒ 

 

 พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๓ 

 

 พลเอก นาวนิ  ด าริกาญจน ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 



- ๕ - 

 
 

ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ ต าแหน่ง 

๑๔ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญส่ง  ไขเ่กษ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๕ 

 

 พลเรือเอก พัลลภ  ตมศิานนท ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๖ 

 

 พลเอก มารตุ  ปัชโชตะสิงห ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๗ 

 

 พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธกิาร 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๘ 

 

 พลเรือเอก ลือชัย  รดุดิษฐ ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๑๙ 

 

 พลเอก วราห์  บญุญะสิทธิ ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๐ 

 

 พลเอก วสันต์  สุริยมงคล 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 



- ๖ - 

 
 

ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ ต าแหน่ง 

๒๑ 

 

 นายวันชัย  สอนศิร ิ
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๒ 

 

 นางสาววิไลลกัษณ์  อรินทมะพงษ ์
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๓ 

 

 พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมอืง  
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๔ 

 

 พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๕ 

 

 นายสุรเดช  จริัฐติิเจรญิ 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๖ 

 

 นายอดุม  วรัญญูรฐั 
 สมาชิกวฒุิสภา 

กรรมการ 

๒๗ 

 

 ผู้บังคบับญัชา 
 กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 (นางรักชนก  เกสรทอง) 

กรรมการและเลขานุการ 



- ๗ - 

 
 

ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ ต าแหน่ง 

๒๘ 

 

 นายอมร  จึงรุง่ฤทธิ ์
 วิทยากรช านาญการ 

กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

๒๙ 

 

 นายกาญจน์สุชล  หลงวงศ ์
 นิตกิรช านาญการ 

กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

๓๐ 

 

 นางสาวสุทธิรา  ชมเจรญิ 
 วิทยากรปฏิบตัิการ 

กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 

 ๔.๒  จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่รับผิดชอบ 

        คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก   
รับผิดชอบในพื้นที่  ๘  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดชลบุ รี   จั งหวัดระยอง  จั งหวัด
จันทบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดสระแก้ว 

 ๔.๓  แนวคิดการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

        (๑)  มุ่งเน้นการลงพ้ืนที่ระดับท้องถิ่นและท้องที่  

        (๒)  พบปะประชาชน  

        (๓)  พบปะผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 

        (๔)  เสริมสร้างการพัฒนาในระดับต าบลเพื่อความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

https://service.senate.go.th/registration/showdata.php?id=MzIwMDIwMDA2NzgyOQ==
https://service.senate.go.th/registration/showdata.php?id=Mzk0OTkwMDAzNDk2OA==
https://service.senate.go.th/registration/showdata.php?id=MzM0MTkwMDE1ODAzNw==
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 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก   น าโดย   
พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  รองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง  พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา  รวมจ านวน  
๑๘  คน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑๐  คน  ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันพุธที่  ๑๑  -  วันพฤหัสบดีที่  
๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒  โดยได้พบปะกับส่วนราชการเพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ  และประเด็นส าคัญอื่นๆ ของจังหวัด  รวมทั้ง
พบปะกับประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ  และสะท้อนปัญหา
ดังกล่าวไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทาง 
ไปดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ  ดังนี้ 

 วันพุธที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ๕.๑  การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ  และประชาชน   
ณ  เทศบาลนครแหลมฉบัง  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี  และคณะ  ให้การต้อนรับ  หลังจากนั้น  สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึง
บทบาท  หน้าที่และอ านาจ  และกล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา  ต่อจากนั้น  มีการหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดชลบุร ี
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 ปัญหาด้านคมนาคม  เทศบาลนครแหลมฉบังได้น าเสนอประเด็นหารือดังนี้ 

       (๑)  โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา - แหลมฉบัง  ขนานทางรถไฟ 
สายตะวันออก  ความยาว  ๑๑,๓๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างศรีราชา
กับแหลมฉบัง  ได้มีการวางแผนเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  แต่ติดปัญหาการเวนคืนที่ดิน  
ประกอบกับประชาชนไม่เห็นด้วยกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา  เนื่องจากยังศึกษาไม่ครบถ้วน   
ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง  ขณะนี้  โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
ของกรมทางหลวงชนบท  โดยได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจร 

       (๒)  โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท  แยกถนนเมืองใหม่เหนือ  
(ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)  เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว  มีประชาชนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
คน  ใช้พ้ืนที่ในการข้ามถนน  จนท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด  จึงขอให้มีสะพานลอยข้ามถนนเพ่ือเป็น
การรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีความสมดุล  และลดจ านวนอุบัติเหตุ 

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูล  
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดงักล่าว  และส่งให้คณะสมาชิกวุฒิสภา  โดยในเบื้องต้น  พลเอก ยอดยุทธ  
บุญญาธิการ  ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

       การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิ สภา   
เพื่อด าเนินการติดตามเร่งรัดความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 

 ปัญหาด้านการสาธารณสุข  เทศบาลนครแหลมฉบังได้น าเสนอประเด็นหารือดังนี้ 

     การขยายหรือปรับปรุงโรงพยาบาลแหลมฉบัง   

       เนื่องจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง  ยังไม่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  (โรงพยาบาลระดับ
อ าเภอ)  แต่เป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง  มีแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ผู้ป่วยตามจ านวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  หากได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  จะท าให้เพิ่ม
จ านวนแพทย์และบุคลากร  เพื่อรองรับจ านวนประชากรของแหลมฉบัง 

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  การเพ่ิมศักยภาพของ
โรงพยาบาล  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาและบุคลากร  แต่สามารถด าเนินการได้  โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เป็นตัวส่งเสริม  เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน  รวมถึงการสร้างหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลศรีราชา  และสร้างระบบการส่งต่อที่ดี  ในการนี้  นายเจตน์  ศิรธรานนท์  ได้รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้เพื่อน าไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข  และจะช่วยผลักดันในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

       การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  วุฒิสภา   
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข  และผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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 ปัญหาข้อกฎหมาย  เทศบาลนครแหลมฉบังได้น าเสนอประเด็นหารือดังนี้ 

       การจัดเก็บภาษีของเทศบาล  กล่าวคือ  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประชาชนทั่วไปจะเสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น  แต่ภาคธุรกิจที่เช่าท่าเรือแหลมฉบัง
กลับเสียภาษีเสียน้อยลง  ท าให้จ านวนภาษีที่เทศบาลจัดเก็บได้ลดลง  จึงขอให้ภาครัฐช่วยหาวิธีการ 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  การก าหนดอัตราภาษีเป็นการ
ก าหนดในอัตราที่เป็นธรรมที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราภาษีเก่า  ซึ่งในการจัดเก็บจะมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง  
อย่างไรก็ตาม  หากรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง  ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น  ท้องถิ่นสามารถเสนอ
อัตราการจัดเก็บใหม่ได้  โดยเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด  แต่ทั้งนี้  ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการด้วย 

       การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  วุฒิสภา   
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)   

การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  ภาครัฐ 

       หน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  และหาแนวทางในการแก้ไข  แต่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ
และการด าเนนิการจากหนว่ยงานในระดบัที่สูงขึ้นไปมคีวามล่าชา้  ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐในระดับ
พ้ืนที่ขาดข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นที่เป็นข้อข้องใจของประชาชน  ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามของ
ประชาชนได้  ท าได้เพียงสะท้อนปัญหาของประชาชนไปยังส่วนกลาง    

  ภาคประชาชน 

       ประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  แต่ต้องการ “การมีส่วนร่วม” และ “การท าความเข้าใจ” ให้มากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินว่าจะมีการเวนคืนแค่ไหน  มีหลักเกณฑ์ 
ในการจ่ายค่าชดเชยอย่างไร  เนื่องจากที่ดินของชาวบ้านในพ้ืนที่มีจ านวนไม่มาก  หากมีการเวนคืนที่ดิน
เพียงบางส่วน  ที่ดินส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้   ประกอบกับเมื่อมีโครงการใหญ่ๆ  
ในพ้ืนที่แล้ว  จะมีประชาชนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่อาศัย  ท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย  เช่น  
ปัญหาอาชญากรรม  เป็นต้น  นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนที่ยังคิดว่าโครงการดังกล่าวจะเข้ามาใช้
ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม  และท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ตกอยู่ในแผนการพัฒนาแบบบีบบังคับ  โดยที่
ความคิดเห็นของประชาชนไม่ถูกน าไปพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางของโครงการนี้  ประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงขอให้เวนคืนที่ดินอย่างเป็นธรรม  และขอให้แก้ปัญหาความปลอดภัยและมลภาวะต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย 
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 ภาคอุตสาหกรรม 

       ผู้ประกอบการของไทย  เห็นว่า  ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศได้รับเงื่อนไขพิเศษ
ด้านการลงทุนจากบี โอไอ (BOI) มากกว่าผู้ประกอบการของไทย  จึงเสนอว่าควรก าหนดให้
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศร่วมทุนกับผู้ประกอบการของไทยให้มากขึ้น  รวมทั้งเสนอให้มี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบธุรกิจของไทยให้มากขึ้น  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลผลประโยชน์   

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  ขอให้ผู้ประสานงาน EEC  
ในพ้ืนที่   แจ้งให้  EEC ทราบ  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาจาก EEC  และแจ้งให้ประชาชนทราบ 
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงต้องสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัโครงการ EEC  เพื่อให้ประชาชนได้รบัรู้และ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น   และจัดทีมเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในการแสวงหาประโยชน์จาก EEC ให้เป็นรูปธรรม  
โดยต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างเต็มที่  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สนับสนุน 
ด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจ  รวมทั้งต้องช่วยด าเนินการให้อุตสาหกรรมไทยได้รับประโยชน์จาก EEC 
ด้วยเช่นกัน 

       การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  
วุฒิสภา  เพื่อรับทราบปัญหาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 ปัญหาอื่นๆ  ได้แก่ 

       (๑)  ถนนไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มรีะบบส่องสว่าง  และขวางทางน้ า  ไม่ค านึงถึงวถิีชีวติ
ความเปน็อยู่ของประชาชน  ก่อให้เกิดมลพิษ 

       (๒)  ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้า  โดยไม่ได้มีการย้ายภูมิล าเนา   
ท าให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่พึงมีพึงได้   เช่น  การรับถุงยังชีพกรณีเกิด
อุทกภัย 

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :   ข อ ให้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น  รวบรวมปัญหาต่างๆ รายงานตามสายงาน  และสมาชิกวุฒสิภาจะช่วยติดตามหรือประสาน
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อติดตามแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง 

       การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังจังหวัดชลบุรี  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
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 ๕.๒  การดูงานพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายชุนณ์ลพัทธ์  
ศรีพาเพลิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป  และคณะ  ให้การต้อนรับ  จากนั้น  คณะสมาชิก
วุฒิสภาได้รับฟังบรรยายสรุป  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการขยายท่าเรือแหลมฉบัง  
(ระยะที่ ๓)  กล่าวคือ  การพัฒนาโครงการมีความล่าช้ากว่าก าหนด  เนื่องจากปัญหาสัญญาสัมปทาน 
กับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทมินอล จ ากัด  อีกทั้งท่าเรือต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 
(Freight Costs) ลดลง  เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการ 

         ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :   

         (๑)  การพัฒนาโครงการต้องด าเนินการให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้   

         (๒)  การจัดท านโยบายสาธารณะและการบริหารท่าเรือต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
ตลอดจนต้องมีการสนับสนุนผูป้ระกอบการไทยให้มากยิ่งขึ้น   

         (๓)  ต้องแก้ไขปญัหารถตดิ  และปัญหาการบริหารจัดการ  เนื่องจากเป็นตัวชี้วดัจาก EEC 

           (๔)  ต้องท า CSR  ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน  และเน้นดูแลระบบนิเวศน์ด้วย 

         การด าเนินการ  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา  เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 ๕.๓  การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ  ณ  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  โดยมี นาวาเอก นพดล  สมชื่อ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการการท่าอากาศ
ยานอู่ตะเภา  และคณะ  ให้การต้อนรับ  จากนั้น  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังบรรยายสรุป  และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความก้าวหน้าในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก  และโครงการรถไฟความเร็วสูง  เชื่อม ๓ สนามบิน  (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ –  
อู่ตะเภา)  แบบไร้รอยต่อ   

 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา  และเมืองการบินภาคตะวันออก    

    ที่ตั้งโครงการ  :  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลพลา  อ าเภอ
บ้านฉาง  จังหวัดระยอง  และพ้ืนที่โดยรอบประมาณ ๖,๕๐๐ ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง  และ
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดระยอง  โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา  และเมืองการบินภาคตะวันออก    

    ลักษณะโครงการ  :  เป็นโครงการที่เปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนาสนามบิน
และกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ  ประกอบด้วย  การก่อสร้างความพร้อมในการให้บริการและบ ารุงรักษา 

    (๑)  อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๓ (Terminal ๓)  และศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial 
Gateway)   

    (๒)  ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Air Cargo) ระยะที่ ๒   

    (๓)  ธุรกิจซ่อมเครื่องบิน (Maintenance Repair and Overhaul – MRO) ระยะที่ ๒   

    (๔)  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่ ๒  และ 

    (๕)  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน (Free Trade Zone) 

    แผนการพัฒนาพ้ืนที่ ในระยะเร่งด่วน   ประกอบด้วยพ้ืนที่ ให้บริการให้ปัจจุบัน 
(Brownfield) ที่ภาครัฐจะมีการลงทุนก่อสร้างเพ่ิมเติมทางวิ่งที่ ๒ (Runway ๒)  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
การบิน  ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวของสนามบิน  และเปิดพ้ืนที่ให้บริการใหม่ 
(Greenfield)  ซึ่งภาครัฐจะมีการลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ระยะที่ ๑  
และศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ระยะที่ ๑  ร่วมกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน ระยะที่ ๑  ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน 
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 โครงการรถไฟความเรว็สูง เชื่อม ๓ สนามบิน แบบไรร้อยต่อ 

    ที่ตั้งโครงการ  :  แนวเส้นทางโครงการผ่านพ้ืนที่ ๕ จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร   
จ.สมุทรปราการ  จ.ฉะเชิงเทรา  จ.ชลบุรี  และจ.ระยอง  ใช้แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางของ
โครงการเดิมและมีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชื่อมต่อเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก)  และ
สนามบินอู่ตะเภา (ขาเข้า)  โดยแนวเส้นทางโครงการประกอบด้วย  ๓  โครงการ  คือ 

    (๑)  โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่ง
ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL) 

    (๒)  โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ส่วนต่อขยาย  ช่วงดอนเมือง 
– บางซื่อ – พญาไท (ARL Extension) 

    (๓)  โครงการรถไฟความเร็วสูง  สายกรุงเทพ – ระยอง 

    ลักษณะโครงการ  :  เป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน  โดยจะ
ก่อสร้างทางรถไฟขนาด ๑.๔๓๕ เมตร (Standard Gauge)  ส่วนต่อขยาย  ๒  ช่วง  จากสถานีพญาไท
ไปยังสนามบินดอนเมือง  และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา  พร้อมเชื่อมเข้าออก
สนามบิน  โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่  รวมระยะทาง ๒๒๐ กม.  มีผู้เดินรถ 
รายเดียวกัน  ซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด ๒๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง  (ส าหรับช่วงการเดินทาง
ระหว่างเมือง  คือ  สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา)  และความเร็วสูงสุด ๑๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง  
(ส าหรับช่วงการเดินทางในเมือง  คือ  สถานีดอนเมือง ถึง สถานีสุวรรณภูมิ)  ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง  จ านวน  ๙  สถานี  ได้แก่  สถานีดอนเมือง  สถานีบางซื่อ  สถานีมักกะสัน  สถานีสุวรรณภูมิ  
สถานีฉะเชิงเทรา  สถานีชลบุรี  สถานีศรีราชา  สถานีพัทยา  และสถานีอู่ตะเภา 

    การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟในพ้ืนที่มักกะสันของ รฟท.  ประมาณ ๑๕๐ ไร่  
ต้องเป็นการพัฒนาร่วมไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
ในการสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร  รวมทั้งพื้นที่โดยรอบสถานีศรีราชา  ประมาณ ๒๕ ไร่  
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกับโครงการได้ทันที 

    องค์ประกอบโครงการ 

    (๑)  งานโยธา  ประกอบไปด้วย  ทางรถไฟยกระดับ  ทางรถไฟใต้ดิน (อุโมงค์)  สถานี
รถไฟความเร็วสูง  ศูนย์ซ่อมบ ารุง 

    (๒)  งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  ประกอบไปด้วย  ระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบ
ไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าเหนือศรีษะ  ระบบสื่อสาร  ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  ระบบประตูกั้น 
ชานชาลาขบวนรถไฟฟ้า 

    (๓)  การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณสถานีมักกะสัน  และสถานีศรีราชา 

    (๔)  การเดินรถและซ่อมบ ารุงระบบ          
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        จากการหารือพบว่า  การด าเนินโครงการต่างๆ มีความล่าช้า  โดยแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ  ส่วน EEC มีหน้าที่เพียงแค่คอยดูแล  อ านวยความสะดวกและ
ติดตาม  และประชาชนต้องการให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
โดยต้องไม่มาในรูปแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ  เพราะไม่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน  และยังเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรในพ้ืนที่อีกด้วย 

         ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  ควรเร่งรัดการด าเนินการให้เป็น 
ไปตามแผนงาน  และวางแผนการบริหารจัดการภาพรวมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา  และเมือง
การบินภาคตะวันออก  อีกทั้งต้องพัฒนาให้เกิดการลงทุนที่มากพอจนท าให้เกิดโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ซึ่งจะเป็นปัจจัยความส าเร็จ  แล้วจะท าให้โครงการอื่นๆ  
มีการพัฒนาตามไปด้วย  และให้ผู้ประสานงานของ EEC  การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับประชาชนในพ้ืนที่  
รวมทั้งท าการศึกษาเพ่ือให้การท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

         การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา  เพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว        
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 วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ๕.๔  การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ  และประชาชน   
ณ  โรงเรียนบ้านรถไฟ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายมาโนช  หนองใหญ่  รองนายก
เมืองพัทยา  และคณะ  ให้การต้อนรับ  หลังจากนั้น  สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงบทบาท  หน้าที่และ
อ านาจ  และกล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา  ต่อจากนั้น  มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ในประเด็นต่างๆ  พร้อมทั้งรับฟังประเด็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ดังนี้ 

 ผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง   

    จากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ เห็นด้วยกับ 
การพัฒนาของ EEC  แต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน  และมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกเวนคืนที่ดิน  
การได้รับค่าเวนคืนที่ดินที่ไม่เหมาะสม  และความเป็นอยู่ของประชาชน/ท้องถิ่น จะอยู่ได้หรือไม่   
โดยประชาชนต้องการความชัดเจนในการพัฒนาของโครงการ  และแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

    (๑)  ให้ผู้ประสานงาน EEC ในพ้ืนที่  รับปัญหาไป  แล้วแจ้งให้ EEC ทราบ  และแจ้งผล
ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะความวิตกกังวลของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่   ซึ่งมี 
ความแตกต่างกัน 

    (๒)  โครงการ EEC  ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  โดยเน้นผลดีของ EEC  
ที่จะมีต่อรากหญ้าที่เป็นรูปธรรม  โดยต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  แก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้ตรงจุด 

    (๓)  ในการเวนคืนที่ดิน  ควรทบทวนหาวิธีการที่ดึงดูดใจมากกว่านี้ 

    (๔)  แผนงานต้องท าควบคู่กับงบประมาณ  โดยผู้บริหารโครงการ EEC ที่มีอ านาจ 
ในการสั่งการ  ต้องดูทั้งในเรื่องแผนงาน  งบประมาณ  และการแก้ไขปัญหา  
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    การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  
วุฒิสภา  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม   

    การพัฒนาพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว  ท าให้มีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามา 
ในพ้ืนที่จ านวนมาก  ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบัน  ต้องขนย้ายขยะไปก าจัดที่จังหวัด
สระบุรี  โดยเสียค่าขนส่งในการด าเนินการเดือนละ ๒๐ ล้าน  แต่สามารถจัดเก็บค่าขยะต่อเดือนได้เพียง 
๓ ล้านบาทเท่านั้น  โดยเมืองพัทยาไม่สามารถด าเนินการอย่างใดได้  เนื่องจากกฎหมายใหม่ก าหนด
อัตราการจัดเก็บค่าขยะเพ่ิมขึ้น  หากเทศบาลจัดเก็บเพ่ิมขึ้น  จะท าให้ประชาชนไม่พอใจ  ส่วนอัตรา 
การจัดเก็บจากบริษัทก็จะเก็บในอัตราที่ลดลง  นอกจากนี้  เมืองพัทยาได้ลดจ านวนถังขยะ  เพ่ือให้
เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

    ความต้องการของภาครัฐ  คือ   ของบประมาณเพ่ิมเติมในการก าจัดขยะ  โดยให้
สอดคล้องกับจ านวนประชาชนที่แท้จริงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  

    ความต้องการของภาคประชาชน  คือ  การบริหารจัดการต่างๆ  ต้องไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระให้กับประชาชน  และต้องการให้ออกกฎหมายที่เข้มงวดในการด าเนินการกับผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  กฎหมายการจัดเก็บขยะ 
ฉบับใหม่จะคิดอัตราค่าจัดเก็บขยะตามจ านวนขยะที่มีอยู่จริง  และเพ่ิมค่าการก าจัดขยะ  ซึ่งจะสร้าง
ความเป็นธรรมให้มากขึ้น  ประกอบกับควรศึกษาเรื่องโรงก าจัดขยะของ ปตท. ที่จังหวัดระยอง  

    การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  วุฒิสภา   
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 ปัญหาน้ าท่วม   

    เนื่องจากพ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติดชายทะเล)  มีลักษณะเป็น 
ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา  พ้ืนที่สูงๆ ต่ าๆ คล้ายลูกระนาด  ในฤดูฝนจะมีน้ าไหลจากที่สูงลงมารวมกัน 
ในพ้ืนที่  ประกอบกับหนองพักน้ า ถูกถม  และท่อระบายน้ าตามซอยต่างๆ มีขนาดเล็ก  ไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทัน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  ปัญหาที่พบคือ  ภาครัฐขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหา  และ
การวางท่อติดปัญหาที่ดินส่วนบุคคล  ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ 

    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  การออกเทศบัญญัติก าหนด 
ให้แต่ละบ้าน  ต้องกักเก็บน้ าไว้ใช้  และควรมีการวางแผนสูบน้ าไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ ามาบประชันในช่วง
น้ าท่วม  เพ่ือจะได้มีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ซึ่งหากอ่างเก็บน้ ามีขนาดเล็กก็ต้องมีการขยาย  ประกอบกับ 
การปลูกป่า  เพื่อให้ต้นไม้ช่วยซับน้ าไว้ใต้ดิน  เกิด “โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน” 

    การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  วุฒิสภา   
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

   ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดท าบริการ
สาธารณะ   

    เมืองพัทยามีการปกครองรูปแบบพิเศษ  แต่มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครเท่านั้น   
ท าให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได้   เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายท้องถิ่น 
ที่อยู่นอกเขตพัทยา  ซึ่งเมืองพัทยาไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  ประกอบกับไม่มีการกระจายอ านาจและ
ถ่ายโอนภารกิจให้เมืองพัทยาอย่างแท้จริง  การจัดหารายได้ไม่เพียงพอ  ขาดระบบขนส่งสาธารณะ  
เนื่ องจากจะต้องท าประชาพิจารณ์ตามระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   เคยมีการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ไปแล้ว  แต่ก็ไม่ปรากฏ 
ผลการด าเนินการใดๆ 
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    ความต้องการของภาครัฐ  คือ  ของบประมาณเพ่ิมเติม  และขอให้เร่งรัด  ผลักดัน 
ร่างกฎหมายในการบริหารจัดการเมืองพัทยา  ให้มีความสามารถเพ่ิมขึน้  สอดคล้องกับบริบทของสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไปสู่ EEC   

    ความต้องการของภาคประชาชน  คือ  ต้องการให้แก้กฎระเบียบต่างๆ  เนื่องจาก
ปัญหาในพ้ืนที่เมืองพัทยาแตกต่างกับพื้นที่อื่นๆ  เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  :  ให้เมืองพัทยาปรับการบริหาร
จัดการในขั้นต้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัด  ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจะรับร่างกฎหมาย
ดังกล่าวไว้เพื่อหาทางให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  พิจารณาด าเนินการต่อไป 

    การด าเนินการ  :  ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  วุฒิสภา   
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๕.๕  เรื่องร้องเรียน 

         ในการลงพ้ืนที่  ณ  เทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน  มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ  จ านวน  ๑  ราย  คือ  นายณัฐธีระธร  
พงค์ธนบุญปรีดา  ประธานชุมชนหนองแขวะ  ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิภา  จ านวน  ๒  ฉบับ  
ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ดังนี้  

         (๑)  เรื่อง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นและอนาคตอาจจะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างถนน
เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๗  (ถนน ๓๐๐๙  บริเวณ กม. ๑๐๗ + ๒๐๐)  -  ท่าเรือแหลมฉบัง  
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ของทางหลวงชนบท  (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง)  
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         (๒)  เรื่อง  ความเดือดร้อนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายชลบุรี – หนองคาย  
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)  –  ปราจีนบุรี  (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙)  และผลกระทบการก่อสร้าง
ถนน ชบ ๓๐๐๙  ของทางหลวงชนบท  (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 

         การด าเนินการ  :   

         -  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

         -  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่อง และติดตาม 
เรื่องร้องเรียน  มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา  เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

  

 

 ๖.๑  ปัญหาด้านงานธุรการ 

        ๖.๑.๑  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงาน 

        ๖.๑.๒  ค่าตอบแทนรถน าขบวน  ไม่สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายได้ 

        ๖.๑.๓  ปัญหาค่าที่พัก  เนื่องจากจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  
โรงแรม/ที่พักจึงมีราคาค่อนข้างสูง  แต่ในการเบิกจ่ายค่าที่พักตามอัตราของราชการ  เบิ กได้เพียง  
๑,๒๐๐  บาท 

 ๖.๒  การจัดท าฐานข้อมูลและการสื่อสารสองทาง  ควรท าให้เป็นระบบเดียวกันทุกภาค  
เป็นปัจจัยความส าเร็จในการได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนที่เป็นภาพรวมทั้งประเทศ  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 

 ๖.๓  สรุปรูปแบบของการลงพื้นที่ 

        ๖.๓.๑  มีการตั้งคณะท างานชุดเล็กเพ่ือท าการศึกษาหาข้อมูล  เตรียมการ  ก าหนด
ประเด็น  และการติดต่อประสานงาน 

        ๖.๓.๒  เป้าหมายการลงพ้ืนที่  เพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับท้องถิ่น  ให้เกิดการสื่อสารสองทางท่ีชัดเจนขึ้น 

        ๖.๓.๓  การพบปะประชาชน  ต้องคิดให้จบก่อนว่าทางสมาชิกวุฒิสภาจะด าเนินการ
อย่างไรได้บ้าง  เพราะประชาชนจะตั้งความหวังและรอค าตอบจากภาครัฐว่าที่ชัดเจนเป็นอย่างไร  
ด าเนินการไปถึงไหน  มีระบบติดตามรับเรื่อง  และป้องกันการซ้ าซ้อน 

        ๖.๓.๔  ใช้จิตวิทยามวลชนในการท างาน 

๖.  ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในภาพรวม 
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        ๖.๓.๕  การตอบกลับและ feedback ประชาชนต้องรวดเร็ว  และมีการแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

        ๖.๓.๖  ควรมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ลงไปพูดคุยกับประชาชน  ซึ่งต้องก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

        ๖.๓.๗  ในการลงพื้นที่แต่ละจังหวัด  ควรจัดรูปแบบการพบปะประชาชนอย่างเป็นกันเอง  
กลุ่มละประมาณ  ๑๕๐  คน 

        ๖.๓.๘  ควรมีผู้บริหารในพ้ืนที่ ท่ีติดตามดูแล  และให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
โดยต้องเป็นข้อมูลที่กระชับ  เข้าใจง่าย  และเป็นประโยชน์  มีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  สร้างความ
น่าเชื่อถือ  และความไว้วางใจแก่ประชาชน 

 ๖.๔  ระบบการติดตาม 

        ๖.๔.๑  เมื่อรับปัญหามาแล้วจะส่งต่อให้คณะกรรมาธิการเพ่ือด าเนินการ  จากนั้น  
คณะกรรมการจะติดตามผลการด าเนินการจากคณะกรรมาธิการ  เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 

        ๖.๔.๒  การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม  ไม่สามารถก าหนดได้แน่นอนว่าจะลงพ้ืนที่อีกเมื่อไหร่  
โดยจะดูตามสถานการณ์ 

        ๖.๔.๓  ควรก าหนดรูปแบบในการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน  โดยจะต้องตกลง
กันว่าเราจะท าแบบรับประเด็นมาแล้วส่งต่อ  หรือเราท าให้ส าเร็จสมบูรณ์ 

        ๖.๔.๔  ควรก าหนดประเด็นการลงพ้ืนที่ให้ตรงตามปัญหา/ความต้องการของประชาชน  
ในพ้ืนที่  โดยอาจจะต้องมีทีมลงพื้นที่ล่วงหน้า 
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 จังหวัดตราด  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการก าหนดประเด็นและสถานที่ดูงาน  ดังนี้  

 ๑.  จังหวัดระยอง   สมาชิกวุฒิสภาเหล่าทหารเรือ 

 ๒.  จังหวัดจันทบุรี  นายอุดม  วรัญญูรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา 

 ๓.  จังหวัดตราด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ  สมาชิกวุฒิสภา 

๗.  การดูงานครั้งต่อไป 
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๘.  ภาพกิจกรรม 
 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุม่ภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๒  ณ จังหวัด
ชลบุรี  (วันท่ี ๑๑ – ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒) ดังน้ี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

  วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี คณะกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  น าโดย  
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล 
แหลมฉบัง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  

  - การบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ  
ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  

  - โครงสร้างพ้ืนฐานหลักส าคัญและเรื่องอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเขเศรษฐกิจพิเศษ เช่น  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างฐานการลงทุนอุตสาหกรรมชั้นสูง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
โดยรักษาชุมชน เกษตรและสิ่งแวดล้อม การยกระดับบริการสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร การศึกษา 
การสร้างงานและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง  

    โดยท่านหัวหนา้คณะ ได้กล่าวถึงวตัถปุระสงคข์องโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน บทบาท
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบั น ในภารกิจด้าน 
การติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  

       ทั้งนี้  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้  
จะน าเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการด าเนินงานดังกล่าวภายใต้หน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาต่อไป 

    โอกาสนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก นาย ณัฐธีระธร พงศ์ธนบุญปรีดา ประธานชุมชุนหนองแขวะ จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือขอให้วุฒิสภาตรวจสอบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี -หนองคาย  
ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และช่วยแก้ไข ถนน ชบ.๓๐๐๙  
เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนหนองแขวะ  

       จากนั้น หัวหน้าคณะ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน (สวท. ชลบุรี) เกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ 
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 กิจกรรมภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

  วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ 

  จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออกและโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ 

 กิจกรรมภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย  
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีประเด็นการรับฟัง
ความต้องการของประชาชน แบ่งตามกลุ่มต่าง ๆ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มประเด็นผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นประเด็นที่ประชาชน  
ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการเวนคืนที่ดิน ซึ่งมีความกังวลว่าอาจส่งผลต่อการด ารงชีวิต  
ของชุมชนในอนาคต  
 ๒. กลุ่มประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. กลุ่มประเด็นน้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา  
 ๔. กลุ่มประเด็นข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดท าบริ การ
สาธารณะ 

  ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่าง ๆ ที่ประชาชนน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ จะ
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายมี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตั้ง
กระทู้ถามรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและคลายความกังวลในประเด็นต่าง ๆ และติดตามด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 กิจกรรมภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก 



 ก ำหนดกำรเดินทำง 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุร ี
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๒ 

********************* 
 

วันพุธที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๖.๔๕ น. - คณะพร้อมกัน ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา อาคารสขุประพฤติ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ออกเดินทางจาก ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ 
   ไปยังเทศบำลนครแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด 
   ชลบุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ และรถตู้โดยสารของส านักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา รับประทานอาหารเช้า บนรถบัสปรับอากาศ 
   และรถตู้ (ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง หมายเลข ๗ ระยะทาง  
   ๑๓๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๑.๕๐ ชั่วโมง เผื่อเวลา 
   ธุรการ ๒๕ นาที รวมเวลำเดินทำงประมำณ ๒.๑๕ ชั่วโมง) 
เวลา ๐๙.๑๕ น. - เดินทางถงึเทศบาลนครแหลมฉบัง 
เวลา ๐๙.๓๐ น. -  คณะพบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 
   เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ  
   ดังนี้    
   - การบริหารราชการแผ่นดิน  
    - ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของ 
       จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่ 
    - ประเด็นผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค 
     ตะวันออก ท่ีมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับประชาชน  
   - เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
    -  ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  
     ระยะที่ ๓ โดยนายชุนณ์ลพัทธ์  ศรีภาเพลิน ผช.ผง.กองการ 
     บริหารงานทั่วไป 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - คณะรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
   ราชการของจังหวัดชลบุรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ เทศบาล 
   นครแหลมฉบัง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะเดินทางไปท่ำเรือแหลมฉบัง  เ พ่ือติดตามความคืบหน้า 
   การด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓  
   (ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๖.๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
   ประมาณ ๖ นาที เผื่อเวลาธุรการ ๔ นาที รวมเวลำเดินทำงประมำณ 
   ๑๐ นำท)ี 

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.ย. ๖๒ 
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เวลา ๑๓.๑๐ น.  - คณะลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
   ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. - คณะเดินทางไปยังสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  ต าบลพลา  
   อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ใช้เส้นทางสุขุมวิท และทางหลวง
   ยุทธศาสตร์ สัตหีบ-พนมสารคาม ระยะทาง ๕๖.๔ กิโลเมตร ใช้เวลา
   เดินทาง ประมาณ ๕๐ นาที เผื่อเวลาธุรการ ๑๐ นาที รวมเวลำ
   เดินทำงประมำณ ๑ ชั่วโมง) 
เวลา ๑๕.๓๐ น. -  คณะเดินทางถึ งสนามบินนานาชาติอู่ ตะ เภา  เ พ่ือติดตาม 
   ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
   ภาคตะวันออก และโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน 
   (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ  โดย พลเรือตรี กฤษณ์ 
   พิมมานนท์ รองผู้อ านวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ๑ นาวาเอก สมนึก  
   แก้วมะเริง  รองผู้อ านวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ๒ และนาวาเอก 
   นพดล  สมชื่อ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
เวลา ๑๖.๓๐ น. -  เดินทางไปยังโรงแรม พินนำเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท ต าบล  
   นาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท 
   ระยะทาง ๓๓.๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๔๒ นาที เผื่อเวลา 
   ธุรการ ๑๘ นาที รวมเวลำเดินทำงประมำณ ๑ ชั่วโมง) 
เวลา ๑๗.๓๐ น. -  เดินทางถงึโรงแรมที่พัก 
   - เชค็อินเข้าที่พัก 
เวลา ๑๘.๐๐ น. - เดินทางไปยังร้ำนอำหำรสุดทำงรัก หาดจอมเทียน เมืองพัทยา 

  (ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  
  ๑๐ นาที เผื่อเวลาธุรการ ๕ นาที รวมเวลำเดินทำงประมำณ ๑๕ นำท)ี 

เวลา ๑๘.๑๕ น. - คณะรบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารสุดทางรัก  
เวลา ๑๙.๔๕ น. - เดินทางไปยังโรงแรม พินนำเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท ต าบล  
   นาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท 
   ระยะทาง ๕.๖ กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๑๕ นำที)  
เวลา ๒๐.๐๐ น. - คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยำยน  ๒๕๖๒  
เวลา  ๐๗.๐๐ น. -   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เวลา  ๐๘.๓๐ น. - คณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้ำนรถไฟ อ าเภอบางละมุง จังหวัด 
   ชลบุรี ( ใช้ เ ส้ นทาง  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  ระยะทา ง  ๑๑  กิ โ ล เมตร  
   ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที เผื่อเวลาธุรการ ๑๐ นาที  
   รวมเวลำเดินทำงประมำณ ๓๐ นำที) 
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เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณะพบปะ ผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้น าชุมชนและประชาชน เพ่ือรับ 
   ฟังประเด็นความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน ณ โรงเรียน 
   บ้านรถไฟ โดยแบ่งกลุ่มความต้องการ จ านวน ๔ กลุ่ม  ได้แก่  
   - กลุ่มประเดน็ผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเรว็สูง  
   - กลุ่มประเดน็ขยะและสิ่งแวดล้อม 
   - กลุ่มประเดน็น้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา 
   - กลุ่มประเด็นข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยา 
     และการจัดท าบริการสาธารณะ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - คณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้น าชุมชนและ
   ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะออกเดินทางกลับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  อาคาร 

  สุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร  (ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
  หมายเลข ๗ ระยะทาง ๑๔๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
  ๒.๑๐ ชั่วโมง เผื่อเวลาธุรการ ๒๐ นาที รวมเวลำเดินทำงประมำณ  
  ๒.๓๐ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๓๐ น. - เดินทางถึงส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ  
   โดยสวัสดิภาพ 

 
***************************** 

 
หมำยเหตุ   : ๑. การแต่งกายของคณะเดนิทาง เสื้อเชิต๊โปโลสีสุภาพ  สวมเสื้อสูทหรือแจก็เกต็สีเข้ม 
  ๒. ระยะเวลาการเดินทางค านวณที ่ความเร็ว ๗๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง ทัง้นี ้ก าหนดการ
      อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจร  
  ๓. ฝ่ายเลขานกุารฯ 
  นางรกัชนก  เกสรทอง   โทร. ๐๖ ๑๔๐๓ ๗๘๐๘ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรือ่งราวร้องทุกข ์
  นายอมร  จงึรุ่งฤทธิ ์   โทร. ๐๘ ๙๐๔๔ ๓๑๔๗ 
  นางสาวสุทธิรา  ชมเจรญิ  โทร. ๐๙ ๗๙๕๗ ๙๘๕๑ 



รายชื่อคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ที่เข้ารว่มโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบรุ ี

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
๒. พลเอก บญุสร้าง  เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา  
๓. นายเจตน์  ศิรธรานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๔. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๕. นางกอบกุล  อาภากร  ณ  อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา 
๖. นายเจน  น าชัยศริ ิ   สมาชิกวุฒิสภา 
๗. พลเอก วสนัต ์ สรุิยมงคล  สมาชิกวุฒิสภา 
๘. พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๙. นายชาญวิทย์  ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๐. นางดวงพร  รอดพยาธิ์   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๑. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร์  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๓. พลเอก ธงชัย  สาระสุข  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๔. พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๕. พลเอก นาวนิ  ด าริกาญจน์  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๖. นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๗. นายอุดม  วรญัญรูัฐ   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง  ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
๑๙. พลเอก ไตรโรจน์  ครธุเวโช  สมาชิกวุฒิสภา 
๒๐. นางรกัชนก  เกสรทอง   ผู้บังคบับญัชากลุ่มงานรบัเรื่องราวร้องทกุข ์
๒๑. นายอมร  จงึรุ่งฤทธิ ์   วิทยากรช านาญการ 
๒๒. นางกษมา  เอี่ยมสกุล   นิติกรช านาญการ 
๒๓. นางสาวสุทธิรา  ชมเจรญิ  วิทยากรปฏิบตัิการ 
๒๔. นายสนัน่  กล้วยค า   นักวชิาการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 
๒๕. นายพงษ์เทพ  พรหมสรุินทร์  เจ้าหนา้ที่บนัทึกขอ้มูล 
๒๖. สิบโท พฤหัส  ปญัญาประทปี  ผู้ช่วยด าเนนิงานของสมาชกิวุฒิสภา 

     ๒๖.  นาวาเอก หนึง่  กาญจนมัพะ  ผู้ช่วยด าเนนิงานของสมาชกิวุฒิสภา 
     ๒๗.  นายวีระศักดิ์  ทั่งเพชร   พนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส๒ 
     ๒๘.  นายธิติพันธ์  สุขกอ้น   พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ๒๙.  พนักงานขับรถตูป้รับอากาศของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (บริษัท) 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

******************* 

๑.  ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒.  วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กนัยายน  ๒๕๖๒ 

๓.  สถานที ่   ณ  จังหวดัชลบรุ ี

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 

    หน่วยงานภาครัฐ   ประชาชนท่ัวไป 

    เยาวชน     อื่น ๆ ........................ 

๕.  ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  วุฒิสภาในฐานะท่ีเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ  และในฐานะผู้แทนปวงชน 
ชาวไทย  มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ  ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  และรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจในการติดตาม  
เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ตามหมวด ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  
ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายและกฎหมายว่าด้วย  
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการด าเนินการ 
และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้าน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ  
ในระยะเวลาห้าปี  ทั้งนี้  ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๗๗  และ
มาตรา ๒๗๐  ประกอบมาตรา ๒๕๗  และมาตรา ๒๕๙ 

  ในส่วนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๘  ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ  รวม  ๑๑  ด้าน  ได้แก่  ด้านการเมือง   
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้านกฎหมาย  ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  ด้านสื่อสารมวล  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ด้านสังคม  และด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนด  โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 
ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  มาประกอบการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้วย  
และขับเคลื่อนการปฏิรูปใน  ๖  มิติ  ได้แก่  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง  การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

∕ ∕ 



- ๒ - 
 
การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ   และการพัฒนากฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม  

  ในการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ
โดยมุ่งเน้นการลงพ้ืนที่ระดับท้องถิ่นและท้องที่   พบปะประชาชนและผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน   
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น  และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมาย  และสะท้อนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา  
ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน  และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี    

๖.  ข้อมูลทั่วไปของจังหวดัชลบรุ ี

  จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของ
อ่าวไทย  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ (๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร)  คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่
ประเทศไทย  แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น  ๑๑ อ าเภอ  ๙๒ ต าบล  ๖๘๗ หมู่บ้าน  การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร ๒ แห่ง  ได้แก่  เทศบาลนครแหลมฉบัง  
และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง  เทศบาลต าบล ๓๕ แห่ง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๕๐ แห่ง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง  คือ  เมืองพัทยา  แยกจากการปกครอง
ของอ าเภอบางละมุง  เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   

  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี  มีการผสมผสานกันถึง ๕ แบบ  ทั้งที่ราบลูกคลื่น
และเนินเขา  ที่ราบชายฝั่งทะเล  ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง  พ้ืนที่สูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะน้อยใหญ่
อีกมากมาย  โดยที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาของชลบุรี  พบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด  ในเขต
อ าเภอบ้านบึง  พนัสนิคม  หนองใหญ่  ศรีราชา  บางละมุง  สัตหีบ  และบ่อทอง  พ้ืนที่นี้มีลักษณะสูงๆ 
ต่ าๆ คล้ายลูกระนาด  ปัจจุบันพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส าปะหลัง  ส าหรับที่ราบชายฝั่ง
ทะเลนั้น  พบตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกงถึงอ าเภอสัตหีบ  เป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเล  มีภูเขาลูกเล็กๆ 
สลับเป็นบางตอน  ถัดมาคือ พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง  มีล าน้ าคลองหลวงยาว ๑๓๐ กิโลเมตร  ต้นน้ า
อยู่ที่อ าเภอบ่อทอง  และอ าเภอบ้านบึง  ผ่านพนัสนิคมไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ า 
บางปะกง  โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น้ าบางปะกง  ได้ก่อให้เกิดที่ราบลุ่ม
เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม  ส่วนพ้ืนที่สูงชันและภูเขาอยู่บริเวณตอนกลาง  และด้านตะวันออกของ
จังหวัด  ตั้งแต่อ าเภอเมือง  บ้านบึง  ศรีราชา  หนองใหญ่  และบ่อทอง  ที่อ าเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ า
ของอ่างเก็บน้ าบางพระ  แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบุรี 

  จังหวัดชลบุรีมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เริ่มจากกรุงเทพฯ – จังหวัดฉะเชิงเทรา – 
จังหวัดชลบุรี  (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)  ไปสิ้นสุดที่  (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)  จังหวัดระยอง 
เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ  ท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   
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และขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยมีโครงการสร้างทางรถไฟ 
เชื่อมต่อ ๓ สาย  คือ  

  ๑.  ทางรถไฟสายศรีราชา – แหลมฉบัง  เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสาย
ฉะเชิงเทรา – สัตหีบ  ที่บริเวณอ าเภอศรีราชา  มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   
มีระยะทางยาวทั้งหมด ๙.๗ กิโลเมตร 

  ๒.  ทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด  เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา – 
สัตหีบ  ที่สถานีเขาชีจรรย์  (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง ๔ กิโลเมตร)  ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
และแยกเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด  คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด ๒๔.๐๗ กิโลเมตร  

  ๓.  โครงการรถไฟความเร็วสูง  ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา  ในเบื้องต้น รฟท .  
ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้รองรับแผนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) ตามยุทธศาสตร์ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล  โดยก าหนดกรอบเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา  การขออนุมัติโครงการ  
ระยะการก่อสร้าง  และระยะเปิดให้บริการโครงการ  โดยมีแผนการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กรอบระยะเวลา 

๑.ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๒.ด าเนินการส ารวจและออกแบบและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และน าเสนอรายงาน EIA ต่อ สผ.เพื่อพิจารณา   

มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔.ลงนามในสัญญา ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๕.ด าเนินการก่อสร้าง (๖๐ เดือน) ภายในปี ๒๕๖๒ 
๖.เปิดให้บริการ ภายในปี ๒๕๖๖ 

แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเรว็สูง 
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  -  แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง  ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา  มีจุดเริ่มต้น 
จากสนามบินสุวรรณภูมิพาดผ่านพ้ืนที่ของ ๕ จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  ระยะทางรวม ๑๖๕.๕ กิโลเมตร  โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ใน 
เขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการปรับแนวเส้นทางบางช่วงให้มีรัศมีความโค้งเพ่ือรองรับ
รถไฟความเร็วสูง 
  -  ความเร็วสูงสุด ๒๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
ถึงสนามบินอู่ตะเภา  ประมาณ ๑ ชั่วโมง  นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยาน
หลักของประเทศเข้าสู่เมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  และเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  

  -  สถานีรถไฟความเร็วสูง  ช่วงสุวรรณภูมิ  อู่ตะเภา  มี ๖ สถานี  ได้แก่  สถานีสุวรรณภูมิ  
สถานีฉะเชิงเทรา  สถานีชลบุรี  สถานีศรีราชา  สถานีพัทยา  สถานีอู่ตะเภา 

  การขนส่งทางท่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง  นอกจากนี้  
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกและลดปัญหาการจราจรภายในจังหวัดชลบุรี   และจังหวัด
ใกล้เคียงได้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับโรงกลั่น  และบริษัทขายปลีกน้ ามันส าหรับ
รถยนต์  สร้างระบบขนส่งทางท่อขึ้น  ๒  โครงการ  ได้แก่ 

  ๑.  โครงการขนส่งทางท่อจากอ าเภอศรีราชาไปที่ช่องนนทรี  กรุงเทพฯ  โดยวางท่อ 
ตามทางรถไฟ 

  ๒.  โครงการขนส่งน้ ามันทางท่อจากอาเภอศรีราชาผ่านล าลูกกาและสิ้นสุดที่สระบุรี 
โครงการนี้ควบคุมระบบขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ 

