
ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖ /๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

สรุปจ านวนเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรบัมา 

ในพืน้ที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสอื 

จ านวน/เรือ่ง 
ประเภท : วาจา 
จ านวน/เรือ่ง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม ข้อเสนอแนะ 

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑     ๑     

๒. จังหวัดชลบุร ี ๒ ๑๑  ๑  ๓ ๓ ๑ ๕  
๓. จังหวัดระยอง  ๔ ๑      ๓  
๔. จังหวัดจันทบุร ี ๑ ๓   ๑    ๒ ๑ 
๕. จังหวัดตราด ๒ ๗ ๓  ๑  ๒  ๓  
๖. จังหวัดนครนายก ๖ ๖ ๒   ๑  ๒ ๑  
๗. จังหวัดปราจีนบุร ี  ๔  ๑   ๑  ๒  
๘. จังหวัดสระแก้ว  ๔    ๑ ๒  ๑  

จ านวนเร่ือง  
แยกตามประเภท 

๑๒ ๓๙ ๖ ๒ ๒ ๖ ๘ ๓ ๑๗ ๑ 

รวมเร่ืองทั้งหมด ๕๑  

 
 



๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ตารางการรับเรือ่งต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนงัสือ 

(๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข  
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคลอง   
ที่อยู่ : ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสอง
คลอง อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ 
๗๘๒ ๓๑๖๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

ฉะเชิงเทรา เรียน หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 
เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตต าบล 
สองคลอง 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ประชาชนในเขต
ต าบลสองคลองได้รับความเดือดร้อนใน
เรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาน  าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ง ปัญหาแผ่นดินทรดุตัว และปัญหา
น  าทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนและกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
วัดหงษ์ทอง ดังนั น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณ ดังนี  

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองหงษ์ทอง หมู่ที่ ๙ ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
ทะเล ฐานกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
บริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลในพื นที่ ต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๓. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ขนาดกว้าง ๒ 

เมตร ยาว ๒๕ เมตร ในพื นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , 
๖ , ๙ และ ๑๐ ต าบลสองคลอง อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 



๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๒) จังหวัดชลบุรี (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายณัฐธีระธร พงค์ธน
บุญปรีดา 

ชลบุรี เรื่อง : ความเดือดร้อนโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย 
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบ
จากการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทาง
หลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 

(ปัญหาด้านคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป  
(๙ ตุลาคม ๖๒)  
 

๒๒ ตุลาคม ๖๒  
– คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
ณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดา 
๑๘ พฤศจิกายน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา มี
บันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  
คณะกรรมาธิการฯ ได้
พิจารณาโดยเชิญ
ผู้แทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
และผู้ร้องเรียนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว 
ผลการพิจารณาเป็น
ดังนี  



๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ประเด็นที่ ๑ กรมทาง
หลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ในเบื องต้นให้แก่ผู้
ร้องเรียน ซ่ึงผู้
ร้องเรียนมีความพอใจ
ในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทาง
หลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยชี แจง
เป็นเอกสาร ซ่ึง 
ผู้ร้องเรียนแถลงว่า 
ไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 
 
 
 
 



๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒ นายณัฐธีระธร พงค์ธน
บุญปรีดา 
 

ชลบุรี เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ นและอนาคต
อาจจะเกิดขึ นของโครงการก่อสร้างถนน
เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๗ 
(ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -
ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ของทางหลวงชนบท (ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง)  

(ปัญหาด้านคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม  วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
(๙ ตุลาคม ๖๒)  
 

๒๒ ตุลาคม ๖๒  
– คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย



๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ณัฐธีระธร พงคธ์นบุญ
ปรีดา 
๑๘ พฤศจิกายน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา มี
บันทึก ด่วนที่สดุ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  
คณะกรรมาธิการฯ ได้
พิจารณาโดยเชิญ
ผู้แทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
และผู้ร้องเรียนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว 
ผลการพิจารณาเป็น
ดังนี  
ประเด็นที่ ๑ กรมทาง
หลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไข



๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

ปัญหาความเดือดร้อน
ในเบื องต้นให้แก่ผู้
ร้องเรียน ซ่ึงผู้
ร้องเรียนมีความพอใจ
ในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทาง
หลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยชี แจง
เป็นเอกสาร ซ่ึงผู้
ร้องเรียนแถลงว่าไม่
ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 



๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

(๔) จังหวัดจันทบุรี (จ านวน ๑ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ รศ.ดร. พิชัย สราญรมย์ จันทบุร ี เรื่อง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัด
จันทบุรีต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒   
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องได้รวบรวม
ความคิดเห็นของชาวจังหวัดจันทบุรี เพื่อ
ประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย ดังนี  
๑. การบริหารทรัพยากรน  า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 
๔. การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุร ี
๕. การวางผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
๗. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการ : เพื่อประกอบการ
กลั่นกรองกฎหมายและ 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อเสนอแนะ) 

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
 (๓๐ ตุลาคม ๖๒)  
 

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ  
จ านวน ๘ ฉบับดังนี   
๑. การบริหาร
ทรัพยากรน  า
ธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่ง
กมธ.ทรัพยากรฯ  
(สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พ.ย. ๖๒) 



๑๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. ระบบคมนาคม
และการขนส่ง ส่ง
กมธ.คมนาคม (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๓. ระบบการพัฒนา
พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ส่ง กมธ.
พลังงาน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๒ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๔. การสาธารณสุขใน
จังหวัดจันทบุรี  
ส่ง กมธ.สาธารณสุข 
(สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ 
พ.ย. ๖๒)  
๕. การวางผังเมือง
ของจังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.บริหาร
ราชการแผ่นดิน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๔ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 



๑๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๖. ระบบการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.ศึกษา (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๕ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๗. แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี  
(สว ๐๐๐๑/๔๓๕๘ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๘. แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
(สว ๐๐๐๑/๔๓๕๙ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข  
วุฒิสภา มีบันทึก
ข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๙.๑๙/๒๔๘๕ 
ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
แจ้งว่ากระทรวง
สาธารณสุขเป็น



๑๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
และอ านาจโดยตรงใน
การพิจารณาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ และด้าน
บุคลากรภายใน
กระทรวงสาธารณสุข 
จึงส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อทราบ
และพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวข้อง และขอให้
แจ้งผลการพิจารณา
มายังคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข  
วุฒิสภา และผู้
ร้องเรียน เพื่อทราบ
ต่อไป ทั งนี  
คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข  วุฒิสภา 
ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการดังกล่าวไป
ยัง รศ.ดร.พิชัย  



๑๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

สราญรมย์ ผู้ร้องเรียน 
เพื่อทราบด้วยแล้ว 
๑๑  ธันวาคม  
๒๕๖๒  
– คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา  
มีบันทึกข้อความลง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรื่องดังกล่าว
ไม่มีลักษณะเป็น 
ค าร้องทุกข์ตามบท
นิยามในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาว่า
ด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นเพียง
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึง
เห็นควรยุติการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว 



๑๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ทั งนี  คณะกรรมาธิการ
จะได้น าข้อมูล
ข้อเสนอแนะในส่วนที่
เก่ียวข้องส าหรับใช้
เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ศึกษาตามหน้าที่และ
อ านาจของ
คณะกรรมาธิการ
ต่อไป 
๑๙ ธันวาคม ๖๒ 
– คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
วุฒิสภา ได้มีบันทึก
ข้อความ
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ด่วนที่สดุ ที่  
สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/
๐๒๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้ง



๑๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ว่าคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของฝ่าย
บริหาร จึงส่ง
ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรน  า 
ไปยัง 
กรมทรัพยากรน  า และ
ส่งข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปยัง
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา



๑๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป ทั งนี   
คณะกรรมาธิการได้มี
หนังสือแจ้งผู้เสนอ
เรื่องเพื่อทราบอีกทาง
หนึ่งด้วยแล้ว 



๑๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 (๔) จังหวัดตราด (จ านวน ๒ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายอภิเดช บุญล้อม 
นายกเทศมนตรีต าบล
ตะกาง 
 

ตราด เรื่อง : แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ในพื นที่ต าบลตะ
แกงและพื นทีต่ าบลใกล้เคียงมีพื นที่ทาง
การเกษตรที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิจ านวน
หลายแปลง โดยยังไม่มีการส ารวจเพื่อรังวัด
ออกโฉนดที่ดิน เป็นเหตุให้เกษตรกรขาด
โอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐ 
ความต้องการ : ขอให้ช่วยเร่งรัดตดิตาม 

(ปัญหาที่ดิน) 

