รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้วุฒสิ ภามีหน้าที่และอานาจ
ในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเรื่อง
สาคัญ ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ เจตนารมณ์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ตามมาตรา ๖๕ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
“โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคตะวันออก” เป็นหนึ่งใน “โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ทุกภาคส่วน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีในการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ฐานราก ชุ ม ชน สั ง คม และระดั บ ประเทศ ให้ พั ฒ นา
ไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ อันจะนาไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รายงานฉบั บ นี้ เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการลงพื้ น ของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดทั้ง สองจังหวัด รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็น
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง คณะอ านวยการโครงการสมาชิ กวุ ฒิส ภาพบประชาชนเพื่ อ ดาเนิน การส่ ง ต่อ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประเด็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนต่อไป
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
๑. ความเป็นมา

๑

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน

๑

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

๒

๔. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
๔.๑ รายนามสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

๓

๔.๒ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับผิดชอบ

๗

๔.๓ แนวคิดการดาเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๗

๕. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

๘

จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕.๑ การประชุมหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับส่วนราชการ
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 ข้อกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ
 การขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 การควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ เรื่อง กัญชา
ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 การบริหารจัดการน้า
๕.๒ การประชุมหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับส่วนราชการ และประชาชน
และประชาชน ณ เทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
 ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี

๘
๘
๑๐
๑๑
๑๔
๑๕
๑๕

จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕.๓ การประชุมหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับส่วนราชการ และประชาชน
และประชาชน ณ เทศบาลตาบลป่าไร่
 ข้อกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

๑๗
๑๗
๑๘

 ผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
 ความคืบหน้าการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ
๕.๔ ด่านศุลกากรป่าไร่

หน้า
๑๘
๑๙
๒๐

๖. ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว

๒๑

๗. ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๒

ภาคผนวก
ก. กาหนดการเดินทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพื้นที่
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข. รายชื่อคณะเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ค. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว (แบบย่อ)
ง. ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นทีภ่ าคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ. การดาเนินการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
ภาคตะวันออก (Powerpoint) และข้อมูลการบรรยาย
ฉ. สรุปผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ช. การดาเนินการเรื่องร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็น

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาพบประชาชน จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
ในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนา/ปรับปรุง
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และ
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพื้ น ที่ ไปสู่การแก้ ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิ สภา ซึ่งสอดคล้องกับ บทบั ญ ญั ติของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก รับผิดชอบ
ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยในการลงพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวั น ออก ครั้ ง ที่ ๑ คณะกรรมการโครงการสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาพบประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในช่วงเช้า คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พบปะ
กับ ส่ว นราชการ ณ โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภั ยภู เบศร เพื่ อ หารือ และแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ เนื่องจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก ทาให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ ซึ่งท้องถิ่นชี้แจง
ว่ามีความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการ
ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องดังกล่าวด้วย
๒. ประเด็นการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เฟสที่ ๒ ให้ครอบคลุม
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ไ ด้ ยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษไปยั ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก แล้ ว ซึ่ ง คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ าจั ง หวั ด
ปราจีน บุ รีมี ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เอื้ อต่อการลงทุ น จึงมี โอกาสในการได้รับ การประกาศเป็ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ค่อนข้างสูง
๓. ประเด็นการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ เรื่อง กัญชา ตามพระราชบัญญั ติ
ยาเสพติ ด ให้ โทษ (ฉบั บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ ง โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เบศร มี ข้ อ ติ ด ขั ด
ในข้ อกฎหมาย เนื่ อ งจากสายพั น ธุ์กัญ ชาที่ จะน ามาใช้สกัด น้ ามั นกัญ ชา ไม่ใช่สายพั นธุ์ในประเทศ
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งน าเข้ า สายพั น ธุ์ จ ากต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาสายพั น ธุ์ ภ ายในประเทศ
โดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

๔. ประเด็นการบริหารจัดการน้า โดยจังหวัดปราจีนบุรีต้องการให้สร้างอ่างเก็บน้าใสน้อย –
ใสใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เสนอเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากนั้ น ในช่ วงบ่ าย คณะกรรมการฯ ได้ เดิน ทางไปพบปะกั บส่ วนราชการและประชาชน
ณ เทศบาลตาบลกบินทร์บุรี ในประเด็นการจัดการน้า โดยนายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์และชาวบ้าน
ขอให้สร้างเขื่อนใสน้อย – ใสใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เสนอเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในช่วงเช้า คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พบปะ
กับ ส่วนราชการและประชาชน ณ เทศบาลตาบลป่าไร่ มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ เนื่องจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก ทาให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ ซึ่งท้องถิ่นชี้แจง
ว่ามีความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มี
การทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องดังกล่าวด้วย
๒. ประเด็ น การประกาศเขตเศรษฐกิ จพิ เศษสระแก้ว โดยประชาชนต้อ งการให้ ป รับ แก้
กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดเป็นเขตสีม่วง ซึ่งประเด็นนี้ จังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแล้ว
๓. ประเด็นผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบปัญหา
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรป่าไร่ ยังไม่เปิดให้
เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจึ ง เสนอให้ จั งหวั ด สระแก้ ว พิ จ ารณาท าค าของบประมาณ
ในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรป่าไร่ ต่อไป
๔. ประเด็ น ความคื บ หน้ า การด าเนิ น การตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ลานประชารั ฐ
เนื่องจากไม่มีการเข้าใช้พื้นที่ คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ นิคมอุตสาหกรรมพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์
ผู้ ป ระกอบการที่ ท าสั ญ ญาเช่ า แต่ ไ ม่ เข้ า มาใช้ พื้ น ที่ และอาจพิ จ ารณาลดค่ า เช่ า พื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง
ให้ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว พัฒนาพื้น ที่
ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการ จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม
สภาพพื้นที่จริงของด่านศุลกากรป่าไร่ โดยเป็นการสังเกตการณ์สภาพพื้นที่ด่านฯ และพื้นที่โดยรอบด่านฯ
-------------------------------------

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
****************

ความเป็
๑.๑.ความเป็
นมานมา
วุฒิสภาในฐานะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ มีนโยบายให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่
พบปะประชาชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์กติกา ตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา จึงอาศัยอานาจตามความ
ในข้อ ๑๐ (๖) แห่ งข้อบั งคับการประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้ งคณะกรรมการอานวยการ
โครงการสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการสมาชิ ก วุฒิ ส ภาพบประชาชน
จานวน ๗ ภาค เพื่อดาเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังปัญหาของส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สะท้ อนปั ญ หาในพื้ น ที่ เพื่ อที่ สมาชิ กวุฒิ ส ภาจะได้ รวบรวมข้ อมู ล และน าไปประกอบการพิ จารณา
ดาเนิ น การหาแนวทางอัน จะน าไปสู่การแก้ไขปั ญ หาในแต่ละพื้ นที่ต ามกรอบหน้ าที่และอานาจของ
วุฒิสภาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน
๒.๑ เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย
๒.๒ เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บั ง คับ แล้ว และพัฒ นากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล
๒.๔ เพื่ อรับ ฟังความคิด เห็ น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้น ที่ และสะท้อนข้อคิด เห็ น
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

-๒๒.๕ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ด้ านการปฏิ รูป ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๗๐ บั ญ ญั ติ ให้ วุ ฒิ ส ภามี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการติ ด ตามผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่ อให้ บ รรลุเป้ าหมายตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศและตามที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ : แยกกลุ่มออกเป็นพื้นทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่

-๓-

๔. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
๔.๑ รายนามสมาชิก วุฒิ ส ภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัด ภาคตะวันออก จานวน ๓๐
ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ภาพถ่าย

ชื่อ

ตาแหน่ง

๑

นายเจตน์ ศิรธรานนท์
สมาชิกวุฒิสภา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๒

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๓

รองประธานวุฒิสภา คนทีห่ นึ่ง
(พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์ไพร)

๔

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง

๕

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานกรรมการ
คนที่สอง

๖

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
สมาชิกวุฒิสภา

ประธานกรรมการ

รองประธาน
กรรมการ
คนที่สาม

-๔ลาดับ

ภาพถ่าย

ชื่อ

ตาแหน่ง

๗

นายเจน นาชัยศิริ
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๘

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๙

นางดวงพร รอดพยาธิ์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๐

พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๑

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๒

พลเอก ธงชัย สาระสุข
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๓

พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

-๕ลาดับ

ภาพถ่าย

ชื่อ

ตาแหน่ง

๑๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๕

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๖

พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๗

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๘

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๑๙

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๐

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

-๖ลาดับ

ภาพถ่าย

ชื่อ

ตาแหน่ง

๒๑

นายวันชัย สอนศิริ
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๒

นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๓

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๔

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๕

นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๖

นายอุดม วรัญญูรฐั
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการ

๒๗

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
(นางรักชนก เกสรทอง)

กรรมการและเลขานุการ

-๗ลาดับ

ภาพถ่าย

ชื่อ

ตาแหน่ง

๒๘

นายอมร จึงรุง่ ฤทธิ์
วิทยากรชานาญการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

๒๙

นายกาญจน์สุชล หลงวงศ์
นิตกิ รชานาญการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

๓๐

นางสาวสุทธิรา ชมเจริญ
วิทยากรปฏิบตั ิการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

๔.๒ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการโครงการสมาชิ ก วุฒิ ส ภาพบประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาคตะวั น ออก
รับผิดชอบในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด
จันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
๔.๓ แนวคิดการดาเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
(๑) มุ่งเน้นการลงพื้นที่ระดับท้องถิ่นและท้องที่
(๒) พบปะประชาชน
(๓) พบปะผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
(๔) เสริมสร้างการพัฒนาในระดับตาบลเพื่อความยั่งยืน

-๘-

๕. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา รวมจานวน
๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ จานวน ๑๒ คน ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้พบปะกับส่วนราชการเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ และประเด็นสาคัญอื่นๆ ของจังหวัด
รวมทั้งพบปะกับประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ และสะท้อนปัญหา
ดังกล่าวไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕.๑ การประชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ส่ ว นราชการ ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรม และผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ชั้น ๕ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผูว้ ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และอานาจ และ
กล่าวแนะนาสมาชิกวุฒสิ ภา ต่อจากนั้น มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

-๙ ข้อกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ
สื บ เนื่ อ งมาจากสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ผ่ า นกฎหมายจ านวนมาก ท าให้
มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้องถิ่นมีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร

ในประเด็นดังกล่าว ท้องถิ่นได้ชี้แจงว่ามีความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมี ผล
ใช้บังคับ กล่าวคือ
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้องถิ่นมีความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ขณะนี้รอประกาศ/ระเบียบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กาหนด
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ผู้ เชี่ ย วชาญ
จากกระทรวงการคลังมาประชุมชี้แจงกับผู้บริหารท้องถิ่น และทาเวิร์คช็อป โดยสานักงานท้องถิ่น
ได้จัดทาแผนที่ภาษีและจัดหาข้อมูลที่ดินรายแปลง/ราคาที่ดินรายแปลง โดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
จากการเก็บภาษีที่ดินมากที่สุดคือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินว่างเปล่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ยอมรับ
กฎหมายดังกล่าว
(๓) พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงานธนารักษ์จะจัดทาบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินประมาณกลางเดือนตุลาคม และ
จะต้องมาชี้แจงทาความเข้าใจ ส่วนการคัดค้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการกาหนด
หลักเกณฑ์

- ๑๐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ : ควรทาความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการปฏิรูประบบภาษี
ทั้งหมดเป็นการกาหนดภาษีโดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่ใช้ดุลพินิจในการประเมินแบบกฎหมายเก่าอีกต่อไป
เช่น พื้ น ที่ เกษตรกรรมจะได้รับ การยกเว้น ภาษี ๕๐ ล้านบาทแรก และต้องดูต ามหลั กเกณฑ์ ของ
เตรียมการรองรับ และหากทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และเกิด
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
การดาเนิ น การ : ส่ง เรื่องไปยังจังหวัด ปราจีน บุ รี เพื่ อชี้ แจงให้ ป ระชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

 การขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เนื่องจากปัจจุบันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่
จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ระยอง และจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์จากกระทรวงการคลังในเรื่องการลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อม
ในด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ปัจจัยสนับสนุนด้านการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงพื้นที่ที่สามารถรองรับการลงทุนจากผู้ประกอบการ มีนโยบายที่ดึงดูดการลงทุน
แต่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความล่าช้าในการเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็น
เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากระยะเวลาผ่านมา ๒ ปีแล้ว จังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ทาให้เกิด
การเปรียบเทียบ และเป็นข้อติดขัดในการขยายการลงทุน จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการยื่นคาขอจัดตั้ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการศึกษา ในการนี้ ผู้ประกอบการจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้รัฐบาลพิจารณากาหนด
ให้ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี เป็ น พื้ น ที่ EEC เฟสที่ ๒ เนื่ อ งจากปราจี น บุ รี ได้ รั บ ผลกระทบจากการชะลอ
การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพราะการไม่ได้สิทธิประโยชน์จาก EEC