  การขนส่งทางอากาศ  จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน  ๒  แห่ง  คือ  

  ๑.  สนามฝึกบินบางพระกับสนามบินอู่ตะเภา  สนามฝึกบินบางพระตั้งอยู่เขตอ าเภอ 
ศรีราชาเป็นสนามฝึกซ้อมส าหรับเครื่องบินลาเล็ก  ซึ่ งไม่ ได้ เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศ 
เพื่อการพาณิชย์ทั่วไป 

  ๒.  สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา – ระยอง – พัทยา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ ๒ จังหวัด   
คือ  เขตอ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุร ี และอ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  อยู่ในความดูแลของกองทัพเรอื  
อยู่ห่างจากเมืองพัทยาเพียง ๔๕ กิโลเมตร  และมีฐานะเป็นสนามบินพาณิชย์   โดยมีสายการบิน 
Bangkok Airway  เปิดบริการรับส่งผู้โดยสารไปเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดภูเก็ต  และ
สายการบิน Air Asia และ Thai Lion Air  เป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินที่มีทั้งเที่ยวบินภายใน  และ
ระหว่างประเทศ 

  การคมนาคมขนส่งทางน้ า  จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ านวยต่อการขนส่ง
ทางทะเล  เนื่องจากด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร  
โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม  และบางแห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ  ท าให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัด 
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มีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้าทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชน  และท่าเทียบเรือพาณิชย์
ส าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  และขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือ
กรุงเทพฯ 

  โครงการเรือเฟอร์รี่ (Ferry)  เส้นทางหัวหิน – พัทยา – บางปู  เป็นโครงการที่เกิดขึ้น 
เพ่ือร่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามอ่าวไทย  โดยมีบริษัท Royal Passenger Liner เป็นผู้ที่ได้รับ
สัมปทานเดินเรือ  ซึ่งระยะเวลารวมที่ใช้ในการเดินเรืออยู่ที่ประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมงเท่านั้น  ในขณะที ่
ถ้าโดยสารรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ ๕ – ๖ ชั่วโมง  เป็นอย่างต่ า 

  ในระยะที่ ๑  เรือเฟอร์รี่จะท าการขนส่งแต่เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น  โดยเปิดให้บริการ
เฉพาะเส้นทางพัทยา – หัวหิน  ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  เบื้องต้นมีเรือบรกิาร  ๒  ล า  วันละ  
๒  เที่ยว 
  -  ชว่งเช้าจากหัวหิน - พัทยา  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๔๐ น. 
  -  ชว่งเยน็จากพัทยา - หัวหนิ  ตั้งแตเ่วลา ๑๕.๓๐-๑๖.๔๐ น. 

  เริ่มให้บริการ  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  และขอใช้ท่าเรือของทางราชการก่อน  ๒  แห่ง  
คือ  จอดที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  เมืองพัทยา  และท่าเรือสะพานปลาที่หัวหิน 

  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี ๓ 

  ปัจจุบัน  การท่าเรือฯ ได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ   
โดยท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ ๑  ประกอบด้วยท่าเทียบเรือชุด A  จ านวน ๖ ท่า  และท่าเทียบเรือชุด B  
จ านวน ๕ ท่า นั้น  ได้เปิดให้บริการครบทุกท่าแล้ว  ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒  ซึ่งประกอบด้วยท่า
เทียบเรือชุด C  จ านวน ๔ ท่า  และท่าเทียบเรือชุด D  จ านวน ๓ ท่า  ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรอืชุด C 
ทุกท่าแล้ว  คงเหลือแต่ท่าเทียบเรือชุด D เท่านั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๔  โดยเมื่อเปิดให้บริการท่าเทียบเรือในขั้นที่ ๑  และขั้นที่ ๒  
ครบทุกท่าแล้ว  ท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวม ๑๑.๑๐ ล้านทีอียูต่อปี  
และรองรับการการน าเข้าส่งออกสินค้ารถยนต์ได้ ๒.๐ ล้านคันต่อปี 

  อย่างไรก็ตาม  การท่าเรือฯ ได้พิจารณาขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังที่มีอยู่ 
เปรียบเทียบกับการพยากรณ์ปริมาณตู้สินค้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
และการค้าของประเทศ  การท่าเรือฯ จึงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลดังกล่าว  โดยจะท าการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ  ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จ าเป็น
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับ 
การขยายตัวของปริมาณเรือสินค้าประเภทต่างๆ ให้ทันท่วงที   เพ่ือมิให้ประสบปัญหาความแออัด 
และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการขนส่งสินค้าภายในประเทศให้มากขึ้น  และได้บรรจุ
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  อยู่ในโครงการส าคัญของ EEC  และมีนโยบายให้ท่าเรือ
แหลมฉบังปรับแบบศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)  ของท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  ให้รองรับ
ตู้สินค้าได้สูงสุด ๔ ล้านทีอียูต่อปี  จากเดิมที่ออกแบบให้รองรับเพียง ๑ ล้านทีอียูต่อปี  เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
สัดส่วนการขนส่งทางรางขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐  และเพ่ิมระบบการจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ 
(Automation)  ดังนั้น  ท่าเรือแหลมฉบังจึงต้องท าการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม  
เศรษฐกิจ  การเงิน  สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการออกแบบโครงการท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  เพ่ือให้
สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าได้ ๑๘ ล้านทีอียูต่อปี  และรับตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ 
ได้ตามที่ก าหนด  รวมถึงให้เพ่ิมระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation)  ในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการค้าของประเทศ  และเป็นการสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอีกทางหนึ่ง  และเพ่ือให้มีท่าเทียบเรือรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศที่เพ่ิมขึ้น  ท าให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเกินกว่าวิสัยสามารถในปัจจุบัน  
เนื่องจากการก าหนดวิสัยสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าของท่าเทียบเรือต่างๆ  ในโครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง  ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒  มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวมกัน ๑๑.๑๐ ล้านทีอียูต่อปี  
เมื่อน าตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวปริมาณตู้สินค้าประมาณ ๕%  จะพบว่าท่าเรือแหลมฉบัง
จ าเป็นต้องเปิดท่าเทียบเรือท่าแรกของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
หรือก่อนหน้าหากปริมาณตู้สินค้าเติบโตในอัตราสูง  และเมื่อการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  ขั้นที่ ๓  
แล้วเสร็จ  ท่าเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้ ๑๘ ล้านทีอียูต่อปี  และ
รองรับการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ๖ ล้านทีอียูต่อปี  (ที่มา:ท่าเรือแหลมฉบัง) 

 

๗.  วิธีการด าเนินการ  (ลกัษณะกิจกรรม)  

     จัดประชุมสมัมนา           จดัเวทีเสวนา      Focus Group 

     จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร         อืน่ ๆ   
 
๘.  วิธีการประเมินผล 

     สงัเกต                 สอบถาม                          ใช้เครือ่งมือสื่อสาร 

     สมัภาษณ ์                 อืน่ ๆ 

 

 

∕ 

 
 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 
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๙.  ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑  เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ..........๓๐๐............. คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ..........๒๕๐............. คน ท่ีเป็นร้อยละ .....๘๓.๓...... 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

             ประชาชนทัว่ไป        เด็ก – เยาวชน    ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                     
             ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน              อื่น ๆ 

 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 

       ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท  หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา  วัตถุประสงค์
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวในการที่สมาชิกวุฒิสภาเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับฟังประเด็นปัญหาในพ้ืนที่  และการเสนอข้อคิดเห็น/ความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องผลกระทบของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  การบริหารจัดการน้ า  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ข้อกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของเมืองพัทยา  และปัญหาขยะ  โดยมี
ข้อมูลอย่างเพียงพอ  อีกทั้งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของ
วุฒิสภาตามบทบาท  หน้าที่และอ านาจต่อไป  

 ๙.๓  เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔  งบประมาณด าเนินการ  

                             เพียงพอ/เหมาะสม                             ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ปัญหาด้านงานธุรการ 

      ๑.๑  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงาน 

      ๑.๒  ค่าตอบแทนรถน าขบวน  ไม่สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายได้ 

∕ 

 
∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 

 

∕ 
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      ๑.๓  ปัญหาค่าที่พัก  เนื่องจากจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  
โรงแรม/ที่พักจึงมีราคาค่อนข้างสูง  แต่ในการเบิกจ่ายค่าที่พักตามอัตราของราชการ  เบิกได้เพียง   
๑,๒๐๐  บาท 

 ๒.  การจัดท าฐานข้อมูลและการสื่อสารสองทาง  ควรท าให้เป็นระบบเดียวกันทุกภาค  
เป็นปัจจัยความส าเร็จในการได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนที่เป็นภาพรวมทั้งประเทศ  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 

 ๓.  สรุปรูปแบบของการลงพื้นที่ 

      ๓.๑  มีการตั้งคณะท างานชุดเล็กเพ่ือท าการศึกษาหาข้อมูล  เตรียมการ  ก าหนดประเด็น  
และการติดต่อประสานงาน 

      ๓.๒  เป้าหมายการลงพ้ืนที่   เ พ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับท้องถิ่น  ให้เกิดการสื่อสารสองทางท่ีชัดเจนขึ้น 

      ๓.๓  การพบปะประชาชน  ต้องคิดให้จบก่อนว่าทางสมาชิกวุฒิสภาจะด าเนินการอย่างไร 
ได้บ้าง  เพราะประชาชนจะตั้งความหวังและรอค าตอบจากภาครัฐว่าที่ชัดเจนเป็นอย่างไร  ด าเนินการ 
ถึงขั้นใด  มีระบบติดตามรับเรื่อง  และป้องกันการซ้ าซ้อน 

      ๓.๔  ใช้จิตวิทยามวลชนในการท างาน 

      ๓.๕  การตอบกลับและ feedback ประชาชนต้องรวดเร็ว  และมีการแจ้งไปยังหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

      ๓.๖  ควรมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ลงไปพูดคุยกับประชาชน  ซึ่งต้องก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

      ๓.๗  ในการลงพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  ควรจัดรูปแบบการพบปะประชาชนอย่างเป็นกันเอง  
กลุ่มละประมาณ  ๑๕๐  คน 

      ๓.๘  ควรมีผู้บริหารในพ้ืนที่ ท่ีติดตามดูแล  และให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง   
โดยต้องเป็นข้อมูลที่กระชับ  เข้าใจง่าย  และเป็นประโยชน์  มีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  สร้างความน่าเชื่อถือ  
และความไว้วางใจแก่ประชาชน 

 ๔.  ระบบการติดตาม 

      ๔.๑  เมื่อรับปัญหามาแล้วจะส่งต่อให้คณะกรรมาธิการเ พ่ือด าเนินการ  จากนั้น  
คณะกรรมการจะติดตามผลการด าเนินการจากคณะกรรมาธิการ  เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 

      ๔.๒  การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม  ไม่สามารถก าหนดได้แน่นอนว่าจะลงพ้ืนที่อีกเมื่อ ใด   
ทั้งนี้  ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ 
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      ๔.๓  ควรก าหนดรูปแบบในการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน  โดยจะต้องตกลงกัน  
ว่าเมื่อรับประเด็นมาแล้ว  จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือท าให้ครบกระบวนการ 

      ๔.๔  ควรก าหนดประเด็นการลงพ้ืนที่ให้ตรงตามปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่  โดยอาจจะต้องมีทีมลงพื้นที่ล่วงหน้า 
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ภาคผนวก     
 ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุร ี

  วันพุธที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบงั  
จังหวัดชลบุรี  คณะกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  ลงพ้ืนที่
พบปะหัวหนา้ส่วนราชการ  และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลแหลมฉบงั  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
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 ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 

    วันพุธที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา  ณ  ท่าเรือแหลมฉบัง  คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก   ลงพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง   
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ ๓  จากนั้น  เวลา  
๑๔.๓๐  นาฬิกา  คณะเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัด
ระยอง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและ
โครงการรถไฟความเร็วสูง  เชื่อม ๓ สนามบิน  (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา)  แบบไร้รอยต่อ 

 

 

                                                             
 
 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
 
 โรงเรียนบ้านรถไฟ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

    วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  โรงเรียนบ้านรถไฟ  อ าเภอบางละมงุ  
จังหวัดชลบุรี  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก   
ลงพื้นที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก (พื้นที่จังหวัดชลบุรี) วันที่  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑. เทศบาลแหลมฉบัง  
๑.๑ ปัญหาการก่อสร้าง
ถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา -
แหลมฉบัง ขนานทาง
รถไฟสายตะวันออก 
ความยาว ๑๑,๓๐๐ เมตร  
 

เป็นโครงการเพ่ือเชื่อมโยงการ
เดินทางระหว่างศรีราชา กับ
แหลมฉบัง ได้มีการวางแผน
เริ่มโครงการตั้งแตป่ี พ.ศ. 
๒๕๓๐ แต่ติดปัญหาการ
เวนคืนที่ดิน 
 

ไม่เห็นด้วยกับ
การศึกษาของบริษัทที่
ปรึกษา เนื่องจากยัง
ศึกษาไม่ครบถ้วน ไม่
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ต้องการให้มีถนนเส้น
ดังกล่าว เนื่องจากถนน
เส้นนี้เป็นการสร้าง
โครงข่ายการเดินทาง
ภายในระหว่างเมือง
ส าคัญ ในเขตพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
และเป็นการลดปัญหา
การจราจรที่คับคั่งใน
เวลาเร่งด่วน 
 

อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของกรม
ทางหลวงชนบท โดย
ได้มีการจ้างบริษัทที่
ปรึกษา ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและ
จราจร 

๑. ขอให้จังหวัด
รวบรวมข้อมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าว และ
ส่งให้คณะสมาชิก
วุฒิสภา 
๒. ในเบื้องต้น พลเอก 
ยอดยุทธ บุญญาธิการ 
รับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
     ๑) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิส 
ติกส์และดิจิทลั 
     ๒) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - เศรษฐกิจ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
    - กมธ.คมนาคม 

๑.๒ โครงการก่อสร้าง
สะพานต่างระดับถนน
สุขุมวิท แยกถนนเมือง
ใหม่เหนือ (ตรงข้ามนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 

ในบริเวณดังกล่าวมีประชาชน
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ใช้
พ้ืนที่ในการข้ามถนน จนท าให้
เกิดปัญหาจราจรติดขัด 

-ไม่มี- ต้องการให้มีสะพานลอย
ข้ามถนนเพ่ือเป็นการ
รองรับการขยายตัวของ
เมืองให้มีความสมดุล 
รองรับความเจริญที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ต่อไป 

ได้เสนอโครงการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว 

๑. ขอให้จังหวัด
รวบรวมข้อมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าว และ
ส่งให้คณะสมาชิก
วุฒิสภา 
๒. ในเบื้องต้น พลเอก 
ยอดยุทธ บุญญาธิการ 
รับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
     ๑) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิส 
ติกส์และดิจิทลั 
     ๒) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - เศรษฐกิจ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
    - กมธ.คมนาคม 
 



๒ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑.๓ การขยาย หรือ
ปรับปรุง โรงพยาบาล
แหลมฉบัง 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง ยังไม่
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 
(โรงพยาบาลระดับอ าเภอ)  
แตเ่ป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด ๙๐ เตียง มีแพทย์และ
พยาบาลไม่เพียงพอต่อการ
รองรับผู้ป่วยตามจ านวน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากมโีรงพยาบาล 
บางละมุงเป็นตัวเปรียบเทียบ 

ต้องการเพิ่มศักยภาพ 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
ให้สอดคล้องกับ
จ านวนประชาชนที่มา
ใช้บริการ  

ขอให้ช่วยผลักดันให้
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 
(โรงพยาบาลระดับ
อ าเภอ) ซึ่งจะท าให้มี
แพทย์เพ่ิมขึ้น 