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
(๓๐ ตุลาคม ๖๒) 
 

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือส่งเรื่องให้ กมธ. 
และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
จ านวน ๒ ฉบับดังนี  
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการ



๑๘ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

การเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๖๐ 
ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน นายอภิเดช  
บุญล้อม 

๒ นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล  
ประธานสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

ตราด เรื่อง : ช่วยตดิตามให้ห้าง Modern Trade 
เสียภาษีให้กับท้องถิ่น และการเพิ่มชนิดไม้
ตามกฎหมายเก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ 
ชนิด 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ :  
๑. กรณีห้าง Modern Trade (ธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่) ที่เข้ามาท าธุรกิจในท้องถิ่น 
ไม่เสียภาษีนิติบุคคลปลายปีให้กับท้องถิ่น 
แต่เสียภาษีรวมที่ส านักงานใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อยอดรวมภาษีนิติบุคคลของแต่ละ
จังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นทุก
จังหวัดถูกแย่งสว่นแบ่งทางการค้าและต้อง

– คณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน เห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 
(๑๙ พฤศจิกายน ๖๒) 
 

๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
- คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชน มีหนังสือ
ส่งเรื่องให้ กมธ. และ
แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 
จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี   
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๑๙ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

รับภาษีที่เพิ่มขึ น ซ่ึงไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)  
๒. ขอเพิ่มประเภทชนิดของไม้ตาม
กฎหมายที่เก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีความล่าช้า 
ความต้องการ : ขอให้ช่วยด าเนินการ 

ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง วุฒิสภา  
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที ่สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
๓. หนังสือคณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที ่สว ๐๐๐๑/๔๕๙๑ ลง
วันที ่๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เรียน นาย
พิพัฒน ์ฤกษ์สหกุล  



๒๐ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 (๖) จังหวัดนครนายก (จ านวน ๕ เร่ือง)   

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล จังหวัด เร่ืองร้องทุกข์ การด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 

๑ นายสมพล  จีรพรชัย 
 

นครนายก เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องและ
ชาวบ้านที่อยู่ติดโรงงาน บริษัท ย จ ากัด 
ประกอบกิจการผลิตชิ นส่วนรถยนต์ ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียงตั งแต่ปี 
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานดงักล่าว
ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้ที่ดนิสาธารณประโยชน์ ปลูก
สร้างรุกล  าคลองธรรมชาติ และไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในการนี  ได้
มีการร้องเรียนไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด 
โยธาธิการจังหวัด ที่ดนิจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กอ.รมน.
จังหวัด แต่ไม่มีก าหนดระยะเวลาและการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
- พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับดังนี  



๒๑ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๕๘๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ประธาน
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๖ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
สมพล จีรพรชัย 

๒ นายวิเชียร  ล าเจียก 
 

นครนายก เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน  าประปา
ใช้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านหมู่บ้าน
เดอะรอยัล ลากูน จ านวนกว่า ๔๐ หลังคา
เรือน ไม่มีน  าประปาใช้ ต้องซื อน  าประปา

บันทึกเรียนพลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง



๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จากองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล เสีย
ค่าใช้จ่ายลูกบาศก์เมตรละ ๖๒.๕๐ บาท 
แม้ว่าจะมีการขยายท่อประปามาถึงหน้า
หมู่บ้านแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อ
ของโครงการได้เพราะระบบท่อของ
โครงการไม่ได้มาตรฐาน สร้างความ
เดือดร้อนอย่างมาก ชาวบ้านได้ฟ้องต่อศาล
ปกครองเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดนครนายก จัดการให้เจ้าของ
โครงการจัดท าระบบน  าประปาและ
เชื่อมต่อให้แล้วเสร็จ และต่อมา ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาแล้ว แต่จน
ระยะเวลาล่วงเลยมากว่า ๒ ปีแล้ว 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจงัหวัด
นครนายกไม่สามารถบังคับคดีได้ ประกอบ
กับชาวบ้านไม่จ่ายค่าบริการสาธารณะ
ส่วนกลางของหมู่บ้านเนื่องจากโครงการ 
ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย 
 
 
 
 

เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพื่อส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักกฎหมาย เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประธานวุฒิสภา ได้มี
บันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘๔ 
ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน 
ผูอ้ านวยการส านัก
กฎหมาย เพื่อเสนอ
แนวทางในการ
ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน   