- ๑๑ ข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ : ขอให้จังหวัด ปราจีนบุรีและ
ภาคเอกชนเตรียมข้อมูลของจังหวัดกรณีมีการประเมินความพร้อมเพื่อพิจารณาขยายพื้นที่ EEC ซึ่งคาดว่า
จังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ EEC ในระยะถัดไป ประกอบกับ ผู้ประกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะต้องทาตามเงื่อนไขในการเป็นเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ด้ว ย
อย่างไรก็ตาม รัฐมีงบประมาณที่จากัดในประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเมื่อประกาศ
เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศ
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ไม่ใช่ว่าเมื่อประกาศเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว
ราคาที่ดินสูงขึ้น จึงไม่มี ผู้ประกอบกิจการเข้ามาในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ แต่ไปซื้อที่ดินโดยรอบ
ซึ่งมีราคาต่ากว่า เพื่อประกอบกิจการ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับประโยชน์จากการเป็น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
การดาเนินการ : ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
วุฒิสภา เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี
 การควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ เรื่อง กัญ ชา ตามพระราชบัญ ญั ติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้
กัญชาและพืชกระท่อม ยังคงถือเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่นเดิม โดยห้ามจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก
ผู้อนุญาต แต่สามารถนาไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การกากับดูแล
และควบคุมของแพทย์ได้ ส่วนการอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ให้กระทาได้เฉพาะในกรณีจาเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังได้
มีกาหนดคุณ สมบัติของผู้ที่จะขออนุ ญ าตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ไว้ด้วย โดยปัญ หาที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ มีดังนี้
(๑) สารออกฤทธิ์ห ลั กของกั ญ ชาทางการแพทย์ที่ น ามาใช้ ในทางการแพทย์ คื อ
สารออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท (Delta-9-Tetrahdrocannabinol : THC) ใช้ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ เป็ น โรค
พาร์กินสัน และสารที่ไม่มีฤทธิ์เสพติด (Cannabidiol : CBD) ใช้รักษากับผู้ป่วยกลุ่มโรคลมชัก สาหรับ
สายพันธุ์กัญชาที่ไม่มีฤทธิ์เสพติด (CBD) มีความต้องการใช้มาก แต่ยังไม่สามารถปลูกเองได้ ต้องนาเข้า
เมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เห็นควรมีการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น
(๒) บุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์สามารถสั่งใช้ และเภสัชกรสามารถจ่าย
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม จะทาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา/ควบคุมอาการของโรค
และภาวะของโรคได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากไร้การควบคุมจะเกิดผลที่เป็นอันตราย
เนื่ องจากผลกระทบข้างเคียงของผู้ป่วยที่รักษาจากผลิต ภัณ ฑ์กัญ ชา บางรายมีอาการคลุ้มคลั่งและ
ประสาทหลอน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จึงห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิต

- ๑๒ (๓) การรั บ มื อกั บความคาดหวั งของประชาชนที่ ได้ รั บ รู้ ทางสื่ อประชาสั มพั น ธ์ ว่ า
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์สามารถรักษาโรคร้าย (มะเร็ง) และโรคอื่นๆ ให้หายขาดได้ หากแพทย์
วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว ว่ า กลุ่ ม อาการของโรคไม่ ส ามารถใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาทางการแพทย์ ได้ (กลุ่ ม โรคจิ ต )
จะก่อให้ เกิด ปัญ หาข้อขัดแย้งกับผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยได้ พระราชบัญญั ติยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุ ญ าตให้ ป ระชาชนใช้ กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน์ ในการรั ก ษาโรคและประโยชน์ ในทาง
การแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การดูแลและควบคุม
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และห้ามจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตในการนากัญชามารักษาโรค
(๔) การควบคุมปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วย กรณีบางรายใช้ปริมาณมากจนเกินไป
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเอง หรือผู้อื่นที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จากผู้ป่วยด้วยกันแล้ว
นาไปใช้โดยไม่ได้รับการวินิจฉัยและคาปรึกษาจากแพทย์ก่อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน
(๕) ลักษณะของการดาเนินงานยังไม่ชัด เจน เป็ นเพียงการอาสาสมัครมาท างาน
หากบริการไม่ดีอาจจะมีผลกระทบต่อการให้บริการของสถาบันได้ รวมทั้งปริมาณเจ้าหน้าที่มีจานวน
จากัด ในการคัดกรองผู้ป่วยใช้เวลาค่อนข้างนาน (ประมาณ ๑ ชั่วโมง/ราย) ถ้าผู้ป่วยมีปริมาณมาก
จะไม่สามารถให้บริการได้ทัน
(๖) ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อธารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย และสนับสนุนการใช้
ทางการแพทย์
(๗) ควรมี ก ลไกแก้ ปั ญ หาความล่ า ช้ า และการขั บ เคลื่ อ นนโยบายให้ ยั่ ง ยื น
แม้รัฐบาลเปลี่ยนไป เนื่องจากกัญชายังมีคุณอนันต์และโทษมหันต์ ที่จาเป็นให้องค์กรทุกกรมทั้งในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุ ข (รั ฐ , นั ก วิ ช าการ, เอกชน, ประชาสั ง คม) มี ค วามยั่ ง ยื น และก้ า วหน้ า
(Sustainability and Continuing Improvement)
(๘) จั ด ตั้ ง Thai Medical Cannabis Agency : TMCA เป็ น องค์ ก ารมหาชน
ภายใต้การกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่เป็น National Institute
(๙) จัดตั้ง “คณะกรรมการการขับเคลื่อนการนากัญชามาใช้ทางการแพทย์ ” โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการ
(๑๐) พัฒนาหลักสูตรสาหรับนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
เกษตรกร และประชาชน ให้ทราบและเข้าใจในประโยชน์และโทษของกัญชา รวมทั้งให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

- ๑๓ จากการหารือพบว่า สารสกัดที่จะนามาใช้กาลังจะขาดแคลน เนื่องจากสายพัน ธุ์
กัญชาที่สามารถใช้สกัดไม่ใช่สายพันธุ์ในประเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์ภายในประเทศ แต่ต้อง
นาเข้าสายพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งติดขัดในข้อกฎหมาย รวมถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค จาเป็นต้อง
ควบคุมด้วยแพทย์ เนื่องจากมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๑) เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ แต่เป็นการรักษา
ที่ปลายเหตุ จึงจาเป็นต้องสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ต้องทาให้สังคมยอมรับให้ได้วา่ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่เป็น
เพี ยงการน ามารักษาเพื่อลดอาการของความเจ็บปวด หรือให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับพักผ่อนและ
ทานอาหารได้เพียงเท่านั้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้รอบคอบว่าการจะทาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ต่อไป จะมีความคุ้มค่า/คุ้มทุนหรือไม่
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกฎหมายเฉพาะ
เพื่อคลายล็อค แต่ไม่ได้ปลดล๊อค รวมทั้งกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ยังไม่ได้ประกาศใช้ ซึ่งมีกฎหมายออกมาเฉพาะบางเรื่องเพียง ๙ ฉบับ จึงยังไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้ ในอนาคต หากมีการประกาศกฎกระทรวงออกมาบังคับใช้ เงื่อนไขและข้อติดขัดต่างๆ น่าจะดีขึ้น
(๓) หากยังคงดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ต่อไป กรณีสายพันธุ์
กัญ ชาที่ไม่มีฤทธิ์เสพติด (Cannabidiol : CBD) ที่เราต้องสั่งซื้อเมล็ด พั นธุ์จากต่างประเทศ หากเรา
สามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถปลูกเองได้ จะทาให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืช
กัญชาได้เป็นอย่างดี

- ๑๔ (๔) เนื่องจากเรายังไม่ได้ใช้ศักยภาพของภูมิปัญญาไทยอย่างเต็มที่ คนต่างชาติรับรู้ว่า
ภู มิ ปั ญ ญาดั งกล่ าวเป็ น ของคนไทย แต่ ต่ า งชาติ ก ลั บ เป็ น ผู้ ได้ รั บ ประโยชน์ โดยน าไปจดลิ ข สิ ท ธิ์
สิทธิบัตร ในส่วนของยา เรามีหน่วยงานที่กาหนดมาตรฐานยาหรือไม่ มีการชาระบัญชีตารับยาหรือไม่
มีองค์กรที่จะทดสอบประสิทธิผลของยาหรือไม่ และมีองค์กรที่จะนายาดังกล่าวไปจดสิทธิบัตรยาหรือไม่
ยาไทยที่ ดี ต้ อ งมี ม าตรฐาน ท าให้ ค นไทยเชื่ อ ว่ า กิ น แล้ ว หายจากโรค และที่ ส าคั ญ คื อ ต้ อ งน าไป
จดสิ ท ธิบั ต รยา อย่ างไรก็ ต าม หากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภั ย ภู เบศรมี ค วามต้ องการหรื อสนใจ
ที่ จ ะท าเรื่ อ งใดที่ มี ค วามน่ า สนใจ หรื อ ท าไปแล้ ว บางส่ ว น และเรื่ อ งดั ง กล่ า วอยู่ ใ นยุ ท ธศาสตร์
ด้านเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขั น ก็ สามารถขอให้ สมาชิกวุฒิ สภาช่วยผลั กดัน เรื่องดังกล่าว
โดยผ่านกระทรวงสาธารณสุขได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยและมรดกไทย
การด าเนิ น การ : ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง คณะกรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข วุ ฒิ ส ภา
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกากับดูแลการใช้กัญชาในการผลิตยารักษาโรค
 การบริหารจัดการน้า
เนื่ องจากในฤดูฝน จังหวัดปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และในฤดูร้อนจะ
ประสบภัยแล้ง เกิดภาวะการขาดแคลนน้า รวมถึงน้าทะเลหนุน สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน
เกษตรกร และชาวประมง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง
เพื่อกักเก็บน้า เช่น อ่างเก็บน้าใสน้อย – ใสใหญ่ อ่างเก็บน้าลาพระยาธาร อ่างเก็บน้าคลองวังมืด
อ่างเก็บน้าคลองหนองแก้ว อ่างเก็บน้าคลองวังน้าขุ่น อ่างเก็บน้าห้วยโสมง แต่ติดขัดที่พื้นที่ดังกล่าว
อยู่ ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ และทั บ ลาน และได้ รั บ การประกาศเป็ น “แหล่ ง มรดกโลก
ทางธรรมชาติ” ทาให้การก่อสร้างเป็นไปยาก ประกอบกับสภาพพื้นที่มีแม่น้าปราจีนบุรีไหลผ่านกลาง
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพียงเส้นเดียว และทางตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่มต่า จึงยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดการน้า ทาให้ไม่สามารถควบคุมน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้สนับสนุน
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าใสน้อย – ใสใหญ่ โดยโครงการมีสถานะภาพความพร้อมโครงการ ดังนี้
- ด้านทีด่ นิ --> ยังไม่ได้ดาเนินการ
- การขอใช้ที่ดนิ --> ยังไม่ได้ดาเนินการ
- การศึกษาความเหมาะสม --> ระดับของการศึกษา FS
- การสารวจออกแบบรายละเอียด --> ไม่พร้อม
- การศึกษาด้านสังคม --> ต้องศึกษา EIA ใหม่
- การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม --> ต้องศึกษา EIA ใหม่ เนื่องจากติดพื้นทีม่ รดกโลก

- ๑๕ ขณะนี้ โครงการก่อสร้างเขื่อนใสน้ อย – ใสใหญ่ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการของ
กรมชลประทานโครงการดังกล่าวอยู่ในการดาเนินการของกรมชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ : สมาชิ ก วุฒิ ส ภารับ ที่ จะน า
ข้อเสนอของจังหวัดและประชาชนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติด ตามศึกษาเรื่องดังกล่าว
ภายใต้หน้าที่อานาจของวุฒิสภาต่อไป
การดาเนินการ : ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๕.๒ การประชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ส่ ว นราชการ และประชาชน
ณ เทศบาลตาบลกบินทร์บุรี โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอาเภอกบินทร์บุรี และคณะ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุปข้อมูล พร้อมทัง้ รับฟังประเด็นปัญหาดังนี้
 ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี
เนื่องจากในฤดูฝน จังหวัดปราจีนบุรีจะเกิดอุทกภัย ส่งผลให้ไม่มีเส้นทางเข้า – ออก
ในพื้นที่ ประกอบกับน้ามาเร็วและไปเร็ว ทาให้ไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทา
โครงการบรรเทาอุทกภัย และโครงการก่อสร้างคลองผันน้าและประตูระบายน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
บรรเทาปัญหาน้าท่วม – ภัยแล้งของจังหวัด โดยดาเนินการ ๓ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑๖ (๑.๑) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าบ้านวังชัน
(๑.๒) โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติทางระบายน้า ประตูระบายน้า และ
สถานีสูบน้าในพื้นที่บางพลวง
(๑.๓) โครงการก่อสร้างคลองผันน้าและประตูระบายน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี
(๒) โครงการก่อสร้างคลองผันน้าและประตูระบายน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
อาเภอกบินทร์บุรี จานวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย
(๒.๑) คลองผันน้าแควหนุมาน
(๒.๒) คลองผันน้าพระปรง
(๒.๓) ประตูระบายน้าแควหนุมาน
(๒.๔) ประตูระบายน้าคลองพระปรง
(๒.๕) ประตูระบายน้าแม่น้าปราจีนบุรี
(๒.๖) อาคารบังคับน้าปากคลองผันน้าแควหนุมาน
(๒.๗) อาคารบังคับน้าปลายคลองผันน้าแควหนุมาน
(๒.๘) อาคารบังคับน้าปากคลองผันน้าพระปรง
(๒.๙) อาคารบังคับน้าท้ายคลองผันน้าพระปรง
(๒.๑๐) สถานีสูบน้าประตูระบายน้าแม่น้าปราจีนบุรี
(๒.๑๑) คันกัน้ น้า
ในการนี้ อาเภอกบินทร์บุรี ได้เสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนใสน้อย – ใสใหญ่
ในพี้นที่อาเภอนาดี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๑) การก่อสร้างเขื่อนใสน้อย – ใสใหญ่ น่าจะเป็ นไปได้ยาก หรืออาจต้อ ง
ใช้เวลาในการดาเนิ น การค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตอุทยาน และได้รับการประกาศ
เป็น “แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” ดังนั้น ควรมีการพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่จะสามารถดาเนินการได้
เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยช่องลัดน้าท่วม (Floodway) เนื่องจากมีความเป็นไปได้มากกว่า
(๒) ขอให้จังหวัดเป็นหน่วยงานรับเรื่อง และรวบรวมส่งผ่านทางสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อยู่ในจังหวัด โดยในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจะได้นาข้อคิดเห็นดังกล่าว
เสนอต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการดาเนินงานภายใต้หน้าที่และอานาจของวุฒิสภา
ต่อไป
การดาเนินการ : ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ

- ๑๗ -

จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕.๓ การประชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ส่ ว นราชการ และประชาชน
ณ เทศบาลต าบลป่ า ไร่ อ าเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว โดยมี น ายวิ ชิ ต ชาติ ไพสิ ฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะ ให้การต้อนรับ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงบทบาท
หน้าที่และอานาจ และกล่าวแนะนาสมาชิกวุฒิสภา ต่อจากนั้น มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
เนื่องจากสภานิติบัญญัติ แห่งชาติได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก ทาให้มีกฎหมายใหม่
ออกมาบั ง คั บ ใช้ ห ลายฉบั บ อาทิ เ ช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่ จะมีผลใช้
บังคับหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร โดยในประเด็นดังกล่าว ท้องถิ่นได้ชี้แจงว่ามีความพร้อม
ในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ท้ อ งถิ่ น รอประกาศ/ระเบี ย บของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสระแก้วมีความชัดเจน
ไม่ มีความสลับ ซับ ซ้อน และก่อนที่ จะมีผลบั งคั บใช้ กระทรวงมหาดไทยจะต้ องมีก ารฝึกสอนและ
ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
(๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ๑๘ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ : ควรทาความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
การดาเนินการ : ส่งเรื่องไปยังจังหวัดสระแก้ว เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายดังกล่าว
 การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ วก าหนดผังเมืองรวมส่ วนใหญ่ ของจังหวัด เป็ นพื้ น ที่ สีเขียว ซึ่งเป็ น
อุป สรรคต่อการพั ฒ นาความเป็ น เมืองของจังหวัด ทาให้ ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูด
ให้ผู้ลงทุนมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถึงแม้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมพยายามจัดตั้ง “โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว” แต่ปัญหาคือไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ลงทุนได้ เนื่องจากเป็นที่ดิน
ส.ป.ก. และราคาค่าเช่าที่ค่อนข้างแพง ทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการลงทุนมากนัก จึงต้องการให้ปรับแก้
กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดเป็นเขตสีม่วง เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า แทนสีเขียวที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งในเรื่องนี้ จังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแล้ว
การดาเนินการ : ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
 ผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
การดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศเกี่ยวกับการให้บริการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริเวณชายแดน โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดน
คลองลึกใหม่ (CIQ) และความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทยและกัมพูชา พบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรป่าไร่ ยังไม่เปิดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
ข้อคิด เห็ นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ : ให้จังหวัด สระแก้วพิจารณา
ทาคาของบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่า นศุลกากร
ป่าไร่ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน และระบายความแออัด ของด่านศุลกากร
อรัญประเทศ
การด าเนิ น การ : ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง คณ ะกรรมาธิ ก ารการคมนาคม วุ ฒิ สภา
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาให้ส่วนราชการจัดทาคาของบประมาณ

- ๑๙  ความคืบหน้าการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ
สภาพพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่ พบว่า ไม่มีการเข้ามาใช้
พื้นที่ลานประชารัฐ เนื่องจากผู้ประกอบการทาสัญญาเช่าพื้นที่แต่ไม่เข้าใช้พื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่มีราคาแพง
และสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการลงทุน ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการ
ลานประชารัฐ เพื่อให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๑) กรณี ผู้ ป ระกอบการท าสัญ ญาเช่ าพื้ น ที่ แต่ไม่ เข้ามาด าเนิน การใช้ป ระโยชน์
ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ผปู้ ระกอบการรายดังกล่าว
(๒) อาจพิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่ เพื่อ จูงใจให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
สนใจเข้ามาลงทุนและใช้พื้นที่
(๓) ให้อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกั บสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สระแก้ว พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการ
การด าเนิ น การ : ส่ งเรื่อ งไปยัง คณะกรรมาธิก ารการพาณิ ช ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม
วุฒิสภา เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการลงทุน

- ๒๐ ๕.๔ ด่านศุลกากรป่าไร่
คณะสมาชิ ก วุฒิ ส ภา ได้ ไปเยี่ ย มชมสภาพพื้ น ที่ จ ริงของด่ า นศุ ล กากรป่ า ไร่ โดยเป็ น
การสังเกตการณ์สภาพพื้นที่ด่านฯ และพื้นที่โดยรอบด่านฯ

- ๒๑ -

๖. ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว
๖.๑ การจัดกาหนดการควรเพิ่มเวลาในการพบกับชาวบ้านมากกว่าผู้นาชุมชน เนื่องจากผู้นา
ชุมชนมักจะสะท้อนปัญหาเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน
๖.๒ การดูงานแต่ละจังหวัด ต้องการให้เน้นเรื่องการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ว่าจะบรรลุ
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไร โดยเน้นแผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด ให้มีความชัดเจน การดาเนินงาน
ของสภาพัฒน์ฯ ต้องการให้ดูแผนของจังหวัดก่อนการอนุมัติงบประมาณรายปี
๖.๓ เห็นด้วยกับการลงพื้นที่พบส่วนราชการในระดับอาเภอมากกว่าพบหัวหน้าส่วนราชการ
ที่จังหวัด เพราะจะทาให้ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและส่วนราชการ
ระดับล่าง
๖.๔ ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่อง E - Commerce และปัญหาของส่วนราชการ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาการใช้จ่ายเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ
๖.๕ การลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ต้องการให้ประชาชนและจังหวัดนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงบวกมากกว่าการถามถึงประเด็นปัญหา ซึ่งจะทาให้มีความคิดอยู่แบบเดิมมากกว่า
ความคิดในเชิงพัฒนา โดยเห็นด้วยกับรูปแบบการลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว
๖.๖ เห็นสมควรว่าการเดินทางในครั้งแรกของทุกจังหวัด ควรพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และในการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป คณะจึงจะสามารถ
ลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
๖.๗ การลงพื้นที่และนาประเด็นปัญหาของประชาชนมาดาเนินการแก้ไข ควรให้มีจุดยึดโยง
กับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการต่างๆ และคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

- ๒๒ -

๗. ภาพกิจกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) ดังนี้
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นาโดย
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งร่วม
ด้วย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน กรรมการอานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้น ที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี และคณะให้การต้อนรับ โดยหัวหน้าคณะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน บทบาทหน้าที่และอานาจของวุฒสิ ภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั
ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
สาหรับประเด็นที่คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประกอบด้วย ๑) ข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัด ๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ๓) การจัดการน้า
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ๔) ปัญหาการขยายพื้นที่ "โครงการเขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ
EEC - Eastern Economic Corridor" ให้ ค รอบคลุ ม จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี และ ๕) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการเรื่อง กัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิก วุฒิสภา ที่เดินทางลงพื้นที่รับฟังความ
คิดเห็นของส่วนราชการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และผู้บริหารโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาหรับข้อคิดเห็นที่ทุกภาคส่วนร่วมเสนอในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนา
ข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการดาเนินงานภายใต้หน้าที่และ
อานาจของวุฒิสภา จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลกบินทร์ต่อไป
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- ๒๔ -

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตาบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตาบลกบินทร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นาโดย
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะและรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้น ที่พบปะประชาชนเทศบาลตาบลกบินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี
โอกาสนี้ ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต ๓ ร่วมพบปะ
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชน โดยมี นายวั ล ลภ ประวั ติ ว งศ์ นายอ าเภอกบิ น ทร์ บุ รี
นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้ น หั ว หน้ าคณะสมาชิ กวุฒิส ภากล่า วถึงวัต ถุป ระสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิส ภาพบ
ประชาชน แนะนาบทบาทหน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และได้ร่วมพูดคุยปัญหา
อุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี
สาหรับประเด็นข้อคิดเห็นที่เทศบาลตาบลกบินทร์ ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยและ
น้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ประสบอยู่ ในขณะนี้ ดังนั้นประชาชน
ต้องการให้ภาครัฐเร่งดาเนินการโครงการเขื่อนใสน้อย ใสใหญ่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปั ญหา
ดังกล่าว อีกทั้งปัญหาข้อกฏหมาย และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องระดับท้องที่และท้องถิ่น ซึ่ง
ทางสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนะนาให้ประชาชน อบต./ท้องถิ่น เตรียมตัวเองให้พร้อม
เพื่อรับแผนงานโครงการและงบประมาณที่รัฐบาลจะส่งลงมาตามแผนยุทธศาสตร์ช าติและการปฏิรูป
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ท้ายสุดหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวรับทราบถึงความเดือดร้อน และได้ใ ห้กาลังใจ และ
จะนาปัญหาและอุปสรรคไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะติดตาม เร่งรัด การแก้ไขปัญหาใน
แนวทางวุฒิสภา ต่อไป
กิจกรรมภาพข่าวประชาสัมพันธ์
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลป่าไร่ จังหวัด
สระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นาโดย
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
ร่ ว มด้ ว ย รศ.ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น กรรมการ ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิ ก วุฒิสภา
พบประชาชน พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยหัวหน้าคณะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน แนะนาบทบาทหน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ส าหรั บ ประเด็ น ที่ ค ณะสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ได้ ร่ ว มพบปะพู ด คุ ย กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและ
ประชาชน ประกอบด้วย ๑) ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นาท้องที่ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่าง ๆ ๒) ผลการ
ดาเนิ น งานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service: OSS ที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โครงการปรับปรุงอาคารด่าน
พรมแดนคลองลึกใหม่: CIQ ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทยและกัมพูชา และ ๓) ความคืบหน้า
การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ สภาพพื้นที่บริเวณนิ คมอุตสาหกรรมและ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) โดยมีส่วนราชการ ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอ
อรัญประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบด้านการค้าขายและการประกอบกิจการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ในปัจจุบัน ด้ว ย ซึ่งทุกความคิด เห็ น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้
คณะสมาชิกวุฒิสภาจะช่วยติดตามและเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากนั้ น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่ดูงาน ๒ จุด ประกอบด้วย จุด ที่ ๑ ณ ด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) และจุดที่ ๒ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและลานประชารัฐ จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมภาพข่าวประชาสัมพันธ์

- ๒๗ -

ภาคผนวก

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๒

กำหนดกำรเดินทำง
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออก
ณ จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
*********************
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๔๕ น.
- คณะพร้อมกัน ณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ
(แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีเหลือง สวมเสื้อคลุมสีเข้ม)
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- คณะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจากอาคารสุขประพฤติไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ตาบลท่างาม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยรับประทานอาหารเช้าบนรถบัส
(เส้นทางรังสิต-นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทาง ๑๖๕ ก.ม. ใช้เวลา
ประมาณ ๒.๓๐ ชัว่ โมง เวลาธุรการ ๓๐ นาที รวม ๓ ชัว่ โมง)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- คณะเดินทางถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เวลา ๐๙.๓๐ น.
- คณะเดินเข้าสูห่ ้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม และผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จานวน ๔๐ คน
- พิธีกรกล่าวลาดับขัน้ ตอนพิธีการ และเชิญผู้วา่ ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ
- นำยพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
กล่าวต้อนรับ
- รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวำทิน ผู้ดำเนินรำยกำร แนะนาสมาชิกวุฒิสภา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
บทบาท หน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ
- คณะพบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม และผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อรับฟังประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่
โดย นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

-๒-

เวลา ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ประเด็นการจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โดย นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์ รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
๒. ประเด็นเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC - Eastern Economic Corridor)”
ให้ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายชาญชัย จินดาสถาพร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๓. ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ
เรื่อง กัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ภญ.ดร. สุภาภรณ์ ปิติภรณ์
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร กล่าวขอบคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน
- คณะรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของ
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
- คณะออกเดินทางไปยังเทศบาลตาบลกบินทร์
ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕๓ นาที)
- คณะเดินทางถึงเทศบาลตาบลกบินทร์
โดยมี นายวัลลภ ประวัตวิ งศ์ นายอาเภอกบินทร์บุรี และ
นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์ ให้การต้อนรับ
- นำยวัลลภ ประวัตวิ งศ์ นำยอำเภอกบินทร์บุรี กล่าวต้อนรับ
- รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวำทิน ผู้ดำเนินรำยกำร แนะนาสมาชิกวุฒิสภา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร สมำชิกวุฒิสภำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ บทบาท หน้าทีแ่ ละอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ
- คณะพบปะประชาชนเพื่อรับฟังผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
และน้าทะเลหนุนแม่นาปราจี
้
นบุรี
- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร สมำชิกวุฒิสภำ กล่าวขอบคุณ
และถ่ายภาพร่วมกัน
- คณะออกเดินทางไปยังโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ตาบลท่าตูม
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที)

-๓เวลา ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๓๐ น.