-ไม่มี- ๑. สร้างหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลศรีราชา 
และสร้างระบบการส่ง
ต่อที่ดี 
๒. การเพ่ิมศักยภาพ
ของโรงพยาบาล ซึ่ง
ต้องใช้เวลา และ
บุคลากร แต่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยใช้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็น
ตัวส่งเสริม เพื่อพัฒนา
ให้เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน 
๓. นายเจตน์ ศิรธรา
นนท์ จะรับเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อน าไป
ประสานกับกระทรวง
สาธารณสุข และจะ
ช่วยผลักดันในเรื่อง
ดังกล่าว  
 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
     ๑) อตุสาหกรรม 
และบริการแห่ง
อนาคต 
     ๒) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
     ๓) การ
เสรมิสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ด ี 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - สาธารณสุข 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
    - กมธ.
สาธารณสุข 

๑.๔ การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล (ท้ังเทศบาล
แหลมฉบัง และเทศบาล
พัทยา) 

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประชาชนทั่วไปจะเสียภาษี
เพ่ิมมากข้ึน แต่ภาคธุรกิจที่เช่า

-ไม่มี- ต้องการให้ภาครัฐช่วย
หาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพ่ือไม่ให้

-ไม่มี- ๑. การก าหนดอัตรา
ภาษีเป็นการก าหนดใน
อัตราที่เป็นธรรมที่สุด
เมื่อเทียบกับอัตราภาษี

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - การบริการ
ประชาชนและ



๓ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

ท่าเรือแหลมฉบังกลับเสียภาษี
เสียน้อยลง ท าให้จ านวนภาษี
ทีเ่ทศบาลจัดเก็บได้ ลดลง 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 

เก่า ซึ่งในการจัดเก็บก็
จะมีทั้งเพ่ิมขึ้นและ
ลดลง 
๒. หากรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีลดลง ส่งผล
กระทบต่อท้องถิ่น 
ท้องถิ่นสามารถเสนอ
อัตราการจัดเก็บใหม่ได้ 
โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการจังหวัด 
แต่ทั้งนี้ ต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการด้วย 
 

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
      ๑) กฎหมาย 
      ๒) เศรษฐกิจ 
      ๓) สังคม 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.เศรษฐกิจ 
การเงิน และการ
คลัง 
๒.๒ การปกครอง 
ท้องถิ่น 
 

๑.๕ การก าหนดให้พื้นที่
แหลมฉบังเป็นเขต
เศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งตะวันออก  
 

๑. การรับรู้และการเตรียมตัว
ของคนในพ้ืนที่ต่อโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
๒. ประชาชนมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินของ
ประชาชน เพ่ือใช้ในก่อสร้าง
โครงการต่างๆ ว่าจะมีการ
เวนคืนแค่ไหน มีหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายค่าชดเชย เนื่องจาก
ที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่มี
จ านวนไม่มาก ประกอบกับ

๑. ประชาชนยอมรับ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  
แตป่ระชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่
อาศัยมานาน ซึ่งเป็น
ผู้ที่ต้องเสียสละ
โดยตรง ต้องการ 
“การมีส่วนร่วม” 
และ “การท าความ
เข้าใจ” มากยิ่งขึ้น  
๒. ขอให้การเวนคืน
ที่ดินมีความเป็นธรรม 

๑. ภาครัฐในพื้นที่ได้มี
การวิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางในการแก้ไข 
แต่ติดขัดในเรื่อง
งบประมาณและการ
ด าเนินการจาก
หน่วยงานในระดับที่
สูงขึ้นไปมีความล่าช้า 
๒. หน่วยงานภาครัฐขาด
ข้อมูลที่ชัดเจนใน
ประเด็นที่เป็นข้อข้องใจ
ของประชาชน ท าให้ไม่

๑. มีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา
พิจารณา 
๒. เจ้าหน้าที่ EEC 
รับทราบข้อมูลจาก
ประชาชนและได้จัดท า
รายงานน าเสนอ                      
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการ 
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกแล้ว 

๑. โครงการ EEC ท าให้
เกิดการลงทุนเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ดิจิทัล การจ้างงาน 
ฯลฯ ซึ่งประชาชนก็จะ
ได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมจาก
โครงการต่างๆ บน
พื้นฐานของความ
เป็นไปได ้
๒. ขอให้ผู้ประสานงาน 
EEC ในพ้ืนที่ แจ้ง EEC 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - เศรษฐกิจ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.บริหาร
ราชการแผ่นดิน 
๒.๒ กมธ.พาณิชย์
และอุตสาหกรรม



๔ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เมื่อมีโครงการใหญ่ๆ ในพื้นที่
แล้ว ก็จะมีประชาชนต่างถิ่น
ย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ท าให้เกิด
ปัญหาอย่างอ่ืนๆ ตามมา
มากมาย เช่น ปัญหา
อาชญากรรม เป็นต้น 
๓. ประชาชนคิดว่าถูก
โครงการมาแย่งชิงทรัพยากร
อย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงท าให้
คนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ดังกล่าว
ต้องตกอยู่ในแผนการพัฒนา
แบบบีบบังคับ โดยที่ความ
คิดเห็นของประชาชนกลับ
ไม่ได้ถูกน าไปพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินใจก าหนดทิศทางของ
โครงการนี้  
๔. ผู้ประกอบธุรกิจจาก
ต่างประเทศได้รับเงื่อนไข
พิเศษด้านการลงทุนจากบีโอ
ไอ(BOI) มากกว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจของไทย 

และขอให้แก้ปัญหา
ความปลอดภัย และ
มลภาวะต่างๆ ควบคู่
กันไปด้วย 
๓. ควรก าหนดให้ผู้
ลงทุนจากต่างประเทศ 
ร่วมทุนกับผู้ลงทุนใน
ประเทศให้มากข้ึน 
เพ่ือการถ่วงดุล
ประโยชน์ รวมทั้งเสนอ
ให้มีการถ่ายทอด           
เทคโนโลยีให้กับผู้
ประกอบธุรกิจของไทย
ให้มากขึ้น 
๔. ประชาชนในพ้ืนที่
เสนอปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไข 
แต่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากภาครัฐ 
ไม่ได้รับค าตอบที่
ชัดเจน 

สามารถตอบค าถามของ
ประชาชนได้ ท าได้เพียง
สะท้อนปัญหาของ
ประชาชนไปยัง
ส่วนกลาง  

 
  

เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาจาก EEC 
และแจ้งให้ประชาชน
ทราบ 
๓. EEC ต้องสื่อสาร
หรือประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกเกี่ยวกับโครงการ 
EEC และเข้าถึง
ประชาชนอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
และเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
๔. โครงการ EEC จะ
เกิดได้ ต้องได้รับการ
สนับสนุนจาก
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย
รอยยิ้มและความเต็มใจ 
ดังนั้น EEC จะต้องจัด
ทีมเพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านในการแสวงหา
ประโยชน์จาก EEC ให้
เป็นรูปธรรม โดยต้องมี
โครงการที่ชัดเจนที่
ชาวบ้านได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ รวมทั้ง 
ต้องช่วยด าเนินการให้ 
อุตสาหกรรมไทยได้

๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 



๕ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

สิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุน และได้รับ
ประโยชน์จาก EEC 
ด้วยเช่นกัน 
๕. โครงการ EEC จะ
ท าให้เกิดการจ้างงาน 
ในพ้ืนที่ ซึ่งรัฐจะต้อง
วางแผนในการรองรับ
เรื่องดังกล่าวเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับคนใน
ท้องที่ กล่าวคือมีการ
จ้างงานคนในพ้ืนที่ 
ลูกหลานก็จะมีการงาน
ที่มั่นคง ในระยะสั้น 
เทศบาลก็จะมีรายรับ
เพ่ิมข้ึน และสะท้อนไป
ยังประชาชน 
 

๑.๖ ปัญหาอื่นๆ ๑. ถนนไม่ได้มาตรฐาน  
ไม่มีระบบส่องสว่าง และ
ขวางทางน้ า ไม่ค านึงถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษ 
๒. ผลกระทบจากปัญหา
แรงงานย้ายถิ่นเข้า โดยไม่ได้มี
การย้ายภูมิล าเนา ท าให้ไม่

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- ปัญหาทุกเรื่อง 
ชาวบ้าน/ท้องถิ่น 
รวบรวมรายงานตาม
สายงาน และสมาชิก
วุฒิสภาจะช่วยติดตาม 
หรือประสานไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตาม
แก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      ๑) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิส 
ติกส์และดิจิทลั 
      ๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต  



๖ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

สามารถได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ตามที่พึงมีพึงได้ 
 

๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.คมนาคม 
(เรื่องถนนไม่ได้
มาตรฐาน) 
๒.๒ กมธ.การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เรื่อง
แรงงานเข้ามาใน
พื้นที่) 
๒.๓ กมธ.การ
แรงงาน (เรื่องการ
ควบคุมแรงงาน) 
 

๒. ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๓) 
๒.๑ การขยายท่าเรือ
แหลมฉบัง (ระยะที่ ๓) 

การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่า
ก าหนด เนื่องจากปัญหา
สัญญาของสัมปทานกับบริษัท 
ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทมินอล 
จ ากัด   

ท่าเรือต้องลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้า (Freight 
Costs) ลดลงเพ่ือเป็น
แรงจูงใจต่อ
ผู้ประกอบการ 

-ไม่มี- พยายามออก กฎ 
ระเบียบที่สร้าง
แรงจูงใจให้บริษัท
ขนาดใหญ่ต่างชาติ
เพ่ือให้เข้ามาลงทุน 

๑. การจัดท านโยบาย
สาธารณะ และการ
บริหารท่าเรือต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
ตลอดจนต้องมีการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ
ไทยให้มากยิ่งขึ้น 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - เศรษฐกิจ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.คมนาคม 



๗ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๒. ต้องพัฒนาให้ได้ 
ตามแผน 
๓. ต้องแก้ไขปัญหารถ
ติด ปัญหาการบริหาร
จัดการ เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดจาก EEC ซ่ึง
ต้องท าให้ส าเร็จ 
๔. ท า CSR ท าความ
เข้าใจกับชาวบ้าน และ  
เน้นดูแลระบบนิเวศน์
ด้วย 
 

๒.๒ กมธ.พาณิชย์
และอุตสาหกรรม 
๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  

 

๓. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
๓.๑ ความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก  และ
โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม ๓ สนามบิน  
(ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ 
– อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ 

การด าเนินการแต่ละโครงการ
ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ 
ส่วน EEC มีหน้าที่เพียงแค่
คอยดูแล อ านวยความสะดวก 
และติดตาม โดยขณะนี้ ทั้ง 
๑๑ โครงการมีความล่าช้า 
ประกอบกับสถานการณ์โลกที่
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนมี
การกีดกันทางการค้ากัน ท าให้
การลงทุนลดลงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

๑. ประชาชนให้การ
ยอมรับสนามบินอู่
ตะเภา เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ของกองทัพเรือ 
และเคยเป็นสนามบิน
ทหารมาก่อน แต่ก็
ต้องการให้สนามบิน 
อู่ตะเภาช่วยส่งเสริม 
ในเรื่องเศรษฐกิจ การ
สร้างงานในพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑. ขอให้ช่วยผลักดัน
โครงการต่างๆ ให้ทันตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
๒. ในส่วนของการ
ท่องเที่ยว ถ้ามาใน
รูปแบบบริษัทหรือทัวร์
ศูนย์เหรียญชาวบ้านจะ
ไม่มีรายได้อะไร และ
นักท่องเที่ยวก็จะมา
ท าลายทรัพยากรในพ้ืนที่
อีกด้วย 

๑. มีการจ้าง
แรงงานคนในพ้ืนที่และ
ให้ผู้ประกอบการให้เข้า
มาท างานในสนามบิน 
๒. ติดตามและ
สนับสนุนโครงการ 

๑. เร่งรัดการ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน 
๒. วางแผนการบริหาร
จัดการภาพรวมโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาค
ตะวันออก 
๓. ต้องพัฒนาให้เกิด
การลงทุนที่มากพอจน
ท าให้เกิด “โครงการ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศ

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
     ๑) โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิส 
ติกส์และดิจิทลั      
     ๒) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - เศรษฐกิจ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.คมนาคม
๒.๒ กมธ.พาณิชย์
และอุตสาหกรรม 



๘ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

บริเวณชุมชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
๒. ประชาชนต้องการ
ทราบว่าการเป็นเมือง
การบิน ต้องใช้บุคลากร
ที่มีทักษะด้านใดบ้าง 
เพ่ือจะให้บุตรหลานได้
เรียนในสายนั้นๆ 

ยาน (Maintenance 
Repair and Overhaul 
: MRO)”ของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา
เสียก่อน ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยความส าเร็จ แล้ว
จะท าให้โครงการอ่ืน ๆ 
มีการพัฒนาตามไปด้วย 
และให้ผู้ประสานงาน
ของ EEC การเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
รวมทั้งท าการศึกษา
เพ่ือให้การท่องเที่ยว
ชุมชนเกิดข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๔. เพ่ิมเที่ยวบินที่จะมา
ลงที่สนามบินอู่ตะเภา 
 

๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 
 

๔. โรงเรียนบ้านรถไฟ พัทยา 
๔.๑ ปัญหาขยะเมือง
พัทยา 

จากการที่พัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยว ท าให้มีประชากร
แฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พ้ืนที่จ านวนมาก ส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยมีจ านวน

๑. การบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องไม่เป็นการ
เพ่ิมภาระให้กับ
ประชาชน 

ของบประมาณเพ่ิมเติม
ในการก าจัดขยะ โดยให้
สอดคล้องกับจ านวน
ประชาชนที่แท้จริงที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

๑. จากกฎหมายฉบับ
ใหม่ในการเก็บค่าขยะ
นั้นไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
อัตราการจัดเก็บ

๑. กฎหมายการจัดเก็บ
ขยะฉบับใหม่นั้นจะคิด
อัตราตามจ านวนขยะที่
มีอยู่จริง และเพ่ิม 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - การเติบโต
อย่างยั่งยืน 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 



๙ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตัว
ของชุมชนเมืองพัทยาและ
มากกว่าความเป็นจริง ซึ่งใน
ปัจจุบันต้องขนย้ายขยะไป
ก าจัดที่จงัหวัดสระบุรีโดยเสีย
ค่าขนส่งในการด าเนินการ
เดือนละ ๒๐ ล้าน แต่สามารถ
จัดเก็บค่าขยะต่อเดือนได้เพียง 
๓ ล้านบาทเท่านั้น 

๒. ต้องการให้ออก
กฎหมายทีเ่ข้มงวด  
ในการด าเนินการกับ 
ผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

เพ่ิมข้ึน แต่เทศบาลจัด
เพ่ิมข้ึนไม่ได้ เนื่องจาก
จะท าให้ประชาชนไม่
พอใจ ส่วนอัตราการ
เก็บกับบริษัทก็จะเก็บ
ในอัตราที่ลดลง 
๒. เทศบาลลดจ านวน
ถังขยะ เพื่อให้เจ้าของ
กิจการ/สถาน
ประกอบการเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ขยะที่เกิดข้ึนจาก
นักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ 
 

ค่าก าจัดขยะเข้าไป ซึ่ง
จะสร้างความเป็นธรรม
ให้มากขึ้น 
๒. ควรศึกษาเรื่องโรง
ก าจัดขยะของ ปตท. ที่
จังหวัดระยอง 

     - ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ กมธ.พาณิชย์
และอุตสาหกรรม 
๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 
 

๔.๒ ข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคเกี่ยวกับการ
บริหารราชการของ
จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้แก่ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา 

๑. เมืองพัทยามีการปกครอง
รูปแบบพิเศษ แต่ไม่พิเศษ 
กล่าวคือมีฐานะเทียบเท่า
เทศบาลนครเท่านั้น (แตกต่าง
จากเทศบาลนครทั่วไปแค่เรื่อง
การของบประมาณโดยตรง
จากส านักงบประมาณเท่านั้น)     
ท าให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้ เช่น ปัญหาน้ าเสีย ปัญหา
ขยะ ปัญหาจราจร เป็นต้น 

ต้องการให้แก้
กฎระเบียบต่างๆ 
เนื่องจากปัญหาใน
พ้ืนทีเ่มืองพัทยา
แตกต่างกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เนื่องจากเป็นเมือง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