๒๓ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๓ นายไพศาล พิศดาร 
 

นครนายก เรื่อง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท ากินตั งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงที่ดนิ
ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
หวงห้ามที่ดินในท้องทีต่ าบลพรหมณี  
อ าเภอเมืองนครนายก  และต าบลบ้าน
พร้าว ต าบลบ้านป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเขต
หวงห้ามได้ทับที่ดิน ส.ค.๑ จ านวน ๓ 
ต าบล คือต าบลพรหมณี ต าบลศรีกะอาง 
ต าบลเขาเพิ่ม ชาวบ้านจึงขอให้มีการออก
โฉนดในที่ดินดังกล่าว 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 

๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ 
– คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ 
ฉบับดังนี  
๑. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  



๒๔ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด
นครนายก 
๒. หนังสือ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ เรียน นาย
ไพศาล พิสดาร 

๔ ก านันต าบลนาหินลาด 
 
ที่อยู่ : ที่ท าการก านัน
ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัด
นครนายก 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านประสบ
ปัญหา ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑. ที่ดนิท ากินของชาวบ้านอยู่ในเขตป่าไม้
และเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีการ
จับ GPS เป็นรูปแปลงที่ดินท ากินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ แตย่ังไม่ได้รับอนุญาตให้ท ากิน
อย่างเป็นทางการ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



๒๕ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

๒. การออกเอกสารสิทธ์ทับที่สาธารณะ
ต าบลนาหินลาด เนื อที่ประมาณ ๑๐ – ๑๑ 
แปลง แต่มีการออก นสล.เพียงแปลงเดียว 
คือเนินเหล่าสูง ส่วนแปลงที่มีปัญหาและ
ยกเลิกการออก นสล. คือเนินหลุมเอียน ซ่ึง
มีเนื อที่ประมาณ ๓๔๕ ไร่ ๓ งาน มีการขึ น
ทะเบียนที่สาธารณะเม่ือปี ๒๔๖๙ แต่จาก
การเดินส ารวจพบว่าที่สาธารณะหายไป
ประมาณ ๒๔๐ ไร่ จากการตรวจสอบ
เบื องต้น พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่
สาธารณะ 

๕ นายวัชระ  ประสิทธิ์ 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ 
๒ ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เบอร์โทรศัพท์ 
๐๖๒ ๖๓๖ ๓๓๕๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ปัญหาถนน
บริเวณวัดอ าภา แยกสายล าลูกกา – บาง
น  าเปรี ยว เชื่อมต าบลศรีษะกระบือ และ
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ไม่มีไหล่ทาง ไม่มีทางเท้า ท าให้
การสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง ในเบื องต้นได้มีการเสนอเรื่องไป
ยังหน่วยงานที เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับแจ้งว่าไม่มี
บรรจุในแผนงานพฒันาของกรมทางหลวง 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 

 



๒๖ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

และต้องการเส้นทางจักรยานเพื่อใช้ในการ
สัญจร 

๖ เครือข่ายคนรักษ์
นครนายก 
ที่อยู่ : ที่ท าการเครือข่าย
คนรักษ์นครนายก มรดก
ธรรมชาติ เบอร์โทรศัพท์ 
๐๘๖ ๔๗๙ ๑๐๘๗ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

นครนายก เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ : ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ 
๑. การท าประชาพิจารณ์รับฟังความ
คิดเห็นขัดกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยไม่เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ 
และเป็นการรับฟังความคิดเห็นด้านเดียว 
อีกทั งยังมีการแจกเงินและ 
ผ้าห่มให้ผู้เข้าร่วมด้วย 
๒. ที่ตั งโครงการขัดหลักเกณฑ์สากล คือ 
ตั งอยู่ริมแม่น  านครนายก ทั งที่ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ก าหนดว่าพื นที่ตั งจะต้องไม่เป็นที่ลุ่มน  า
ท่วมถึง ไม่เป็นแหล่งชุมชน ไม่เป็นดินอ่อน 
น  าใต้ดินต้องอยู่ลึก ฯลฯ 
๓. ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ

 



๒๗ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๐๖/๐๑/๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. การสร้างโครงการใหม่ทับซ้อนกับการ
ทุจริต 
๕. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อชาว
นครนายก 
ความต้องการ : ขอให้ขนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีออกจากพื นที่ 