เวลา ๒๐.๐๐ น.

- คณะเดินทางถึงโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
- เช็คอินเข้าที่พัก
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- คณะออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักของ
นายสุรเดช จิรฐั ิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี (ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๓๐ นาที)
(แต่งกายตามอัธยาศัย)
- คณะรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักของนายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
- คณะเดินทางออกเดินทางจากบ้านพักของนายสุรเดช จิรัฐิตเิ จริญ
สมาชิกวุฒิสภา กลับไปยังโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ตาบลท่าตูม
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที)
- คณะเข้าพัก ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
พร้อมวางกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่เพื่อเช็คเอ้าท์
(แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีฟ้า สวมเสื้อคลุมสีเข้ม)
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- คณะเดินทางไปยังเทศบาลตาบลป่าไร่ ตาบลป่าไร่
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
(ระยะทาง ๑๒๘ ก.ม. ใช้เวลา ประมาณ ๑.๓๖ ชั่วโมง
เวลาธุรการ ๒๔ นาที รวม ๒ ชั่วโมง)
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- คณะเดินทางถึงเทศบาลตาบลป่าไร่
โดยมี นำยวิชิต ชำติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายอาเภออรัญประเทศ ให้การต้อนรับ และนาไปยังห้องประชุม
เทศบาลตาบลป่าไร่
- พิธีกรกล่าวลาดับขัน้ ตอนพิธีการ และเชิญผู้วา่ ราชการจังหวัดสระแก้ว
กล่าวต้อนรับ
- นำยวิชติ ชำติไพสิฐ ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ
- รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวำทิน ผู้ดำเนินรำยกำร แนะนาสมาชิกวุฒิสภา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-๔-

เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
บทบาท หน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ
- คณะพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลป่าไร่ เพื่อรับฟังประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. การบริหารราชการแผ่นดิน โดย นายวิชติ ชาติไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
- ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผูน้ าท้องที่
- ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่างๆ
๒. ผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากร
อรัญประเทศ โดย นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากร
อรัญประเทศ ดังนี้
- การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
: OSS) บริเวณชายแดน
- โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ : CIQ
- ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทย และกัมพูชา
๓. ความคืบหน้าการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ลานประชารัฐ สภาพพื้นที่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและด่าน
ศุลกากรป่าไร่ โดย นายอภิชาต เสกธีระ ผูอ้ านวยการ
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
- รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผูน้ าท้องถิ่น อาเภออรัญประเทศ เกีย่ วกับ
ผลกระทบด้านการค้าขายและการประกอบกิจการในพื้นที่
ชายแดน
- พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร สมำชิกวุฒสิ ภำ กล่าวขอบคุณ
และถ่ายภาพร่วมกัน
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลป่าไร่
- คณะออกเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่
ตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ระยะทาง ๔ ก.ม.
ใช้เวลาประมาณ ๓ นาที)
- คณะลงพื้นทีด่ ูงาน
จุดที่ ๑ ด่านศุลกากรป่าไร่
จุดที่ ๒ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและลานประชารัฐ

-๕เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.

- คณะออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
(ระยะทาง ๒๕๖ ก.ม. ใช้เวลาประมาณ ๓.๒๐ ชัว่ โมง
เวลาธุรการ ๔๐ นาที รวม ๔ ชั่วโมง)
- เดินทางถึงอาคารสุขประพฤติ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

หมำยเหตุ : ฝ่ายเลขานุการฯ
นางรักชนก เกสรทอง
โทร. ๐๖ ๑๔๐๓ ๗๘๐๘
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
นายอมร จึงรุ่งฤทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๐๔๔ ๓๑๔๗
นางสาวสุทธิรา ชมเจริญ
โทร. ๐๙ ๗๙๕๗ ๙๘๕๑

-๖กำหนดสมำชิกวุฒสิ ภำเป็นผู้ตอบข้อหำรือ
จังหวัดปรำจีนบุรี
๑. ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และผู้บริหารท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรแี ละจังหวัดสระแก้ว
มอบหมาย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
รศ.ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
๒. ประเด็นการจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมาย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
๓. ประเด็นเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC - Eastern Economic Corridor)” ให้ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมาย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
๔. ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ เรื่อง กัญชา ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
มอบหมาย นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๕. ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่นาปราจี
้
นบุรี
มอบหมาย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
จังหวัดสระแก้ว
ประเด็นปัญหาด่านศุลกากรอรัญประเทศและนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
มอบหมาย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
การประชาสัมพันธ์
มอบหมาย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์

รายชื่อสมาชิกวุฒสิ ภาและเจ้าหน้าที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๒. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๓. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
๔. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๕. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๖. นางดวงพร รอดพยาธิ์
๗. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๘. พลเอก ธงชัย สาระสุข
๙. พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์
๑๐. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
๑๑. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
๑๒. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
๑๓. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
๑๔. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๑๕. นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
๑๖. นายอุดม วรัญญูรฐั
๑๗. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
๑๘. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
๑๙. พลเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวโช
๒๐. รองศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางรักชนก เกสรทอง
นายอมร จึงรุ่งฤทธิ์
นางกษมา เอี่ยมสกุล
นางสาวสุทธิรา ชมเจริญ
นายสนั่น กล้วยคา

๒๖. นายพงษ์เทพ พรหมสุรินทร์
๒๗. พันเอก จตุรงค์ มงคลทอง

สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะเดินทาง)
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
วิทยากรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
วิทยากรปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

สิบโท พฤหัส ปัญญาประทีป
นาวาเอก ปราโมทย์ นงค์ทอง
นาวาเอก หนึง่ กาญจนัมพะ
นายวีระศักดิ์ ทัง่ เพชร
นายธิติพนั ธ์ สุขก้อน

๓๓. นายรัฎฐกรณ์ ศรีนภาวรรณ

ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
พนักงานขับรถตู้ปรับอากาศของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (บริษัท)

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

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
*******************
๑. ชื่อโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. สถานที่

ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

๔. กลุ่มเป้าหมาย
∕

หน่วยงานภาครัฐ
เยาวชน

∕

ประชาชนทั่วไป
อื่น ๆ ........................

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ
วุฒิสภาในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ และในฐานะผู้แทนปวงชน
ชาวไทย มีหน้าที่และอานาจในการดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และรับฟังความคิด เห็ น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งหน้าที่และอานาจในการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตลอดจนการจัด ทาและดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้ าหมายและกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทาแผน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดาเนินการ
และระยะเวลาดาเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกาหนดให้เริ่มดาเนินการปฏิรูปในแต่ละด้าน
ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รวมตลอดทั้ งผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ค าดหวั ง ว่ า จะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และ
มาตรา ๒๗๐ ประกอบมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙
ในส่วนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๘ กาหนดให้จัดทาแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้ านสื่อสารมวล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านสั งคม และด้ า นอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด โดยคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศในแต่ ล ะด้ า น
ได้นายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มาประกอบการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้วย
และขับเคลื่อนการปฏิรูปใน ๖ มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๒การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทางานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ในการดาเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการ
โดยมุ่ ง เน้ น การลงพื้ น ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น และท้ อ งที่ พบปะประชาชนและผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น และรับฟังความ
คิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมาย และสะท้อนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ตั้ ง อยู่ ท างภาคตะวั น ออกของประเทศไทย มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
๔,๗๖๒.๓๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๙๗๖,๔๗๖ ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษะภูเขาสูงชัน
ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขามีลักษณะเป็นป่าเขาติดเทือกเขาดงพญาเย็น ทางตอนใต้
และตะวันออกเป็นที่ราบมีสภาพเป็นป่า ด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม การแบ่งเขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น ๗ อาเภอ ๖๔ ตาบล ๗๐๘ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง ๑ เทศบาล
เมือง ๑๓ เทศบาลตาบล และ ๕๖ องค์การบริหารส่วนตาบล ปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับสมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก
รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าวทาให้บริเวณบริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ ๓๙ - ๔๑ องศาเซลเซียส และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว
จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะทานา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
และพื ชไร่ ปัญ หาการใช้ที่ ดิน ในบางอ าเภอ มีศั กยภาพของดิ นที่ ไม่เหมาะสมต่ อการเพาะปลูก พื ช
ตลอดจนปัญหาการพังทลายของดิน ดินมีสภาพเป็นดินปนทรายของพื้นที่อาเภอเมืองปราจีนบุรี และ
อาเภอศรีมหาโพธิ ทาให้เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการปรับปรุงคุณภาพดิน จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่
ใกล้ฝั่งทะเลตะวัน ออกของอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัด พาไอน้ าจาก
อ่าวไทยปะทะภูเขาทางเหนือของจังหวัดลอยตัวตกมาเป็นฝน และได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปีละ
๒-๓ ลูก ทาให้ปริมาณน้าฝนมีค่อนข้างมาก เหมาะแก่การกสิกรรม จังหวัดมีแหล่งน้าตามธรรมชาติ
ทีส่ าคัญ คือ แม่น้าปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแควพระปรงและแควหนุมาน บริเวณอาเภอ
กบินทร์บุรี และคลองประจันตคาม บริเวณอาเภอเมืองปราจีนบุรีและไหลรวมกับแม่น้านครนายก
เป็นแม่น้าบางปะกง มีโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี จานวน ๗ โครงการ ได้แก่ โครงการท่าแห โครงการห้วยเกษียร โครงการคลองโคกกะจะ
โครงการห้วยไคร้ โครงการคลองสารภี โครงการประจันตคาม และโครงการตะเคียนทอง รวมทั้งมี

-๓โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ ชลประทานปราจีนบุรี
จานวน ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้าบ้านทับลาน โครงการฝายห้วยคาภู โครงการคลองชุมพล
โครงการอ่างเก็บน้าคลองดินแดง โครงการทานบดินบ้านคลองบุสูง อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ ๒
และอ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง
พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ ป่าแดง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้สาคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียน
ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้พะยูง และไม้ชิงชัน
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไม้ไผ่ที่สามารถทารายได้ให้กับจังหวัดในการผลิตหัตถกรรมส่งออกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมืองปราจีนบุรี อาเภอนาดี อาเภอกบินทร์บุรี
และอาเภอประจันตคาม รวมมีพื้นที่ป่าไม้เนื้อที่ประมาณ ๘๘๗,๗๗๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๓ ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแบ่งออกได้ดังนี้
๑. ป่ าสงวนแห่ งชาติ จ านวน ๗ ป่ า ได้ แก่ ป่ าทุ่ งโพธิ์ ป่ าห้ วยไคร้ ป่ าประดู่ วังตะเคียน ป่าน้าตกเขาอีโต้ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ป่าแควระบมและป่าสียัด
และป่าคุ้มครอง หนองไผ่ล้อม
๒. ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน ๔ ป่า ได้แก่ ป่าเขาใหญ่ ป่าทุ่งโพธิ์
ป่าห้วยไคร้ และที่ดินจัดสรรแปลงที่ ๑
๓. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย จานวน ๓ ป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ด้านอุตสาหกรรม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นโยบายระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การ ๓ จั ง หวั ด
(ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ระยอง) ซึ่งจังหวัด ปราจีน บุรีสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระเบี ยงเศรษฐกิจดั งกล่าว
ได้ คาดว่าในปี ๒๕๖๐ จะมีการลงทุนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ประกอบกับความพร้อมด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้า ขณะเดียวกันมองว่าแนวโน้มจะมีโรงงานมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านการคมนาคม ซึ่งปราจีนบุรีเป็นเสมือนศูนย์กลางที่จะเดินทางไปภาคกลาง
ภาคตะวั น ออก และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รวมถึ ง กั ม พู ช า และท่ า เรื อ ได้ อ ย่ า งสะดวก
โดยอุตสาหกรรมหลักที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด คือ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน (ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มีโรงงาน
จานวน ๙๕๒ โรงงาน จานวนเงินลงทุน ๒๙๓,๐๑๙.๖๔ ล้านบาท โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ตั้ งของ
สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่ประมาณ ๗,๑๙๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๔๙๗
ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๒๘ ของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมชายแดนด้านตะวันออกของ
ประเทศ มีพรมแดนติดต่อ กับราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศตะวันออก ยาวประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร

-๔สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย
๗๔ เมตร โดยมีทิวเขาบรรทัดอยู่ทางตอนบนของจังหวัด เป็นต้นกาเนิดของแม่น้าบางปะกง และเป็น
ป่าทึบในบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางด้านใต้เป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่งเสื่อมโทรม
ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกและแผ้วถางเพื่อทาการเกษตร ทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบถึงที่ราบสูง และมีสภาพ
เป็ น ป่ าโปร่ง ทางด้านตะวัน ตกเป็น สัน ปั น น้ า และพื้ น ที่ ลาดไปทางอาเภอเมื องสระแก้วและอ าเภอ
อรัญประเทศ ต่อเนื่องเข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ พื้นที่ของ
อาเภอวังน้าเย็นและอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ อาเภอ ๕๘
ตาบล ๗๓๑ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ เทศบาลเมือง ๑๓ เทศบาลตาบล ๔๙ องค์การ
บริหารส่วนตาบล
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ของจังหวัด สระแก้ว จากข้อมูลของกรมพั ฒ นาที่ ดิน (๒๕๕๙)
พบว่าในปี ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการขยายตัว ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกั บจานวนประชากรของจังหวัด
สระแก้วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๕๙ พื้นที่
ทางการเกษตรกรมีจานวนลดลง โดยเฉพาะพื้นที่พืชไร่และนาข้าว สาหรับพื้นที่ป่าพบว่า มีปริมาณลดลง
ไม่มาก รวมทั้งพบว่ามีพื้นที่แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
ในปั จจุบั น เมื่อพิ จารณาจากประเภทของที่ดิน ในจังหวัด สระแก้ว จะพบว่า ร้อยละ
๔๑.๐๒ หรือพื้นที่ประมาณ ๑,๘๔๔,๖๕๓.๔ ไร่ เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ร้อยละ ๓๕.๕๗ หรือพื้นที่ประมาณ
๑,๕๙๙,๕๖๙.๐๒ ไร่ เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร ร้อยละ ๐.๘๑
หรือพื้นที่ประมาณ ๓๖,๔๒๕.๓๘ ไร่ เป็นพื้นที่ราชพัสดุ มีเพียงร้อยละ ๑๖.๐๒ หรือพื้นที่ประมาณ
๗๒๐,๔๑๓.๑๕ ไร่ เป็นพื้นที่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
สาหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การนาเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่าน
พิ ธีก ารศุล กากร โดยมีจุ ด ผ่านแดนที่ สาคัญ ๔ จุด คือ จุด ผ่านแดนถาวรบ้ านคลองลึก อ าเภอ
อรัญ ประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด และจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวอีก
๒ จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่างอาเภออรัญประเทศ กับอาเภอมาลัย
จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอาเภอตาพระยา
กับ อ าเภอทมอพวก จั งหวัด บั น เตีย เมี ยนเจย สิน ค้ าส่งออกที่ สาคั ญ ได้ แก่ รถยนต์ เครื่อ งยนต์
รถจั กรยานยนต์ อะไหล่ รถจั กรยานยนต์ รถแทร็กเตอร์ เป็ นต้ น สิ นค้ าน าเข้ าที่ ส าคั ญ ได้ แก่ มั น
สาปะหลัง ไอโซแทงค์สาหรับบรรจุก๊าซ ส่วนประกอบมอเตอร์ทาด้วยอลูมิเนียม อาหารสาหรับสุนัข
เป็นต้น
ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดสระแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม จ านวน ๕๘๐ โรงงาน มู ล ค่ า รวม ๔๔๗๗๙.๒๑ ล้ า นบาท โดยมี ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมหลักที่มีจานวนโรงงานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ประกอบด้วยการผลิตอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
๓๙.๕๕ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๑.๑ ผลิ ต /ซ่ อ มยานพาหนะ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๙.๙๕

-๕ผลิต ภั ณ ฑ์ อโลหะ คิด เป็น ร้อยละ ๙.๗ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ แปรรูป จากไม้ คิ ด เป็ น ร้อยละ ๙.๗ สาหรับ
อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์จากพืชหรือการแปรรูปการเกษตรในปี ๒๕๖๑ มีจานวน ๑๒๕ โรงงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ)
ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ มี น โยบายมุ่ งมั่ น พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เวณชายแดนที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
จึงได้กาหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้ น จนมาถึ ง รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะขับเคลื่อนและดาเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษขึ้น และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรี
เป็น ประธาน ได้มีประกาศที่ ๑/๒๕๕๘ กาหนดพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ใน ๖
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัด สระแก้วได้ดาเนินการในพื้นที่ ๔ ตาบล ของ ๒ อาเภอ
ได้ แ ก่ ต าบลผั ก ขะ อ าเภอวั ฒ นานคร ต าบลบ้ านด่ า น ต าบลป่ า ไร่ และต าบลท่ า ข้ า ม อ าเภอ
อรัญ ประเทศ รวมพื้ น ที่ ๒๐๗,๕๐๐ ไร่ หรือคิด เป็ น ๓๓๒ ตร.กม. โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ดึงดู ด
การลงทุ น ทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพิ่ ม ขีด ความสามารถของ
ประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
แก้ปัญหาความมั่นคง ความก้าวหน้าด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว บริษัทที่ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ๔ บริษัท มูลค่าการลงทุนในพื้นที่รวม
๑,๓๑๕.๖ ล้านบาท
การพัฒนาและความคืบหน้าในการดาเนินงาน
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและด่ านศุ ล กากร มี โครงการรองรับ การพั ฒ นาพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้
ด้านด่านศุลกากร
๑) โครงการแผนงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก พื้นที่ ๖๙-๓-๙๙ ไร่
ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ บริเวณหลังด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๑๕ ล้านบาท
๒) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึกใหม่ (CIQ) วงเงินงบประมาณ
๕๐ ล้านบาท
๓) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)
พื้นที่ ๕๒๕ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท (ผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๔) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน พื้นที่ ๑๓๒.๕๐ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๒๕๐
ล้านบาท

-๖การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว การดาเนินการ
ที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
๑) พื้ น ที่ แปลงที่ ๑ แปลง ๕๒๕-๓-๐๐ ไร่ ใช้พื้ นที่รองรองรับการจัด ตั้งหน่วย CIQ
(Customs Immigration and Quarantine : CIQ) และเพิ่มการใช้ประโยชน์ในภาคพาณิชยกรรมด้วย
โดยที่กรมศุลกากรได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยนแล้วนั้น จะนามาปรับใช้เป็น
แบบการก่อสร้างที่ด่านบ้านป่าไร่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่บ้านป่าไร่ คาดว่า
จะแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๒
๒) พื้นที่แปลงที่ ๒ แปลง ๖๖๐-๒-๒๓ ไร่ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) เช่าเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ปั จจุบัน กนอ. อยู่ระหว่างก่อสร้างนิคมฯ คาดว่าจะเปิดรับ
นักลงทุนได้ ในปี ๒๕๖๑
ความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทุนเพื่อการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๔๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๑ จานวน ๕๖๐ ล้านบาท โดยการก่อสร้าง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ ๖๖๐ ไร่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ โดยงบประมาณ ของ กนอ. จ านวน ๑๐๐.๖๔ ล้ า นบาท กลุ่ ม ที่ ๑
ความก้าวหน้า ๑๐๐% เก็บรายละเอียดอาคารประชารัฐและงานถนน กลุ่มที่ ๒ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
โครงสร้างป้ายสูง เก็บรายละเอียดงานสถาปัตย์ฯ สาหรับอาคารโรงงานฯ เก็บงานถมบดอัดพื้นโรงงาน
ระยะที่ ๒ โดยงบประมาณแผ่นดิน ๗๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง ๒๙ กันยายน
๒๕๖๐ มูลค่า ๖๓๗.๖ ล้านบาท สัญ ญาเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ธันวาคม ๒๕๖๑ (ระยะเวลา
ด าเนิ น การ ๑๕ เดื อ น) การท าสั ญ ญาจองและเช่ า พื้ น ที่ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมสระแก้ ว ปั จ จุ บั น มี
ผู้ประกอบการทาสัญญาจอง/เช่า ๒ ราย
๑. ทาสัญญาเช่า ๑ ราย บริษัทประกอบกิจการน้ายาทาความสะอาด (บริษัทไม่อนุ ญาต
ให้เปิดเผยชื่อบริษัท) โซน B เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พื้นที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตร.ว./๓.๖๘ ไร่ ทาสัญญา
เช่า วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี ๒๕๖๑
๒. ทาสัญญาจอง ๑ ราย บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
ผลิตชุดสายไฟในยานยนต์ (wiring harness) โซน C อุตสาหกรรมทัว่ ไป พื้นที่ ๒๓ ไร่ ๐ งาน ๒๔ ตร.ว./
๒๓.๐๖ ไร่ ทาสัญญาจองวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี ๒๕๖๑
๗. วิธีการดาเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)
∕

จัดประชุมสัมมนา

จัดเวทีเสวนา

จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร

อืน่ ๆ

Focus Group

-๗๘. วิธีการประเมินผล
∕

สังเกต

∕

สัมภาษณ์

สอบถาม

∕

ใช้เครือ่ งมือสื่อสาร

อืน่ ๆ

๙. ผลการดาเนินงาน
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จานวนเป้าหมายทีต่ ั้งไว้

..........๒๐๐............. คน

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

..........๒๔๙............. คน ทีเ่ ป็นร้อยละ .....๑๐๐......

- แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย)
∕

ประชาชนทัว่ ไป

∕

ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐ

เด็ก – เยาวชน
∕

ผูแ้ ทนหน่วยงานภาคเอกชน

ผู้บริหาร ร.ร./ครู
อื่น ๆ

๙.๒ เชิงคุณภาพ
ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่และอานาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัว ในการที่สมาชิกวุฒิสภา
ลงพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่ และการเสนอข้อคิดเห็น/ความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การบริหารจัดการน้า โครงสร้างพื้นฐาน โดยมี
ข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งวุฒิสภาได้นาข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของ
วุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอานาจต่อไป
๙.๓ เชิงเวลา
∕

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

อื่น ๆ ..........................................................................
๙.๔ งบประมาณดาเนินการ
∕
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)

เพียงพอ/เหมาะสม

ไม่เพียงพอ

-๘๑๑. ข้อเสนอแนะ
๑. การจัด ก าหนดการควรเพิ่ ม เวลาในการพบกั บ ชาวบ้ า นมากกว่ าผู้ น าชุ ม ชน เนื่ อ งจาก
ผู้นาชุมชนมักจะสะท้อนปัญหาเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน
๒. การดูงานแต่ละจังหวัด ต้องการให้เน้นเรื่องการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ว่าจะบรรลุตาม
แผนยุทธศาสตร์อย่างไร โดยเน้นแผนกลุ่มจัง หวัด แผนจังหวัด ให้มีความชัดเจน การดาเนินงานของ
สภาพัฒน์ฯ ต้องการให้ดูแผนของจังหวัดก่อนการอนุมัติงบประมาณรายปี
๓. เห็ น ด้วยกับการลงพื้นที่พบส่วนราชการในระดับอาเภอมากกว่าพบหัวหน้าส่วนราชการ
ที่จังหวัด เพราะจะทาให้ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและส่วนราชการ
ระดับล่าง
๔. ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่อง E - Commerce และปัญหาของส่วนราชการ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาการใช้จ่ายเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ
๕. การลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ต้องการให้ประชาชนและจังหวัดนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงบวกมากกว่าการถามถึงประเด็นปัญหา ซึ่งจะทาให้มีความคิดอยู่แบบเดิมมากกว่า
ความคิดในเชิงพัฒนา โดยเห็นด้วยกับรูปแบบการลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว
๖. เห็นสมควรว่าในการเดินทางในครั้งแรกของทุกจังหวัด ควรพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และในการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป คณะจึงจะ
สามารถลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
๗. การลงพื้นที่และนาประเด็นปัญหาของประชาชนมาดาเนินการแก้ไข ควรให้มีจุดยึดโยงกับ
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการต่างๆ และคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

-๙ภาคผนวก
 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิ ก า ณ ห้ อ งประชุ ม โรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภั ย ภู เบศร คณะกรรมการโครงการสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาพบประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาค
ตะวันออก ร่วมพบปะพูดคุยกับหั วหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้บริห าร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประกอบด้วย ๑) ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการของจังหวัด ๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ๓) การจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ๔)
ปัญ หาการขยายพื้นที่ "โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC - Eastern Economic
Corridor" ให้ ค รอบคลุ ม จั งหวัด ปราจีน บุ รี และ ๕) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการ
ดาเนินการเรื่อง กัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๐  ณ เทศบาลตาบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
วัน พฤหั สบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตาบลกบิน ทร์
จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ลงพื้นที่พบปะประชาชนเทศบาลตาบลกบินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี

- ๑๑  ณ จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลป่าไร่ จังหวัด
สระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่
พบปะประชาชน ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ ผู้ น าชุ ม ชน ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น และสื่ อ มวลชน เพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และเดิ น ทางลงพื้ น ที่ ดู งาน ๒ จุ ด ประกอบด้ ว ย จุ ด ที่ ๑ ณ ด่า น
ศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) และจุดที่ ๒ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและลานประชารัฐ จังหวัดสระแก้ว

ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก (พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว) วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