๑. ของบประมาณ
เพ่ิมเติม 
๒. ขอให้เร่งรัด ผลักดัน
ร่างกฎหมายในการ
บริหารจัดการเมือง
พัทยา ให้มี
ความสามารถเพ่ิมชั้น
สอดคล้องกับบริบทของ
สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปสู่ EEC 

เคยมีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ไปแล้ว แต่
เรื่องก็เงียบไป 

๑. ให้ปรับการบริหาร
จัดการในขั้นต้นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ข้อจ ากัด 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะ
รับร่างกฎหมาย
ดังกล่าวมาเพ่ือหาทาง
ให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 ๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      ๑) การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
      ๒) กฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 



๑๐ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

(เก่ียวข้องกับหลายท้องถิ่นที่
อยู่นอกเขตพัทยา เกี่ยวข้อง
กับหลายกระทรวง ซึ่งเมือง
พัทยาไม่มีอ านาจ เช่น ถนน
เป็นของกรมทางหลวง 
ชายหาดเป็นของกรมเจ้าท่า) 
๒. การบริหารจัดการเมือง
พัทยา ยังขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไม่สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
๓. ไม่มีการกระจายอ านาจ
และถ่ายโอนภารกิจให้เมือง
พัทยาอย่างแท้จริง 
๔. อ านาจหน้าที่ไม่เพียงพอ
และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
เมือง ขาดอ านาจในการ
จัดการด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะ เพราะมีกฎหมาย
เฉพาะก าหนดอ านาจให้ส่วน
ราชการ 
๕. การจัดหารายได้ไม่เพียงพอ
ในการบริหารงานตามภารกิจ
ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนจ านวน
น้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

๓. ควรเสนอปรับปรุง
วิธีการตั้งงบประมาณ
ของส่วนกลาง โดยให้
ค านึงถึงประชากรแฝง 
และหน่วยงานในพ้ืนที่
ควรมีการเก็บข้อมูล
จ านวนประชากรแฝง 
เพ่ือของบประมาณ
เพ่ิมเติมจากส่วนกลาง 
เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ของเมืองพัทยา 
 

     - ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.การ
กฎหมาย การ
ยุติธรรม และการ
ต ารวจ 
๒.๒ กมธ.การบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ 
๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 



๑๑ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาต่างๆ 
๖. ขาดระบบขนส่งสาธารณะ 
เนื่องจากโครงการจะต้องท า
ประชาพิจารณ์ตามระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา  
แต่ก็ไม่ผ่าน  
 

๔.๓ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
- ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง 

๑. ท้องถิ่นเห็นด้วยในการ
พัฒนา EEC แต่ยังไม่เห็น
ประโยชน์ที่ชัดเจน และมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
   - การถูกเวนคืนที่ดิน  
   - การได้รับค่าเวนคืนที่ดินที่
ไม่เหมาะสม 
   - ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน/ท้องถิ่น จะอยู่ได้
หรือไม่ 
๒. ขาดงบประมาณ 

ต้องการความชัดเจน
ในการพัฒนาของ
โครงการ และแนวทาง
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- ๑. ให้ผู้ประสานงาน 
EEC ในพ้ืนที่ รับปัญหา
ไป แล้วแจ้งให้ EEC 
ทราบ และแจ้งผลให้
ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความวิตกกังวลของ
ประชาชนในแตละพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
๒. โครงการ EEC ต้อง
เน้นการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น โดยเน้นผลดี
ของ EEC ที่จะมีต่อราก
หญ้าที่เป็นรูปธรรม 
โดยต้องด าเนินการ
อย่างจริงจัง แก้ปัญหา
ของแต่ละพ้ืนที่พ้ืนที่ให้
ตรงจุด 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิส 
ติกส์และดิจิทลั  
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.การ
กฎหมาย การ
ยุติธรรม และการ
ต ารวจ 
๒.๒ กมธ.การบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ 
๒.๓ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 



๑๒ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๓. ในการเวนคืนที่ดิน 
ควรทบทวนให้ดึงดูด
มากกว่านี้ 
๔. แผนงานต้องท า
ควบคู่กับงบประมาณ 
โดยผู้บริหารโครงการ 
EEC ที่มีอ านาจในการ
สั่งการ ต้องดูทั้งในเรื่อง
แผนงาน งบประมาณ 
และการแก้ไขปัญหา 
 

 

๕. ปัญหาน้ าท่วมในเขต
เมืองพัทยา 

๑. พ้ืนที่ด้านตะวันออกของ
จังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติด
ชายทะเล) มีลักษณะเป็นที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา พ้ืนที่
สูงๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด  
ในฤดูฝน จะมีน้ าไหลจากที่สูง
ลงมารวมกันที่ในพื้นที่ ท าให้
เกิดน้ าท่วมขัง และไหลลงสู่
ทะเล 
๒. การขาดแคลนน้ าจากการ
เจริญเติบโตของชุมชนและ
พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความ
ต้องการใช้น้ ามากขึ้น 

ขอให้มีการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

-ไม่มี- เทศบาลซื้อน้ าจาก
อ าเภอบางปะกงเพ่ือ
น ามาใช้ในฤดูแล้ง 

๑. ถ้าปลูกป่า ต้นไม้จะ
ช่วยซับน้ าไว้ใต้ดิน เกิด 
“โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน” 
๒. การออกเทศบัญญัติ
ก าหนดให้แต่ละบ้าน 
ต้องกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
๓. เสนอให้มีการ
วางแผนในการสูบน้ าไป
เก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ ามาบ
ประชัน ในช่วงน้ าท่วม 
เพ่ือจะได้มีน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง ซึ่งหากอ่างเก็บ
น้ ามีขนาดเล็ก ก็ต้องมี
การขยาย 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
      - การบริหาร
จัดการน้ าท้ังระบบ 
๑.๒ แผนการ
ปฏิรูปฯ 
     - ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ กมธ.
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ กมธ.การ
ปกครองท้องถิ่น  
 
 



๑๓ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ การด าเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหต ุ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

ประกอบกับพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
มีอยู่อย่างจ ากัด 
๓. ปริมาณน้ าจ านวนมาก  
แต่ท่อระบายน้ าตามซอยต่างๆ 
มีขนาดเล็ก การวางท่อติด
ปัญหาที่ดินส่วนบุคคล ท าให้
ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบาย
น้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้  
๔. หนองพักน้ า ถูกถม 
๕. ขาดงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหา 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  *******การเดินทางไปแต่ละครั้งจะต้องพยายามท าให้ประชาชนหรือส่วนราชการในพื้นที่คิดว่า สว. “มาช่วยเหลือ” ไม่ใช่ “มาตรวจสอบจับผิด” 

 

หมายเหตุ : ในการลงพ้ืนที่ มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ ดังนี้  

      นายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา ประธานชุมชนหนองแขวะ ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิภา จ านวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  

      ๑. เรื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นและอนาคตอาจจะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๗ (ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม. ๑๐๗ + ๒๐๐) - 
ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีของทางหลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง)  

      ๒. เรื่อง ความเดือดร้อนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และ
ผลกระทบการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



๑ 
 

ข้อมูลการบรรยาย 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ในวันพุธที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

 

แผ่นที่ ๑ 
ความเป็นมา 
 ๑. วุฒิสภาในฐานะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ มีนโยบายให้สมาชิกวุฒิสภาไปพบปะประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วน กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์กติกา ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขในระบบรัฐสภา จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๕) ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑ 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจ านวน ๗ ภาค เพ่ือด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
วุฒิสภา  
 
 
แผ่นที่ ๒ 
 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
  ๒.๑ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย 
  ๒.๒ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย ทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๒.๓ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 
  ๒.๔ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 
  ๒.๕ เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผล การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ และเร่งรัด 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและตามท่ีก าหนด
ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แผ่นที่ ๓ 
 
 ๓. การด าเนินการ  :  แยกกลุ่มออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ 

แผ่นที่ ๔                                                   แผ่นที่ ๕ 
 
 คณะกรรมการ จ านวน ๓๐ ท่าน ประกอบด้วย 
   

  



๓ 
 

แผ่นที่ ๖                                                   แผ่นที่ ๗ 

 
 
แผ่นที่ ๘                                                   แผ่นที่ ๙ 

 

แผ่นที่ ๑๐ 
 ๔. กลุ่มภาคตะวันออก รับผิดชอบในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดได้แก่  
  ๔.๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔.๒ จังหวัดชลบุรี  
  ๔.๓ จังหวัดระยอง ๔.๔ จังหวัดจันทบุร ี
  ๔.๕ จังหวัดตราด ๔.๖ จังหวัดนครนายก 
  ๔.๗ จังหวัดปราจีนบุร ี ๔.๘ จังหวัดสระแก้ว 
แผ่นที่ ๑๑ 
 แนวคิดการด าเนินการ 

- มุ่งเน้นการลงพื้นท่ีระดับท้องถิ่นและท้องท่ี  
- พบปะประชาชน  
- พบปะผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
- เสริมสร้างการพัฒนาในระดับต าบลเพื่อความยั่งยืน 

 
 
 



๔ 
 

แผ่นที่ ๑๒ 
   การดูงาน พ้ืนที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
แผ่นที่ ๑๓ 
 ๖.๓ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปดูงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๖.๓.๑ การไปพบส่วนราชการ ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา โดยมี นายสุพจน์  
ภูติเกียรติขจร หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี และคณะให้การต้อนรับ และรับฟังประเด็นความต้องการของ
พ้ืนที่ ดังนี้ 
   ๑) ปัญหาการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา -แหลมฉบัง ขนานทางรถไฟสายตะวันออก 
ความยาว ๑๑,๓๐๐ เมตร 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) เป็นโครงการเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างศรีราชา กับแหลมฉบัง ได้มี
การวางแผนเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ติดปัญหาการเวนคืนที่ดิน 
     (๑.๒) ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากยังศึกษาไม่
ครบถ้วน ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และส่ง
ให้คณะสมาชิกวุฒิสภา 
     (๒.๒) ในเบื้องต้น พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ รับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดความ
คืบหน้าโครงการดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๑๔ 
   ๒) โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท แยกถนนเมืองใหม่เหนือ (ตรงข้ามนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก ่
     ความต้องการให้มีสะพานลอยข้ามถนนเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง
ให้มีความสมดุล โดยบริเวณดังกล่าวมีประชาชนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ใช้พ้ืนที่ในการข้ามถนน จนท าให้
เกิดปัญหาจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจ านวนมาก 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และส่ง
ให้คณะสมาชิกวุฒิสภา 
     (๒.๒) ในเบื้องต้น พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ รับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 



๕ 
 

    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดความ
คืบหน้าโครงการดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๑๕ 
   ๓) การขยาย หรือปรับปรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     โรงพยาบาลแหลมฉบัง ยังไม่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ)  
แต่เป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง มีแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยตาม
จ านวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ หากได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป จะท าให้เพ่ิมจ านวนแพทย์และ
บุคลากร เพ่ือรองรับจ านวนประชากรของแหลมฉบัง 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) สร้างหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีราชา และสร้าง
ระบบการส่งต่อที่ด ี
     (๒.๒) การเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาล ซึ่งต้องใช้เวลา และบุคลากร แต่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวส่งเสริม เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน 
     (๒.๓) นายเจตน์ ศิรธรานนท์ จะรับเรื่องดังกล่าว เพ่ือน าไปประสานกับกระทรวง
สาธารณสุข และจะช่วยผลักดันในเรื่องดังกล่าว 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการประสานกับกระทรวง
สาธารณสุข และผลักดันเรื่องดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๑๖ 
   ๔) การจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนทั่วไปจะ
เสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น แต่ภาคธุรกิจที่เช่าท่าเรือแหลมฉบังกลับเสียภาษีเสียน้อยลง ท าให้จ านวนภาษีที่เทศบาล
จัดเก็บได้ ลดลง 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) การก าหนดอัตราภาษีเป็นการก าหนดในอัตราที่เป็นธรรมที่สุดเมื่อเทียบกับ
อัตราภาษีเก่า ซึ่งในการจัดเก็บก็จะมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง 
     (๒.๒) หากรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ท้องถิ่น
สามารถเสนออัตราการจัดเก็บใหม่ได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการด้วย 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 



๖ 
 

     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๑๗ 
   ๕) การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) ประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน 
     (๑.๒) ประชาชนคิดว่าถูกโครงการมาแย่งชิงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม ตกอยู่ใน
แผนการพัฒนาแบบบีบบังคับ ความคิดเห็นของประชาชนไม่ถูกน าไปพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางของโครงการนี้ 
     (๑.๓) ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้รับเงื่อนไขพิเศษด้านการลงทุนจาก BOI 
มากกว่าผู้ประกอบธุรกิจไทย 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ขอให้ผู้ประสานงาน EEC ในพ้ืนที่ แจ้ง EEC เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาจาก 
EEC และแจ้งให้ประชาชนทราบ 
     (๒.๒) EEC ต้องสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ EEC เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
     (๒.๓) EEC จะต้องจัดทีมเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในการแสวงหาประโยชน์จาก EEC 
ให้เป็นรูปธรรม โดยต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ ประชาชนในพ้ืนที่
สนับสนุนด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจ  รวมทั้งต้องช่วยด าเนินการให้ อุตสาหกรรมไทยได้รับประโยชน์จาก 
EEC ด้วยเช่นกัน 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๑๘ 
   ๖) ปัญหาอื่น ๆ  
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) ถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบส่องสว่าง และขวางทางน้ า ไม่ค านึงถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษ 
     (๑.๒) ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้า โดยไม่ได้มีการย้ายภูมิล าเนา ท าให้
ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามที่พึงมีพึงได้ 
 



๗ 
 

    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     ปัญหาทุกเรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมรายงานตามสายงาน 
และสมาชิกวุฒิสภาจะช่วยติดตาม หรือประสานไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือติดตามแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาถนน
ไม่ได้มาตรฐาน 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการแรงงาน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมแรงงาน 
 
แผ่นที่ ๑๙ 
   การดูงาน พ้ืนที่ ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
แผ่นที่ ๒๐ 
   การขยายท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๓) 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากปัญหาสัญญาสัมปทานกับบริษัท 
ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทมินอล จ ากัด  อีกทั้งท่าเรือต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า (Freight Costs) 
ลดลงเพ่ือเป็นแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการ 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) การบริหารท่าเรือต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ตลอดจนต้องมีการ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มากยิ่งขึ้น 
     (๒.๒) ต้องพัฒนาโครงการให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
     (๒.๓) ต้องแก้ไขปัญหารถติด ปัญหาการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดจาก 
EEC ซึ่งต้องท าให้ส าเร็จ 
     (๒.๔) ท า CSR ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน และเน้นดูแลระบบนิเวศน์ด้วย 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
 
 



๘ 
 

 
แผ่นที่ ๒๑ 
   การดูงาน พ้ืนที่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 
แผ่นที่ ๒๒ 
   ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  และ
โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) การด าเนินการแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
เรื่องนั้นๆ ส่วน EEC มีหน้าที่เพียงแค่คอยดูแล อ านวยความสะดวก และติดตาม โดยขณะนี้ ทั้ง ๑๑ โครงการ
มีความล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์โลกที่สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนมีการกีดกันทางการค้ากัน ท าให้การ
ลงทุนลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ 
     (๑.๒) ต้องการให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา โดยต้องไม่มาในรูปแบบทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งชาวบ้านจะไม่มีรายได้อะไรและมาท าลายทรัพยากรใน
พ้ืนที่อีกด้วย 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 
     (๒.๒) วางแผนการบริหารจัดการภาพรวมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก 
     (๒.๓) ต้องพัฒนาให้เกิดการลงทุนที่มากพอจนท าให้เกิด โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นปัจจัยความส าเร็จ แล้วจะท าให้โครงการอ่ืน ๆ มีการ
พัฒนาตามไปด้วย และให้ผู้ประสานงานของ EEC การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้ง
ท าการศึกษาเพ่ือให้ การท่องเที่ยวชุมชนเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๒๓ 
   การดูงาน พ้ืนที่ โรงเรียนบ้านรถไฟ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 



๙ 
 

แผ่นที่ ๒๔ 
   ผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) ท้องถิ่นเห็นด้วยในการพัฒนา EEC แต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน และมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกเวนคืนที่ดิน การได้รับค่าเวนคืนที่ดินที่ไม่เหมาะสม และความเป็ นอยู่ของ
ประชาชน/ท้องถิ่น จะอยู่ได้หรือไม่ 
     (๑.๒) ประชาชนต้องการความชัดเจนในการพัฒนาของโครงการ และแนวทาง
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ให้ผู้ประสานงาน EEC ในพ้ืนที่ รับปัญหาไป แล้วแจ้งให้ EEC ทราบ และ
แจ้งผลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความวิตกกังวลของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 
     (๒.๒) โครงการ EEC ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเน้นผลดีของ EEC 
ที่จะมีต่อรากหญ้าที่เป็นรูปธรรม โดยต้องด าเนินการอย่างจริงจัง แก้ปัญหาของแต่ละพ้ืนที่พ้ืนที่ให้ตรงจุด 
     (๒.๓) ในการเวนคืนที่ดิน ควรทบทวนให้ดึงดูดมากกว่านี้ 
     (๒.๔) แผนงานต้องท าควบคู่กับงบประมาณ โดยผู้บริหารโครงการ EEC ที่มี
อ านาจในการสั่งการ ต้องดูทั้งในเรื่องแผนงาน งบประมาณ และการแก้ไขปัญหา  
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๒๕ 
   ขยะและสิ่งแวดล้อม  
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ท าให้มีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่
จ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นตามซึ่งในปัจจุบันต้องขนย้ายขยะไปก าจัดที่จังหวัดสระบุรีโดย
เสียค่าขนส่งในการด าเนินการเดือนละ ๒๐ ล้าน แต่สามารถจัดเก็บค่าขยะต่อเดือนได้เพียง ๓ ล้านบาทเท่านั้น 
โดยเมืองพัทยาไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอัตราการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นตามกฎหมายใหม่ได้ เนื่องจากจะท า
ให้ประชาชนไม่พอใจ ส่วนอัตราการเก็บกับบริษัทก็จะเก็บในอัตราที่ลดลงและเมืองพัทยาได้ลดจ านวนถังขยะ 
เพ่ือให้เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) กฎหมายการจัดเก็บขยะฉบับใหม่นั้นจะคิดอัตราตามจ านวนขยะที่มีอยู่จริง  
    และเพ่ิมค่าก าจัดขยะเข้าไป ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมให้มากข้ึน 
     (๒.๒) ควรศึกษาเรื่องโรงก าจัดขยะของ ปตท. ที่จังหวัดระยอง  



๑๐ 
 

    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
แผ่นที่ ๖๖ 
   น้ าท่วม 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     (๑.๑) พ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติดชายทะเล) มีลักษณะเป็นที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา พ้ืนที่สูงๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด ในฤดูฝน จะมีน้ าไหลจากที่สูงลงมารวมกันที่ในพ้ืนที่ 
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และไหลลงสู่ทะเล 
     (๑.๒) ปริมาณน้ าจ านวนมาก แต่ท่อระบายน้ าตามซอยต่าง ๆ มีขนาดเล็ก การวาง
ท่อติดปัญหาที่ดินส่วนบุคคล ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ 
     (๑.๓) หนองพักน้ า ถูกถม 
     (๑.๔) ขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ถ้าปลูกป่า ต้นไม้จะช่วยซับน้ าไว้ใต้ดิน เกิด “โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน” 
     (๒.๒) การออกเทศบัญญัติก าหนดให้แต่ละบ้าน ต้องกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
     (๒.๓) เสนอให้มีการวางแผนในการสูบน้ าไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ ามาบประชัน ในช่วง
น้ าท่วม เพ่ือจะได้มีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งหากอ่างเก็บน้ ามีขนาดเล็ก ก็ต้องมีการขยาย 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที ่๒๗ 
   ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดท าบริการสาธารณะ 
    (๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่ 
     เมืองพัทยามีการปกครองรูปแบบพิเศษ แต่มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครเท่านั้น 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได้ เนื่องจากเก่ียวข้องกับหลายท้องถิ่นที่อยู่นอก
เขตพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาไม่มีอ านาจ ไม่มีการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจให้เมืองพัทยาอย่างแท้จริง 
การจัดหารายได้ไม่เพียงพอขาดระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากจะต้องท าประชาพิจารณ์ตามระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา เคยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ไปแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไป  



๑๑ 
 

    (๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     (๒.๑) ให้ปรับการบริหารจัดการในข้ันต้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัด 
     (๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาจะรับร่างกฎหมายดังกล่าวมาเพ่ือหาทางให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ พิจารณาด าเนินการต่อไป 
    (๓) การด าเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 
     (๓.๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๒) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (๓.๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
แผ่นที่ ๒๘ 
 ๗. การรับเรื่องร้องเรียน 
   ในการลงพ้ืนที่ ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ จ านวน ๑ ราย คือ นายณัฐธีระธร  พงค์ธนบุญปรีดา 
โดยมี ๒ เรื่องร้องเรียน ได้แก่ 

๑. ประเด็นความเดือดร้อนโครงการมอเตอร์เวย์ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – 
ปราจีนบุรี 

๒. ประเด็นผลกระทบการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท 
 

แผ่นที่ ๒๙ 
 ๘. ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในภาพรวม 
   ๘.๑ ระบบการติดตาม 
    ๑. เมื่อรับปัญหามาแล้วจะส่งต่อให้คณะกรรมาธิการเพ่ือด าเนินการ จากนั้นก็ติดจะติดตาม
จากคณะกรรมาธิการ 
    ๒. ไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องลงพื้นที่ไปติดตามอีกเม่ือไหร่ โดยจะดูตามสถานการณ์ 
    ๓. ในการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน ควรจะมีรูปแบบอย่างไร 
    ๔. ควรก าหนดประเด็นการลงพ้ืนที่ให้ตรงตามปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยอาจจะต้องมีทีมลงพ้ืนที่ล่วงหน้า 
 
แผ่นที่ ๓๐ 
   ๘.๒ ปัญหาด้านงานธุรการ 
    ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่าปริมาณงาน 
    ๒. ค่าตอบแทนรถน าขบวนไม่มี 
    ๓. ปัญหาค่าที่พักจ านวน ๑,๒๐๐ บาท น้อยมาก โดยจังหวัดภาคตะวันออกค่าห้องพักมี
ราคาสูง 



๑๒ 
 

แผ่นที่ ๓๑ 
   ๘.๓ การจัดท าฐานข้อมูลและการสื่อสารสองทาง ควรท าให้เป็นระบบเดียวกันทุกภาค  
เป็นปัจจัยความส าเร็จในการได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนที่เป็นภาพรวมทั้งประเทศ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
    
แผ่นที่ ๓๒ 
 ๙. สรุปรูปแบบของการลงพ้ืนที่ 
   ๙.๑ มีการตั้งคณะท างานชุดเล็กเพ่ือท าการศึกษาหาข้อมูล เตรียมการ การก าหนดประเด็น  
และการติดต่อประสานงาน 
   ๙.๒ เป้าหมายการลงพื้นที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับท้องถิ่น ให้เกิดการสื่อสาร ๒ ทางชัดเจนขึ้น 
   ๙.๓ การพบประชาชนต้องคิดให้จบก่อนว่าทางสมาชิกวุฒิสภาจะ Action อะไรได้บ้าง 
ประชาชนจะตั้งความหวังและรอค าตอบต้องการรู้จากภาครัฐว่าที่ชัดเจนเป็นอย่างไร ด าเนินการไปถึงไหน มี
ระบบติดตามรับเรื่อง และป้องกันการซ้ าซ้อน 
   ๙.๔ ใช้จิตวิทยามวลชน ในการท างาน 
   ๙.๕ การตอบกลับและ feedback ประชาชนต้องรวดเร็ว และมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ๙.๖ ควรมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของรัฐที่ลงไปพูดคุยกับประชาชน  ใครจะเป็นเจ้าภาพ 
คล้ายศูนย์ด ารงธรรม 
   ๙.๗ ในแต่ละจังหวัดรูปแบบการจัดเป็นกันเอง กลุ่มละประมาณ ๑๕๐ คน 
   ๙.๘ ควรมีผู้บริหารในพื้นท่ี ดูแล คอยติดตาม ไม่ให้การสื่อสารขาดตอน คอยป้อนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ กระชับ เข้าใจง่าย มีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ประชาชน 
 
แผ่นที่ ๓๓ 
 ๑๐. การเดินทางไปดูงานในครั้งต่อไป 
   จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบก าหนดประเด็นและสถานที่ดูงาน ดังนี้  
  ๑๐.๑ จังหวัดระยอง  สมาชิกวุฒิสภาเหล่าทหารเรือ 
  ๑๐.๒ จังหวัดจันทบุรี  นายอุดม  วรัญญูรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา 
  ๑๐.๓ จังหวัดตราด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
   
 

จบการบรรยาย 
*********************************** 



สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก (ครั้งที่ ๒)   

ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๑. ก่อนลงพื้นที ่
 
 
 
 

๑.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภา
สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
(TPTV 10) 
    -  สัมภาษณ์ พล.อ.ยอดยุทธ  
บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา 
สัมภาษณ์ ในรายการ “ห้องข่าว
รัฐสภาแชนแนล ภาคเช้า”  
 
 
 

    - สัมภาษณ์ พล.ร.อ.พลัลภ 
ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา 
สัมภาษณ์ ในรายการ “ห้องข่าว
รัฐสภาแชนแนล ภาคเช้า”  

 
 
 
 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ออกอากาศ 
เมื่อวันจันทรท่ี์ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐ นาฬิกา 

 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ออกอากาศ 
เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา 

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 



ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๑.๒ จัดท าสปอต
ประชาสัมพันธ์  (spot) 
 
 
 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  
๒. สื่อท้องถิ่น  
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  

๑.๓ จัดท าแบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ (banner) 
 
 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  

 
 

 

 

http://www.senate.go.th/
http://www.senate.go.th/


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๑.๔ จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
(press release) 
 
 
 
 
 

๑. สื่อท้องถิ่น  
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี 

 

๒. ระหว่างลง
พื้นที่ 

 
 
 
 

๒.๑ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  
https://www.facebook.com/SenateThailand/p
osts/2426033510805723 

 
https://m.facebook.com/192140090861754/
posts/2424529187622822/ 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.senate.go.th/
https://www.facebook.com/SenateThailand/posts/2426033510805723
https://www.facebook.com/SenateThailand/posts/2426033510805723
https://m.facebook.com/192140090861754/posts/2424529187622822/
https://m.facebook.com/192140090861754/posts/2424529187622822/


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๒. สื่อกลาง 
- หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์  
https://mgronline.com/local/detail/96200000
87591 

 
 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  
https://youtu.be/zo3DvWRVvbo 

   
 
- สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ชลบุรี (สวท. ชลบุรี FM 99.75 MHz)  
https://youtu.be/FXpA0jYYXUc 

 

 
 
 

 
 

 

 

https://mgronline.com/local/detail/9620000087591
https://mgronline.com/local/detail/9620000087591


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCA
TG190913093529706 

 
 

- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

 
 
 
 
 

๓. สื่อท้องถิ่น  
- นิตยสาร Policemagazine24 
https://policemagazine24.blogspot.com/2019/
09/blog-post_969.html?m=1 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือพิมพ์ศรีราชานิวส์ 
https://www.facebook.com/watch/?v=744122
732680495 

 
 

- หนังสือคมชัด AEC TV Online  
https://aec-tv-online2.com/?p=342849 

 
 
 
- เพจเผือกรีพอร์ต
https://www.facebook.com/112567212663314
/posts/465161590737206?sfns=mo 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=744122732680495
https://www.facebook.com/watch/?v=744122732680495
https://aec-tv-online2.com/?p=342849


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือพิมพ์ ดีดโีพสต์นวิส์ 
http://www.ddpostnews.com/54128  

 
 
 
- หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ 
http://www.4forcenews.com/99482 

 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวพัทยา 
https://www.facebook.com/259115847432500
/posts/2779976482013078/ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.4forcenews.com/99482


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- เรารักษ์พัทยา 
https://www.facebook.com/353141124828678
/posts/1524458934363552/ 

 
 

 
 
 
- บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ที.วี.และสื่อสาร พัทยา จ ากัด 
https://www.facebook.com/406896552664618
/posts/2627861720568079/ 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/353141124828678/posts/1524458934363552/
https://www.facebook.com/353141124828678/posts/1524458934363552/
https://www.facebook.com/STVPattaya/


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
- หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน 
https://www.facebook.com/227678065925193
5/posts/2331401663789834?sfns=mo 

 

 
 

 

 
๒.๒ จัดท าคลิปวิดีโอสัมภาษณ/์
สื่อสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา 
    - สื่อสัมภาษณ์ พล.อ.วรพงษ์   
สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ใน
ฐานะรองประธานกรรมการ  
คนท่ีหนึ่ง 

 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา  
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา, Instrgram senatethailand  
 
 
 

  

 

 

 

http://www.senate.go.th/


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สัมภาษณ์ นายเจตน์  ศิริธรานนท์ 
สมาชิกวฒุิสภา ในฐานะท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=xEz_lHO31f4&feature=youtu.be 
- คลิปสัมภาษณ์ พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=59bsx04J
DVc&feature=youtu.be 
- คลิปสัมภาษณ์นายเจตน์ ศิริธรานนท์ 
 

 
   
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xEz_lHO31f4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xEz_lHO31f4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=59bsx04JDVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=59bsx04JDVc&feature=youtu.be


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- สัมภาษณ์ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 - สัมภาษณ์ นางกอบกุล 
อาภากร ณ อยุธยา สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะรอง 
ประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
 
 
 
- สัมภาษณ์ นายเจน น าชัยศิริ 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
กรรมการ 

https://www.youtube.com/watch?v=MNe0f4T
mxiM&feature=youtu.be 
- คลิปนายชาญวิทย์  ผลชีวิน 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ip2gToeK
0QM&feature=youtu.be 
- คลิปนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 

 
 

https://youtu.be/cOFgLHLw2A0 
- คลิปนายเจน  น าชัยศิริ 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ip2gToeK0QM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ip2gToeK0QM&feature=youtu.be
https://youtu.be/cOFgLHLw2A0


ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๒.๓ ถ่ายทอดสด ผ่านทาง 
Facebook Live 

- ถ่ายทอดสด Facebook Live ทาง 
https://www.facebook.com/SenateThailand/?epa
=SEARCH_BOX 
  
 

 
๓. หลังลงพื้นที ่ ๓.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภา 

สัมภาษณ์ในรายการของสถานี
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10)  
 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ออกอากาศ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ช่วงรายการ ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ภาคเท่ียง 

 
อยู่ระหว่างประสาน 

สมาชิกวุฒิสภา 

- จัดท าบทความ “สกู๊ปพิเศษ”
การลงพื้นท่ี เพื่อเผยแพร่ใน
วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

- วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนตุลาคม๒๕๖๒  
- แอปพลิเคชัน senate channal 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/SenateThailand/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/SenateThailand/?epa=SEARCH_BOX


การด าเนินการเรื่องร้องเรียนและการแสดงความคดิเหน็ 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก 

ครั้งที่ ๒  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กนัยายน  ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

การร้องเรียนโดยหนังสือราชการส่งถึงวุฒิสภา  มีจ านวน  ๒  เรื่อง  ดังน้ี 

๑ นายณัฐธรีะธร พงค์ธนบุญปรีดา 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมูท่ี่ ๔ ต ำบลบึง 
อ ำเภอศรรีำชำ จังหวดัชลบรุี 
๒๐๒๓๐   
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕ 