ท้องถิ่นมีความพร้อมใน
การรองรับกฎหมายที่
จะมีผลใช้บังคับ
๑. การเลือกตั้งส่วน
ท้องถิ่น รอประกาศ/
ระเบียบของ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
๒. กฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง มี
ผู้เชี่ยวชาญจาก
กระทรวงการคลังมา
ประชุมชี้แจงกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ทาเวิร์คช็อป สานัก
ท้องถิ่น ได้จัดทาแผนที่

๑. สมาชิกวุฒิสภาเสนอ
ให้มีการทาความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่
๒. พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
เป็นการปฏิรูประบบ
ภาษีทั้งหมด และ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ค่อนข้างมาก
กล่าวคือ เป็นการ
กาหนดภาษีโดยมี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน
ไม่ได้ใช้ดุลพินิจในการ
ประเมินแบบกฎหมาย
เก่าอีกต่อไป เช่น พื้นที่
เกษตรกรรมจะได้รับ
การยกเว้นภาษี ๕๐

หมายเหตุ

จังหวัดปราจีนบุรี
๑. ข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๑.๑ พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ พระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สืบเนื่องมาจากสภานิติบัญญัติ
ได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก
ทาให้มีกฎหมายใหม่ออกมา
บังคับใช้หลายฉบับ ท้องถิ่นมี
การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้
บังคับหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
๑) การบริการ
ประชาชน
๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- เศรษฐกิจ
๒. ส่งต่อข้อมูล
๒.๑ กมธ.เกษตรและ
สหกรณ์
๒.๒ กมธ.การเศรษฐกิจ
การเงิน และการคลัง

๒

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

ภาษี และจัดหาข้อมูล
ที่ดินรายแปลง/ราคา
ที่ดินรายแปลง โดยผู้ที่
จะได้รับผลกระทบจาก
การเก็บภาษีที่ดินมาก
ที่สุดคือ ผู้ที่เป็น
เจ้าของที่ดินว่างเปล่า
ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม
ยอมรับกฎหมาย
ดังกล่าว
๓. สานักงานธนารักษ์
จะจัดทาบัญชีกาหนด
มูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินประมาณ
กลางเดือนตุลาคม
และจะต้องมาชี้แจงทา
ความเข้าใจ ส่วนการ
คัดค้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน อยู่
ระหว่างการกาหนด
หลักเกณฑ์

ล้านบาทแรก และการ
จะดูว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่
ทางการเกษตร ก็ต้องดู
ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงเกษตรฯ ส่วน
ภาษีที่ดินว่างเปล่าก็จะ
คิดภาษีสูงกว่าที่ดินอื่น
ดังนั้น ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมการ
รองรับ และหากทาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็
จะมีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น และเกิด
ความเป็นธรรมแก่
ประชาชน

หมายเหตุ

๓

ประเด็นในการพูดคุย
๒. การขยายพื้นที่
“โครงการเขตเศษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก”
ให้ครอบคลุมจังหวัด
ปราจีนบุรี

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่

ประชาชน
ปัจจุบันเขตพัฒนาพิเศษภาค ขอให้ช่วยเร่งรัด
ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ผลักดันให้จังหวัด
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ปราจีนบุรี ได้รับการ
จังหวัดระยอง และจังหวัด
ประกาศเป็นเขตพัฒนา
ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะได้รับการ
พิเศษภาคตะวันออก
ส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์
จากกระทรวงการคลังในเรื่อง
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้บริหาร นัก
ลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ
จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อม
ในด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
ลงทุน ทั้งด้านการคมนาคม
ขนส่ง ปัจจัยสนับสนุนด้าน
การผลิต ระบบสาธารณูปโภค
รวมถึงพื้นที่ที่สามารถรองรับ
การลงทุนจากผู้ประกอบการ
มีนโยบายที่ดึงดูดการลงทุน
แต่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี

หน่วยงานภาครัฐ
-ไม่ม-ี

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

ได้มีการยื่นคาขอจัดตั้ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษไปยัง
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอผล
การศึกษา

๑. จังหวัดปราจีนบุรี
มีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
ลงทุน โอกาสในการ
ได้รับการประกาศเป็น
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จึงมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างสูง
๒. รัฐมีงบประมาณที่
จากัดในประกาศเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบกับ
ผู้ประกอบกิจการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษจะต้องทาตาม
เงื่อนไขในการเป็นเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และเมื่อ
ประกาศเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
แล้ว โรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องเข้า

หมายเหตุ
๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- เศรษฐกิจ
๒. ส่งต่อข้อมูล
- พาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

๔

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ความล่าช้าในการเพิ่มจังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เนื่องจาก
ระยะเวลาผ่านมา ๒ ปีแล้ว
จังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก จึงไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทุน ทาให้เกิดการ
เปรียบเทียบ และเป็นข้อ
ติดขัดในการขยายการลงทุน

๓. การควบคุมและกากับ
ดูแลการดาเนินการ เรื่อง
กัญชา ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ ๑. สารสกัดที่จะ
โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นามาใช้กาลังจะขาด
อนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชา แคลน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

มาอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศ
เป็นเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ไม่ใช่ว่าเมื่อ
ประกาศเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
แล้ว ราคาที่ดินสูงขึ้น
จึงไม่มผี ู้ประกอบ
กิจการเข้ามาในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
แต่ไปซื้อที่ดินโดยรอบ
ซึ่งมีราคาต่ากว่า เพื่อ
ประกอบกิจการ
๓. ต้องให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์
จากการเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกด้วย
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

๑. ควรสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกัญชา และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและสังคม

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ

๕

ประเด็นในการพูดคุย
ติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สาเหตุ หรือความเป็นมา
และประโยชน์ในทาง
การแพทย์ และเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์
ภายใต้การดูแลและควบคุม
ของคณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดให้โทษ และห้าม
จาหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตในการนากัญชามา
รักษาโรค มีปัญหาดังนี้
๑. สารสกัดกัญชาใช้ได้ผลใน
การรักษาโรคเจ็บปวดเรื้อรัง
โรคปวดเส้นประสาท
กล้ามเนื้อเกร็งจากโรคปลอก
ประสาทเสื่อม โรคลมชักใน
เด็ก ลดการคลื่นไส้อาเจียนใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเพิ่ม
ความอยากอาหารในผู้ป่วยโรค
เอดส์ แต่ยังไม่สามารถรักษา
โรคทางจิตเวช

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน
๒. ต้องพัฒนาสายพันธุ์
กัญชา โดยในเบื้องต้น
ต้องมีการนาเข้ากัญชา
เพื่อนามาพัฒนาสาย
พันธุ์
๓. ควบคุมการใช้กัญชา
ในการรักษาโรค

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

๑) สาธารณสุข
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
๒) ด้านกฎหมาย
สรรพคุณของกัญชาใน
๒. ส่งต่อข้อมูล กมธ.การ
การรักษาโรค
สาธารณสุข
๒. ขณะนี้ ยังไม่มี
กฎหมายนาเข้า –
ส่งออกกัญชา แต่ใน
อนาคต หากมีการ
ประกาศกฎกระทรวง
ออกมาบังคับใช้
เงื่อนไขและข้อติดขัด
ต่างๆ น่าจะดีขึ้น
๓. เรายังไม่ได้ใช้
ศักยภาพของภูมิปัญญา
ไทยอย่างเต็มที่ คน
ต่างชาติรับรู้ว่าภูมิ
ปัญญาดังกล่าวเป็นของ
คนไทย แต่ต่างชาติ
กลับเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ โดยนาไปจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
ในส่วนของยา เรามี
หน่วยงานที่กาหนด

๖

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

๒. ประเทศไทยมีกัญชาสาย
พันธุ์ที่มีสาร THC สูง ซึ่งทาให้
ติดและเมา แต่ก็มีการวิจัยที่
สนับสนุนให้ใช้เป็นยาได้ ส่วน
กัญชาสายพันธุ์ CBD ยังขาด
แคลน เพราะไม่สามารถปลูก
เองได้
๓. ความคาดหวังของผู้ป่วยที่
ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
และอาจนากัญชาไปรักษาโรค
โดยไม่ถูกวิธี
๔. ความพร้อมของทีม
ให้บริการ ซึ่งเป็นงาน
อาสาสมัคร เนื่องจากต้องมี
กระบวนการในการคัดกรอง
การตรวจรักษา การประเมิน
การติดตามและควบคุม

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา
มาตรฐานยาหรือไม่ มี
การชาระบัญชีตารับยา
หรือไม่ มีองค์กรที่จะ
ทดสอบประสิทธิผล
ของยาหรือไม่ แล้วมี
องค์กรที่จะนายา
ดังกล่าวไปจดสิทธิบัตร
ยาหรือไม่ ยาไทยที่ดี
ต้องมีมาตรฐาน ทาให้
คนไทยเชื่อว่ากินแล้วหาย
และที่สาคัญคือต้อง
นาไปจดสิทธิบัตรยา
ในประเด็นนี้ หาก
หน่วยงานนี้มีความ
ต้องการหรือสนใจที่จะ
ทาในเรื่องใดที่มีความ
น่าสนใจ หรือทาไปแล้ว
บางส่วน เรื่องดังกล่าว
อยู่ในยุทธศาสตร์ด้าน
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ก็สามารถ
ขอให้สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

๗

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

ช่วยผลักดันเรื่อง
ดังกล่าวโดยผ่าน
กระทรวงสาธารณสุขได้
เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ไทยและมรดกไทย
๔. ปัญหาอุทกภัยและ
น้าทะเลหนุนแม่น้า
ปราจีนบุรี

สืบเนื่องจากในฤดูฝน จังหวัด
ปราจีนบุรีจะประสบปัญหา
อุทกภัย และในฤดูร้อนก็จะ
ประสบภัยแล้ง เกิดภาวะการ
ขาดแคลนน้า รวมถึงน้าทะเล
หนุนในช่วงฤดูแล้ง สร้างความ
เสียหายให้แก่ประชาชน
เกษตรกร และชาวประมง จึง
จาเป็นต้องมีการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าขนาดใหญ่และขนาด
กลาง เพื่อกักเก็บน้า เช่น อ่าง
เก็บน้าใสน้อย – ใสใหญ่ อ่าง
เก็บน้าลาพระยาธาร อ่างเก็บ
น้าคลองวังมืด อ่างเก็บน้า
คลองหนองแก้ว อ่างเก็บน้า
คลองวังน้าขุ่น อ่างเก็บน้าห้วย

-ไม่ม-ี

ขอให้สนับสนุน
โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าใสน้อย – ใส
ใหญ่

ขณะนี้ โครงการ
ดังกล่าวอยู่ในการ
ดาเนินการของกรม
ชลประทาน โดยมี
สถานะภาพความ
พร้อมโครงการ ดังนี้
- ด้านที่ดิน --> ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
- การขอใช้ที่ดิน -->
ยังไม่ได้ดาเนินการ
- การศึกษาความ
เหมาะสม --> ระดับ
ของการศึกษา FS
- การสารวจออกแบบ
รายละเอียด --> ไม่
พร้อม

สมาชิกวุฒิสภาจะได้นา
ข้อคิดเห็นดังกล่าว
เสนอต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งติดตามการ
ดาเนินงานภายใต้
หน้าที่และอานาจของ
วุฒิสภาต่อไป

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งต่อข้อมูล
- กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๘

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

โสมง แต่ติดขัดที่พื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ และทับลาน และได้รับ
การประกาศเป็น “แหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ” ทา
ให้การก่อสร้างเป็นไปยาก
ประกอบกับสภาพพื้นที่มี
แม่น้าปราจีนบุรีไหลผ่านกลาง
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพียง
เส้นเดียว และทางตอนล่าง
เป็นพื้นที่ลุ่มต่า จึงยังไม่มี
ระบบการบริหารจัดการน้า
ทาให้ไม่สามารถควบคุมน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปัญหาการจัดการน้า เมื่อเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่ตาบลกบินทร์
๑. ไม่มีเส้นทางเข้า – ออก
พื้นที่
๒. น้ามาเร็วและไปเร็ว ไม่
สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

การก่อสร้างเขื่อนใส
น้อย – ใสใหญ่ น่าจะ
เป็นไปได้ยาก หรืออาจ
ต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการค่อนข้าง
ยาวนาน เนื่องจากเป็น
พื้นที่เขตอุทยาน และ

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งต่อข้อมูล

- การศึกษาด้านสังคม
--> ต้องศึกษา EIA
ใหม่
- การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม --> ต้อง
ศึกษา EIA ใหม่
เนื่องจากติดพื้นที่มรดก
โลก

๑. ขอให้สร้างทาง
ยกระดับ หรือสะพาน
เฉพาะกิจ
๒. ควรจัดทาแก้มลิง
เพื่อพักน้าในบริเวณ
ใกล้เคียง

-ไม่ม-ี

ขณะนี้ โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนใสน้อย –
ใสใหญ่ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของกรม
ชลประทาน

๙

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน
๓. ขอให้สร้างเขื่อนใส
น้อย – ใสใหญ่

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

- กมธ.
ได้รับการประกาศเป็น
“แหล่งมรดกโลกทาง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ธรรมชาติ” ดังนั้น ควร สิ่งแวดล้อม
มีการพิจารณาหาพื้นที่
ใหม่ที่จะสามารถ
ดาเนินการได้ เช่น
โครงการบรรเทา
อุทกภัยช่องลัดน้าท่วม
(Floodway) เนื่องจาก
มีความเป็นไปได้
มากกว่า อย่างไรก็ตาม
สมาชิกวุฒิสภาจะได้นา
ข้อคิดเห็นดังกล่าว
เสนอต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งติดตามการ
ดาเนินงานภายใต้
หน้าที่และอานาจของ
วุฒิสภาต่อไป