นายณัฐธรีะธร พงค์ธนบุญปรีดา ได้มหีนังสือกรำบเรียน ประธำน
วุฒิสภำ  ลงวันที ่๕ กันยำยน ๒๕๖๒  
เรื่อง : ควำมเดอืดรอ้นโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองสำยชลบุร ี
– หนองคำย ตอนชลบุรี (ทำ่เรือแหลมฉบงั) – ปรำจีนบรุี (ทำงหลวง
หมำยเลข ๓๕๙) และผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงถนน ชบ ๓๐๐๙ ของ
ทำงหลวงชนบท (ก ำลงัด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี : ปญัหำควำมเดอืดร้อนจำกมลพิษของจุดพัก
รถบรรทุกตำมโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมืองสำยชลบุรี – 
หนองคำย ตอนชลบรุี (ท่ำเรอืแหลมฉบัง) – ปรำจีนบุรี (ทำงหลวง
หมำยเลข ๓๕๙) และผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงถนน ชบ ๓๐๐๙ ของ
ทำงหลวงชนบท ท ำให้เกิดน  ำท่วม 
ความต้องการ : ขอให้มกีำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของโครงกำรทำง
หลวงพิเศษระหวำ่งเมืองสำยชลบุรี – หนองคำย ตอนชลบุรี (ทำ่เรือ
แหลมฉบงั) – ปรำจีนบรุี (ทำงหลวงหมำยเลข ๓๕๙) และกำรก่อสร้ำง
ถนน ชบ ๓๐๐๙ 
 

๑๑ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวดั
ภำคตะวันออก รับเรื่องร้องเรียน 
๑๖ ก.ย. ๖๒  
– ลงทะเบียนรบัส ำนกังำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ เลขรับที ่๑๒๘ ลงวนัที่ ๑๖ 
กันยำยน ๒๕๖๒ และส่งเรื่องไปยัง
คณะอ ำนวยกำรโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชน 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนุกรรมกำรด้ำนรวบรวม  
แยกเรือ่ง และตดิตำมเรือ่งรอ้งเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ เพื่อพิจำรณำ



- ๒ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

 ด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ
ต่อไป 
๒๒ ตลุาคม ๖๒  
– พลเอก สงิห์ศกึ สิงห์ไพร ประธำน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร
สมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน มี
หนังสอื จ ำนวน ๒ ฉบับ คือ 
    ๑. หนงัสือคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๖ ลงวันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เรียน ประธำนคณะกรรมำธกิำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ 
    ๒. หนงัสือคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เรียน นำยณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดำ 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๒ นายณัฐธรีะธร พงค์ธนบุญปรีดา 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมู่ที ่๔ ต ำบลบึง 
อ ำเภอศรรีำชำ จังหวดัชลบรุี 
๒๐๒๓๐   
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕ 

นายณัฐธรีะธร พงค์ธนบุญปรีดา  ไดม้ีหนังสือกรำบเรยีน ประธำน
วุฒิสภำ  ลงวันที ่๕ กันยำยน ๒๕๖๒ 
เรื่อง : ผลกระทบที่เกดิขึ นและอนำคตอำจจะเกิดขึ นของโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนเชื่อมตอ่ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๗ (ถนน ๓๐๐๙ 
บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -ทำ่เรือแหลมฉบงั อ ำเภอศรรีำชำ จังหวดั
ชลบุรี ของทำงหลวงชนบท (ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง)   
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี :  
๑. ถนนมีควำมสูง ไม่สำมำรถระบำยน  ำ 
ตำมซอยได้ ในอนำคตอำจท ำให้ท่วมขังบ้ำนเรือน 
๒. ควำมกว้ำงของถนน จ ำนวน ๖ ชอ่ง 
จรำจร มีจุดรับโค้งจ ำนวนมำก ท ำใหเ้ปน็อุปสรรคต่อกำรตั งร้ำนขำย
ของช ำของประชำชน 
๓. ถนนเข้ำซอยตดิกบัโครงกำร มีปัญหำชว่งทำงเข้ำออก เนือ่งจำก
ถนนมีควำมลำดชนั อำจเปน็อันตรำยต่อผู้ใช้เสน้ทำง 
ความต้องการ : ขอให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ผูร้ับผดิชอบโครงกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ เพ่ือลดผลกระทบแก่ประชำชน 
 
 
 
 
 

๑๑ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวดั
ภำคตะวันออก รับเรื่องร้องเรียน 
๑๖ ก.ย. ๖๒  
– ลงทะเบียนรบัส ำนกังำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ เลขรับที ่๑๒๗ ลงวนัที่ ๑๖ 
กันยำยน ๒๕๖๒ และส่งเรื่องไปยัง
คณะอ ำนวยกำรโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชน 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนุกรรมกำรด้ำนรวบรวม  
แยกเรือ่ง และตดิตำมเรือ่งรอ้งเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ เพื่อพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ
ต่อไป 
๒๒ ตลุาคม ๖๒  
– พลเอก สงิห์ศกึ สิงห์ไพร ประธำน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร



- ๔ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

สมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน มี
หนังสอื จ ำนวน ๒ ฉบับ คือ 
   ๑. หนังสอืคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๖ ลงวันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เรียน ประธำนคณะกรรมำธกิำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ 
   ๒. หนังสอืคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๓๙๙๗ ลงวันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เรียน นำยณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



- ๕ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

การร้องเรียนโดยวาจาต่อสมาชิกวุฒสิภา  มีจ านวน  ๑๑  เรื่อง  ดังน้ี 

๑ นายสุพจน์  ภูติเกยีรติขจร  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

๑. การขยาย หรือปรับปรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง  
เนื่องจำกโรงพยำบำลแหลมฉบัง ยังไม่เปน็โรงพยำบำลทั่วไป 
(โรงพยำบำลระดับอ ำเภอ) จึงขอให้ชว่ยผลักดันใหโ้รงพยำบำลแหลม
ฉบังเป็นโรงพยำบำลทัว่ไป (โรงพยำบำลระดับอ ำเภอ) ซึง่จะท ำใหม้ี
แพทย์เพ่ิมขึ น 
๒. การจดัเก็บภาษีของเทศบาล (ทั้งเทศบาลแหลมฉบงั และ
เทศบาลพัทยา) ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึง่ประชำชนทั่วไปจะเสียภำษีเพิ่มมำกขึ น แต่ภำคธุรกิจที่เช่ำ
ท่ำเรือแหลมฉบังกลบัเสียภำษเีสียน้อยลง ท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีเทศบำล
จัดเกบ็ได้ ลดลง จึงต้องกำรให้ภำครัฐช่วยหำวธิีกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกลำ่วเพื่อไม่ให้ประชำชนได้รบัผลกระทบ 
๓. การก าหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งตะวันออก พบปัญหำ ดังนี  
   ๓.๑ กำรรับรูแ้ละกำรเตรยีมตัวของคนในพื นที่ต่อโครงกำรพฒันำเขต
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
   ๓.๒ ประชำชนมีควำมวติกกังวลเกี่ยวกับกำรเวนคืนทีด่ินของ
ประชำชน เพ่ือใช้ในก่อสร้ำงโครงกำรตำ่งๆ 
   ๓.๓ ประชำชนคดิว่ำถูกโครงกำร มำแย่งชิงทรัพยำกรอย่ำงไม่เปน็
ธรรม 
   ๓.๔ ผูป้ระกอบธุรกิจจำกต่ำงประเทศได้รบัเงือ่นไขพิเศษด้ำน 
กำรลงทนุจำกบีโอไอ(BOI) มำกกว่ำผูป้ระกอบธุรกิจของไทย 

๑๑ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรฯ รับเรือ่งดังกลำ่วไว้ 
และส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรโครงกำรสมำชกิวุฒิสภำ
พบประชำชน เพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแกก่รณตี่อไป 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนุกรรมกำรด้ำนรวบรวม  
แยกเรือ่ง และตดิตำมเรือ่งรอ้งเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรท่ี
เกี่ยวขอ้งดังนี  
   ๑. การขยาย หรือปรับปรุง 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข 
วุฒิสภำ 
    ๒. การจดัเก็บภาษีของเทศบาล 
(ทั้งเทศบาลแหลมฉบัง และเทศบำล
พัทยำ) ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีท่ีดิน
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๔. ถนนไม่ได้มาตรฐาน ไมม่ีระบบส่องสว่ำง และขวำงทำงน  ำ ไม่
ค ำนึงถึงวิถีชวีิตควำมเป็นอยูข่องประชำชน ก่อใหเ้กิดมลพิษ 
๕. ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเขา้ โดยไมไ่ดม้ีกำรย้ำย
ภูมิล ำเนำ ท ำใหไ้ม่สำมำรถได้รับควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่พึง
มีพึงได ้

และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ สง่
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
ปกครองท้องถิ่น วฒุิสภำ 
    ๓. การก าหนดให้พ้ืนที่แหลม
ฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหมใ่นพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งตะวันออก ส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมำธกิำรกำรพำณิชย์และ
กำรอตุสำหกรรม วุฒิสภำ 
    ๔. ถนนไม่ได้มาตรฐาน ส่งเรื่อง
ไปยังจังหวดัชลบุร ี
    ๕. ผลกระทบจากปัญหาแรงงาน
ย้ายถิ่นเข้า ส่งเรื่องไปยังจงัหวดัชลบรุ ี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๒ นายชุนณ์ลพัทธ์  ศรีพาเพลิน  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองบรหิารงาน
ทั่วไป 

๖. การขยายท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๓) กำรพัฒนำโครงกำรล่ำชำ้
กว่ำก ำหนด เนือ่งจำกปัญหำสัญญำของสมัปทำนกบับรษิัท ฮัทชิสัน 
แหลมฉบงั เทมินอล จ ำกดั ท่ำเรือต้องลดตน้ทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
สินค้ำ (Freight Costs) ลดลงเพ่ือเปน็แรงจูงใจต่อผู้ประกอบกำร 

๑๑ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรฯ รับเรือ่งดังกลำ่วไว้ 
และส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรโครงกำรสมำชกิวุฒิสภำ
พบประชำชน เพื่อพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแกก่รณตี่อไป 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนุกรรมกำรด้ำนรวบรวม  
แยกเรือ่ง และตดิตำมเรือ่งรอ้งเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๓ นาวาเอก นพดล  สมชื่อ   
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการการท่า
อากาศยานอูต่ะเภา 

๗. ความกา้วหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก  และโครงการรถไฟความเรว็สูง เชื่อม ๓ สนามบิน 
(ดอนเมอืง – สวุรรณภูมิ – อู่ตะเภา) แบบไรร้อยต่อ โดยขณะนี  ทั ง 
๑๑ โครงกำรมีควำมลำ่ช้ำ ซึง่กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำรขึ นอยู่กบั
แต่ละหน่วยงำนทีม่ีอ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องนั นๆ จึงขอให้ชว่ยผลักดนั
โครงกำรต่ำงๆ ให้ทันตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดไว ้
 

๑๑ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรฯ รับเรือ่งดังกลำ่วไว้ 
และส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรโครงกำรสมำชกิวุฒิสภำ
พบประชำชน เพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแกก่รณตี่อไป 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนุกรรมกำรด้ำนรวบรวม  
แยกเรือ่ง  และตดิตำมเรื่องร้องเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
คมนำคม วฒุิสภำ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๔ นายมาโนช  หนองใหญ่   
รองนายกเมืองพัทยา 

๘. ปัญหาขยะเมืองพัทยา สืบเนื่องจำกกำรที่พัทยำเปน็เมืองท่องเที่ยว 
ท ำให้มีประชำกรแฝงและนกัท่องเที่ยวเขำ้มำในพื นที่จ ำนวนมำก ส่งผล
ให้ปริมำณขยะมูลฝอยมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ นตำมกำรขยำยตัวของชุมชน
เมืองพัทยำและมำกกว่ำควำมเป็นจริง ซึง่ในปัจจุบนัต้องขนย้ำยขยะไป
ก ำจัดที่จงัหวัดสระบรุีโดยเสยีค่ำขนสง่ในกำรด ำเนนิกำรเดือนละ ๒๐ 
ล้ำน แต่สำมำรถจดัเกบ็ค่ำขยะต่อเดือนได้เพียง ๓ ล้ำนบำทเท่ำนั น จึง
ต้องกำรของบประมำณเพิ่มเติมในกำรก ำจัดขยะ โดยใหส้อดคล้องกับ
จ ำนวนประชำชนทีแ่ท้จริงทีอ่ำศัยอยู่ในพื นที ่
๙. ข้อกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคเกีย่วกับการบริหารราชการของ
จังหวัด องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิน่ ไดแ้ก่ พ.ร.บ.
ระเบียบบรหิำรรำชกำรเมืองพัทยำ จึงต้องกำรใหแ้ก้กฎระเบียบต่ำงๆ 
เนื่องจำกปญัหำในพื นที่เมอืงพัทยำแตกตำ่งกบัพื นที่อื่นๆ เนื่องจำกเปน็
เมืองท่องเที่ยวขนำดใหญ ่โดยได้เคยมกีำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ระเบียบบรหิำรรำชกำรเมืองพัทยำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปแลว้ แต่เรื่อง
ก็เงียบไป 
๑๐. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรณีผลกระทบจากการ
ก่อสร้างสถานรีถไฟความเร็วสูง ประชำชนในพื นที่เหน็ดว้ยกับ 
กำรพัฒนำของ EEC  แต่ยงัไม่เห็นประโยชน์ที่ชดัเจน  และมีควำมวิตก
กังวลเกี่ยวกับกำรถกูเวนคนืที่ดิน  กำรได้รบัค่ำเวนคืนทีด่ินทีไ่ม่
เหมำะสม  และควำมเป็นอยู่ของประชำชน/ท้องถิ่น จะอยู่ไดห้รือไม่   
โดยประชำชนต้องกำรควำมชัดเจนในกำรพัฒนำของโครงกำร  และ
แนวทำงเยียวยำผู้ได้รบัผลกระทบ 
 

๑๒ ก.ย. ๖๒  
– คณะกรรมกำรฯ รับเรือ่งดังกลำ่วไว้ 
และส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรโครงกำรสมำชกิวุฒิสภำ
พบประชำชน เพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแกก่รณตี่อไป 
๙ ตุลาคม ๖๒  
– คณะอนกุรรมกำรดำ้นรวบรวม  
แยกเรือ่ง  และตดิตำมเรื่องร้องเรียน 
มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำ 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรได้พิจำรณำให้ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรที่
เกี่ยวขอ้ง ดังนี  
    ๘. ปัญหาขยะเมืองพัทยา ส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมำธิกำรกำร
ปกครองท้องถิ่น วฒุิสภำ 
    ๙. ข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรค
เกี่ยวกับการบริหารราชการของ
จังหวัด ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภำ 
    ๑๐. เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก กรณีผลกระทบจากการ
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ชื่อ – ที่อยู่  
และเบอรโ์ทรติดต่อ 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินการ 

๑๑. ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา  
      - พื นทีด่้ำนตะวนัออกของจังหวดัชลบุร ี(ด้ำนทีต่ดิชำยทะเล)  
มีลักษณะเป็นทีร่ำบลกูคลื่นและเนินเขำ พื นที่สูงๆ ต่ ำ ๆ คล้ำยลูก
ระนำด ในฤดูฝน จะมนี  ำไหลจำกที่สูงลงมำรวมกันที่ในพื นที่ ท ำให้เกิด
น  ำท่วมขัง และไหลลงสู่ทะเล 
      - กำรขำดแคลนน  ำจำกกำรเจริญเติบโตของชมุชนและพื นที่
อุตสำหกรรมที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้มีควำมต้องกำรใช้น  ำมำกขึ น 
ประกอบกบัพื นที่กกัเก็บน  ำ มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
      - ปริมำณน  ำจ ำนวนมำก แต่ท่อระบำยน  ำตำมซอยต่ำงๆ มขีนำด
เล็ก กำรวำงท่อติดปัญหำทีด่ินสว่นบุคคล ท ำใหไ้ม่สำมำรถเปลี่ยนท่อ
ระบำยน  ำใหม้ีขนำดใหญ่ขึ นได้  
      - หนองพักน  ำ ถกูถม 
      - ขำดงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ 

ก่อสร้างสถานรีถไฟความเร็วสูง  
ส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมำธิกำรกำร
พำณิชย์ และกำรอุตสำหกรรม 
วุฒิสภำ 
    ๑๑. ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง
พัทยา ส่งเรือ่งไปยังคณะกรรมำธกิำร
กำรปกครองท้องถิ่น วฒุิสภำ 
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