๑๐

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

จังหวัดสระแก้ว
๑. ข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๑.๑ พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ พระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑.๔ พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

สืบเนื่องมาจากสภานิติบัญญัติ
ได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก
ทาให้มีกฎหมายใหม่ออกมา
บังคับใช้หลายฉบับ ท้องถิ่นมี
การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้
บังคับหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร

ท้องถิ่นมีความพร้อมใน สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้
การรองรับกฎหมายที่ มีการทาความเข้าใจกับ
จะมีผลใช้บังคับ
ประชาชนในพื้นที่
๑. การเลือกตั้งส่วน
ท้องถิ่น รอประกาศ/
ระเบียบของ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
๒. พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง จังหวัดสระแก้วมี
ความชัดเจน ไม่มีความ
สลับซับซ้อน และ
ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
กระทรวงมหาดไทย
จะต้องมีการฝึกสอน
และฝึกอบรม

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- กฎหมาย
๒. ส่งต่อข้อมูล
๒.๑ กมธ.การปกครอง
ท้องถิ่น
๒.๒ การกฎหมาย การ
ยุติธรรม แลการตารวจ

๑๑

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

๓. พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีอานาจหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียน
ของประชาชน และส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒. การประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วกาหนด
ผังเมืองรวมส่วนใหญ่ของ
จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาความ
เป็นเมืองของจังหวัด ทาให้
อาจไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการ
ลงทุนให้นักลงทุนมาตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ถึงแม้ว่า
การนิคมอุตสาหกรรมพยายาม
จัดตั้ง “โครงการนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว” แต่
ปัญหาคือไม่สามารถออกโฉนด
ที่ดินให้กับผู้ลงทุนได้เนื่องจาก
เป็นที่ดิน ส.ป.ก. และราคาค่าเช่า

-ไม่ม-ี

ต้องการให้ปรับแก้
- จังหวัดได้แต่งตั้ง
กฎหมายผังเมืองรวม คณะกรรมการ
ของจังหวัดเป็นเขตสี
เพือ่ พิจารณาแล้ว
ม่วง เพื่อใช้ประโยชน์
สาหรับที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลัง
สินค้า แทนสีเขียว
ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
๑) อุตสาหกรรมและ
การบริการแห่งอนาคต
๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
๑) เศรษฐกิจ
๒) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งต่อข้อมูล
๒.๑ กมธ.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ กมธ.การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

๑๒

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

๑. การดาเนินการตาม
ข้อ ๑ – ๓ สาเร็จ
เรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปีนี้ ส่วนด่าน
ศุลกากรบ้านป่าไร่ยังไม่
เปิดเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร

ให้เสนอของบในการ
ก่อสร้างเส้นทาง
เชื่อมต่อ ระหว่างด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ
และด่านศุลกากรป่าไร่

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- เศรษฐกิจ
๒. ส่งต่อข้อมูล
- การคมนาคม

๑. เพิกถอนสิทธิผู้เช่า
พื้นที่ที่ทาสัญญาเช่าไว้
กรณีไม่เข้าใช้พื้นที่
๒. ลดค่าเช่าพื้นที่
เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้
๓. ให้อุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้วร่วมกับ

๑. เรื่องนี้อยู่ใน
๑.๑ แผนแม่บทฯ
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๒ แผนการปฏิรูปฯ
- เศรษฐกิจ
๒. ส่งต่อข้อมูล
- การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม

ค่อนข้างจะแพง ทาให้ไม่เกิด
แรงจูงใจในการลงทุนมากนัก
๓. ปัญหาและอุปสรรค
ของด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ

๑. การให้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ หรือ One Stop
Service : OSS
๒. โครงการปรับปรุงอาคาร
ด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ :
CIQ
๓. ความร่วมมือด้านศุลกากร
ระหว่างไทยและกัมพูชา
๔. โครงการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ

๔. การดาเนินการตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU)
ลานประชารัฐ บริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมและ
ด่านศุลกากรป่าไร่

ไม่มีการเข้ามาใช้พื้นที่ลาน
ประชารัฐ เนื่องจาก
- ผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าพื้นที่
แต่ไม่เข้าใช้พื้นที่
- ค่าเช่าพื้นที่ มีราคาแพง
- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
ต่อการลงทุน

ต้องการให้มีการบริหาร
จัดการลานประชารัฐ
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถเข้าใช้
พื้นที่ดังกล่าวได้

๑๓

ประเด็นในการพูดคุย

สาเหตุ หรือความเป็นมา

ความต้องการของพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

การดาเนินการของ
พื้นที่หรือจังหวัด

ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
สระแก้ว พัฒนาพื้นที่ให้
เอื้อต่อการเข้ามาลงทุน
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว
๑. การจัดกาหนดการควรเพิ่มเวลาในการพบกับชาวบ้านมากกว่าผู้นาชุมชน เนื่องจากผู้นาชุมชนมักจะสะท้อนปัญหาเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์
ของประชาชน
๒. การดูงานแต่ละจังหวัด ต้องการให้เน้นเรื่องการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ว่าจะบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไร โดยเน้นแผนกลุ่มจังหวั ด แผนจังหวัด
ให้มีความชัดเจน การดาเนินงานของสภาพัฒน์ฯ ต้องการให้ดูแผนของจังหวัดก่อนการอนุมัติงบประมาณรายปี
๓. เห็นด้วยกับการลงพื้นที่พบส่วนราชการในระดับอาเภอมากกว่าพบหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัด เพราะจะทาให้ ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนและส่วนราชการระดับล่าง
๔. ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่อง E - Commerce และปัญหาของส่วนราชการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการใช้จ่ายเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ
๕. การลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ต้องการให้ประชาชนและจังหวัดนาเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงบวกมากกว่าการถามถึงประเด็นปัญหา ซึ่งจะทาให้
มีความคิดอยู่แบบเดิมมากกว่าความคิดในเชิงพัฒนา โดยเห็นด้วยกับรูปแบบการลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว
๖. เห็นสมควรว่าในการเดินทางในครั้งแรกของทุกจังหวัด ควรพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และ
ในการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป คณะจึงจะสามารถลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
๗. การลงพื้นที่และนาประเด็นปัญหาของประชาชนมาดาเนินการแก้ไข ควรให้มีจุดยึดโยงกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการต่างๆ และคานึงถึงความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ
-------------------------------------------------------

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

แผ่นที่ ๑
ความเป็นมา
๑. วุฒิสภาในฐานะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ มีนโยบายให้สมาชิกวุฒิสภาไปพบปะประชาชน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วน กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์กติกา ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขในระบบรัฐสภา จึงอาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๐ (๕) ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑ จึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนจานวน ๗ ภาค เพื่อดาเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา

แผ่นที่ ๒
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย
๒.๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย ทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล
๒.๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
๒.๕ เพื่อปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอานาจในการติดตามผล การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและตามที่กาหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาติ

๑

แผ่นที่ ๓
๓. การดาเนินการ : แยกกลุ่มออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่

แผ่นที่ ๔

แผ่นที่ ๕

คณะกรรมการ จานวน ๓๐ ท่าน ประกอบด้วย

๒

แผ่นที่ ๖

แผ่นที่ ๗

แผ่นที่ ๘

แผ่นที่ ๙

แผ่นที่ ๑๐
๔. กลุ่มภาคตะวันออก รับผิดชอบในพื้นที่ ๘ จังหวัดได้แก่
๔.๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔.๓ จังหวัดระยอง
๔.๕ จังหวัดตราด
๔.๗ จังหวัดปราจีนบุรี

๔.๒ จังหวัดชลบุรี
๔.๔ จังหวัดจันทบุรี
๔.๖ จังหวัดนครนายก
๔.๘ จังหวัดสระแก้ว

แผ่นที่ ๑๑
แนวคิดการดาเนินการ
- มุ่งเน้นการลงพื้นที่ระดับท้องถิ่นและท้องที่
- พบปะประชาชน
- พบปะผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
- เสริมสร้างการพัฒนาในระดับตาบลเพื่อความยั่งยืน

๓

แผ่นที่ ๑๒
การดูงาน พื้นที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

แผ่นที่ ๑๓
๖. แนวความคิดในการดาเนินกิจกรรม
๖.๑ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
๖.๑.๑ การไปพบส่วนราชการ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี นายพิบูลย์
หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลใน ๓ ประเด็น
ได้แก่
๑) ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการ
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
(๑.๑) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท้องถิ่นมีความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ขณะนีรอประกาศ/ระเบียบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๑.๒) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เชี่ยวชาญจาก
กระทรวงการคลังมาประชุมชี้แจงกับผู้บริหารท้องถิ่น และทาเวิร์คช็อป สานักท้องถิ่น ได้จัดทาแผนที่ภาษี และ
จัดหาข้อมูลที่ดินรายแปลง/ราคาที่ดินรายแปลง โดยผู้ที่จะได้ รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินมากที่สุดคือ
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินว่างเปล่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ยอมรับกฎหมายดังกล่าว
(๑.๓) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง รั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานธนารักษ์จะจัดทาบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินประมาณกลางเดือนตุลาคม
และจะต้องมาชี้ แจงทาความเข้า ใจ ส่ ว นการคัดค้านการประเมิน มูล ค่า ทรั พย์สิ น อยู่ระหว่างการก าหนด
หลักเกณฑ์
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๒.๑) สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ มีการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ
(๒.๒) กฎหมายภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เป็ น การปฏิ รู ป ระบบภาษี ทั้ ง หมด
เป็นการกาหนดภาษีโดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่ได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินแบบกฎหมายเก่าอีกต่อไป เช่น
พื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษี ๕๐ ล้านบาทแรก และต้องดูตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรฯ
ส่วนภาษีที่ดินว่างเปล่าก็จะคิดภาษีสูงกว่าที่ดินอื่น ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับ และหาก
ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
(๓.๑) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ การ
ประกาศหลักเกณฑ์กาหนดพื้นที่เกษตรกรรมของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๓.๒) คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับ การกาหนดหลักเกณฑ์ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของกรมธนารักษ์

๔

แผ่นที่ ๑๔
๒) ประเด็นเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ภาคตะวันออก (EEC)
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
ผู้ประกอบการจังหวัดปราจีนบุรีขอให้รัฐบาลพิจารณากาหนดให้จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นพื้นที่ EEC เฟสที่ ๒ เนื่องจากปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม เพราะการไม่ได้สิทธิประโยชน์จาก EEC
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สมาชิกวุฒิสภาขอให้จังหวัดปราจีนบุรีและภาคเอกชนเตรียมข้อมูลของจังหวัดกรณี
มีการประเมินความพร้อมเพื่อพิจารณาขยายพื้นที่ EEC ซึ่งคาดว่าจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับการประกาศเป็น
พื้นที่ EEC ในระยะถัดไป
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการขยาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี

แผ่นที่ ๑๕
๓) ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการเรื่อง กัญชา ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
(๑.๑) สารสกัดที่จะนามาใช้กาลังจะขาดแคลน เนื่องจากสายพันธุ์กัญชา
ที่สามารถใช้สกัดไม่ใช่สายพันธุ์ในประเทศ
(๑.๒) จาเป็นต้องพัฒนาสารพันธุ์ภายในประเทศ แต่ต้องนาเข้าสายพันธุ์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งติดขัดด้านกฎหมาย
(๑.๓) การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคจาเป็นต้องควบคุมด้วยแพทย์ เนื่องจากมี
ผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๒.๑) ต้องให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค
(๒.๒) การนาเข้ากัญชายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้แต่หากมีการประกาศกฎกระทรวง
น่าจะผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อติดขัดได้
(๒.๓) ควรมีหน่วยงานกาหนดมาตรฐานยาและรักษาภูมิปัญญาไทย
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมและกากับ
ดูแลการใช้กัญชาในการผลิตยารักษาโรค

๕

แผ่นที่ ๑๖
๔) ประเด็นเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการน้า
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
ในฤดูฝน จังหวัดปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และในฤดูร้อนก็จะประสบภัย
แล้ ง เกิดภาวะการขาดแคลนน้ า รวมถึงน้าทะเลหนุน ในช่ว งฤดูแล้ ง สร้างความเสี ยหายให้ แ ก่ประชาชน
เกษตรกร และชาวประมง จึงจาเป็นต้องมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อกักเก็บน้า เช่น
อ่างเก็บน้าใสน้อย – ใสใหญ่ อ่างเก็บน้าลาพระยาธาร อ่างเก็บน้าคลองวังมืด อ่างเก็บน้าคลองหนองแก้ว อ่าง
เก็บน้าคลองวังน้าขุ่น อ่างเก็บน้าห้วยโสมง แต่ติดขัดที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และทับ
ลาน และได้รับการประกาศเป็น “แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” ทาให้การก่อสร้างเป็นไปยาก ประกอบกับ
สภาพพื้นที่มีแม่น้าปราจีนบุรีไหลผ่านกลางพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพียงเส้นเดียว และทางตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่ม
ต่า จึงยังไม่มีระบบการบริหารจัดการน้า ทาให้ไม่สามารถควบคุมน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สมาชิกวุฒิสภารับที่จะนาข้อเสนอของจังหวัดและประชาชนส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามศึกษาเรื่องดังกล่าวภายใต้หน้าที่อานาจของวุฒิสภาต่อไป
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ

แผ่นที่ ๑๗
๖.๑.๒ การไปพบส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตาบลกบินทร์บุรี โดยมี
นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอาเภอกบินทรบุรี และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลพร้อมกับพบ
ประชาชนเพื่อรับฟังในประเด็น
- ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
(๑.๑) เมื่อน้าท่วมไม่มีเส้นทางเข้า – ออกพื้นที่
(๑.๒) น้ามาเร็วและไปเร็ว ไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้
(๑.๓) ขอให้สร้างเขื่อนใสน้อย – ใสใหญ่
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๒.๑) การก่อสร้างเขื่อนใสน้อย – ใสใหญ่ น่าจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตอุทยาน และได้รับการประกาศเป็น “แหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ” ดังนั้น ควรมีการพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่จะสามารถดาเนินการได้ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัย
ช่องลัดน้าท่วม (Floodway) เนื่องจากมีความเป็นไปได้มากกว่า
(๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาจะได้นาข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งติดตามการดาเนินงานภายใต้หน้าที่และอานาจของวุฒิสภาต่อไป
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๖

แผ่นที่ ๑๘
การดูงาน พื้นที่ เทศบาลตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แผ่นที่ ๑๙
๖.๒ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
๖.๒.๑ การไปพบส่วนราชการ ณ เทศบาลตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ โดยมี นายวิชิต ชาติ
ไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลใน ๓ ประเด็น ได้แก่
๑) ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
(๑.๑) พระราชบัญ ญั ติก ารเลื อกตั้ งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้ บริ หารท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒ การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น รอประกาศ/ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๑.๒) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสระแก้วมี
ความชัดเจน ไม่มีความสลับซับซ้อน และก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการฝึกสอนและ
ฝึกอบรม
(๑.๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้มีการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผ่นที่ ๒๐
๒) ประเด็นผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศเกี่ยวกับ
การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริเวณชายแดน, โครงการปรับปรุงอาคารด่านพม
แดนคลองลึกใหม่ (CIQ) และความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทย และกัมพูชา
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
(๑.๑) มีการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ CIQ เปิดให้บริการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service และมีความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทยและกัมพูชา
แต่ด่านศุลกากรป่าไร่ ยังไม่เปิดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ให้จังหวัดสระแก้วพิจารณาทาคาของบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรป่าไร่ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน
และระบายความแออัดของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
๗

คณะกรรมาธิการการคมนาคม เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาให้ส่วนราชการ
จัดทาคาของบประมาณ

แผ่นที่ ๒๑
๓) ความคืบหน้าการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ สภาพพื้นที่บริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่
(๑) พบปัญหาข้อขัดข้อง ได้แก่
ไม่มีการเข้ามาใช้พื้นที่ลานประชารัฐ เนื่องจาก
- ผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าพื้นที่ แต่ไม่เข้าใช้พื้นที่
- ค่าเช่าพื้นที่ มีราคาแพง
- สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการลงทุน
(๒) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(๒.๑) เพิกถอนสิทธิผู้เช่าพื้นที่ที่ทาสัญญาเช่าไว้กรณีไม่เข้าใช้พื้นที่
(๒.๒) ลดค่าเช่าพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้
(๒.๓) ให้อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สระแก้ว พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุน
(๓) การดาเนินการต่อเนื่อง โดยการแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการลงทุน
จบการบรรยาย
***********************************

๘

สรุปผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพื้นที่จงั หวัดภาคตะวันออก (ครั้งที่ ๑)
ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

๑. ก่อนลงพื้นที่ ๑.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภา สัมภาษณ์
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทั ศน์
รัฐสภา (PHONE IN)
- สัมภาษณ์ พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง
สัมภาษณ์ ในรายการ “ห้องข่าว
รัฐสภาแชนแนล ภาคเที่ยง”

๑.๒ จัดทาสปอตประชาสัมพันธ์

ช่องทางสื่อ

ผลการประชาสัมพันธ์

- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10)
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา
- เว็บไซต์ ช่อง youtube

https://www.youtube.com/watch?v=R0VuBu
D5gUM

๑. สื่อของวุฒิสภา
- facebook วุฒิสภา
- Twitter @SenateThailand
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
- ช่องทาง line วุฒิสภา
- Instrgram senatethailand
๒. สื่อท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี –
จังหวัดสระแก้ว

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ

๑.๓ จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ๑. สื่อของวุฒิสภา
- facebook วุฒิสภา
(banner)
- Twitter @SenateThailand
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
- ช่องทาง line วุฒิสภา
- Instrgram senatethailand
๒. สื่อท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว

๑.๔ จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
(press release)

๑. สื่อท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี และ
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา
๒. ระหว่าง
ลงพื้นที่

การดาเนินงาน
๒.๑ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์
- จังหวัดปราจีนบุรี
(๒๙ ก.ย. ๖๒)

ช่องทางสื่อ
๑. สื่อของวุฒิสภา
- facebook วุฒิสภา
- Twitter @SenateThailand
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
- ช่องทาง line วุฒิสภา

- สื่อออนไลน์ภาครัฐ
https://gnews.apps.go.th/news?news=460
77

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ
๒. สื่อท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/15948298441456
94/posts/2097819463846727/

- จังหวัดสระแก้ว (๓๐ ส.ค. ๖๒)

๑. สื่อของวุฒิสภา
- facebook วุฒิสภา
- Twitter @SenateThailand
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
- ช่องทาง line วุฒิสภา

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ
๒. สื่อกลาง
- สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TC
ATG190830182541481

๓. สื่อท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
https://www.facebook.com/18293676889640
2/videos/928102937547757/?story_fbid=627
164731140268&id=182936768896402&__tn_
_=K-R

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ
- นาจานิวส์อัพเดต
http://najanewsupdate.com/?p=95796

- สานักข่าว 77 ข่าวเด็ด
https://www.77kaoded.com/content/791303

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ
- นิตยสารสถานีตารวจประชาชน
http://www.tigernews.tv/31/08/2019/147243/

- นิตยสาร PoliceMagazine24
https://policemagazine24.blogspot.com/2
019/08/blog-post_327.html

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ

ผลการประชาสัมพันธ์

- สื่อออนไลน์ภาครัฐ สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
https://gnews.apps.go.th/news?news=46209

๒.๒ จัดทาคลิปวิดีโอสัมภาษณ์
สมาชิกวุฒิสภา
- สัมภาษณ์ พล.อ.วรพงษ์
สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง

สื่อของวุฒิสภา
- facebook วุฒิสภา
- Twitter nateThailand
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
- ช่องทาง line วุฒิสภา

https://www.youtube.com/watch?v=3G9weOz2OE&feature=youtu.be

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ

ผลการประชาสัมพันธ์

- สัมภาษณ์ พล.ร.อ.ชุมนุม
อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
รองประธานกรรมการ คนที่สอง

https://www.youtube.com/watch?v=zvVsyt6
RYXQ&feature=youtu.be
- สัมภาษณ์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ

https://www.youtube.com/watch?v=eNKZ90i1_k&feature=youtu.be

ช่วงเวลา

การดาเนินงาน
๒.๓ การถ่ายทอดสด ผ่าน
Facebook live

ช่องทางสื่อ
๑. สื่อของวุฒิสภา (facebook วุฒิสภา)

ผลการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลา
๓. หลังลงพื้นที่

การดาเนินงาน

ช่องทางสื่อ

ผลการประชาสัมพันธ์

๓.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภาสัมภาษณ์ - สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10)
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ออกอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
- พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิก เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา
วุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์ ในรายการ
“ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ภาคเที่ยง”
๓.๒ จัดทาบทความ “สกู๊ปพิเศษ”
การลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร
“สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนกันยายน
๒๕๖๒

- วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนกันยายน
๒๕๖๒
- แอปพลิเคชัน senate channal

- อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบอาร์ทเวิร์ก
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

การดาเนินการเรื่องร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็น
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ที่อยู่
และเบอร์โทรติดต่อ

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

การร้องเรียนโดยวาจาต่อสมาชิกวุฒสิ ภา จานวน ๘ เรื่อง
จังหวัดปราจีนบุรี จานวน ๔ เรื่อง
๑

นายสาธิต อ่อนน้อม
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. ๐๙๒ ๒๖๒ ๖๑๕๙

ข้อกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน
สืบนื่องมาจากสภานิติบัญญัติได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก ทาให้มี
กฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร อาทิเช่น พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ท้องถิ่นได้ชี้แจงว่ามี
ความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยังจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อชี้แจงให้ประชาชน
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

-๒ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๒ นายชาญชัย จินดาสถาพร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี
โทร. ๐๘๙ ๙๒๒ ๙๘๘๘

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

การขยายพื้นที่ “โครงการเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ให้
ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก มีความล่าช้าในการเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เนือ่ งจากระยะเวลาผ่านมา ๒ ปีแล้ว จังหวัด
ปราจีนบุรียังไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และ
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไป

-๓ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๓ ภญ.ดร. สุภาภรณ์ ปิติภรณ์
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โทร. ๐๘๑ ๔๒๓ ๙๔๘๗

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

การควบคุมและกากับดูแลการดาเนินการ เรื่อง กัญชา ตาม
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
อนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและ
ประโยชน์ในทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การดูแลและควบคุมของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และห้ามจาหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตในการนากัญชามารักษาโรค ปัญหาคือ
สารสกัดที่จะนามาใช้กาลังจะขาดแคลน ต้องพัฒนาสายพันธุ์กัญชา
โดยในเบื้องต้น ต้องมีการนาเข้ากัญชาเพื่อนามาพัฒนาสายพันธุ์
รวมถึงควบคุมการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดาเนินการตาม
หน้าทีแ่ ละอานาจต่อไป

-๔ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๔ ๑. นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ
โครงการชลประธานจังหวัด
ปราจีนบุรี
โทร. ๐๘๘ ๔๙๖ ๖๖๙๘
๒. นายวัลลภ ประวัตวิ งศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

ปัญหาอุทกภัยและน้าทะเลหนุนแม่น้าปราจีนบุรี
สืบเนื่องจากในฤดูฝน จังหวัดปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และ
ในฤดูร้อนก็จะประสบภัยแล้ง เกิดภาวะการขาดแคลนน้า รวมถึงน้า
ทะเลหนุนในช่วงฤดูแล้ง สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน เกษตรกร
และชาวประมง จึงขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าใสน้อย
– ใสใหญ่ ซึ่งขณะนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในการดาเนินการของกรม
ชลประทาน

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดาเนินการตาม
หน้าทีแ่ ละอานาจต่อไป

-๕ลาดับ
ที่

ชื่อ – ที่อยู่
และเบอร์โทรติดต่อ

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

ข้อกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน
สืบนื่องมาจากสภานิติบัญญัติได้ผ่านกฎหมายจานวนมาก ทาให้มี
กฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร
๑.๑ พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ พระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ พระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งท้องถิ่นได้ชี้แจงว่ามีความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้
บังคับ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการทาความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นทีเ่ กี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยังจังหวัด
สระแก้ว เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

จังหวัดสระแก้ว จานวน ๔ เรื่อง
๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

-๖ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๖ นายสวนิต สุรยิ กุล ณ อยุธยา
นายอาเภออรัญประเทศ
โทร. ๐๘๑ ๘๖๗ ๕๐๕๖

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน

การดาเนินการ

การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วกาหนดผังเมืองรวมส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียว
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นเมืองของจังหวัด ทาให้อาจไม่
เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนให้นกั ลงทุนมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ จึงต้องการให้ปรับแก้กฎหมายผังเมืองรวม ของจังหวัดเป็นเขต
สีม่วง เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรมและคลัง
สินค้า แทนสีเขียวที่ใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามหน้าทีแ่ ละอานาจ
ต่อไป

-๗ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๗ นายออน อุ่นทวีทรัพย์
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ของบในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศและด่านศุลกากรป่าไร่

การดาเนินการ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดาเนินการตาม
หน้าทีแ่ ละอานาจต่อไป

-๘ลาดับ
ชื่อ – ที่อยู่
ที่
และเบอร์โทรติดต่อ
๘ นายอภิชาต เสกธีระ
ผู้อานวยการสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน
การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ บริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่ เนื่องจากไม่มีการเข้ามาใช้
พื้นที่ลานประชารัฐ เพราะผูเ้ ช่าที่ทาสัญญาเช่าพื้นที่ แต่ไม่เข้าใช้
พื้นที่ , ค่าเช่าพื้นที่ มีราคาแพง และสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ อานวยต่อ
การลงทุน จึงต้องการให้มกี ารบริหารจัดการลานประชารัฐ เพื่อให้
ประชาชนในพืน้ ที่สามารถเข้าใช้พื้นที่ดงั กล่าวได้

การดาเนินการ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
– คณะกรรมการฯ รับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
อานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
๙ ตุลาคม ๖๒
– คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรือ่ งร้องเรียน
มีมติให้ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และ
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไป

