
 
  สรุปผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนด้านการบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

 
ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1 
 
 
 
 
 

กรมฯ 
 
 
 
 
 

10 ต.ค. 60 
 
 
 
 
 

ขอให้พิจารณาออก
เอกสารสิทธิที่ดินใน
พ้ืนที่ต าบลวัง
สมบูรณ์ อ าเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 
 

ผู้ร้องได้มีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี กรณี ขอให้พิจารณา
ออกเอกสารสิทธิที่ดินตามถนนสาย 
317 (สระแก้ว-จันทบุรี) ในพ้ืนที่
ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว 

นายกองค า รอดภัย 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 กรมฯ 
 

3 พ.ย. 60 โครงการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต 

ผู้ร้องในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชน
โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ขอความอนุเคราะห์กระทรวง
เกษตรฯมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้ความ
ร่วมมือในการอ านวยความสะดวก 
โดยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ตลอดจน
ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ 

นายนิพนธ์ พลเสน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

3 กรมฯ 
 
 
 
 
 

24 พ.ย. 60 
 
 
 
 
 

ขอรับการสนับสนุน
การส่งเสริมการท า
การเกษตรผสมผสาน
โดยปลูกไม้เศรษฐกิจ
เป็นหลัก 
 

ผู้ร้องในฐานะประธานกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพ่ือแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ ขอเสนอแผนงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนที่ดินจากพืชเชิงเดี่ยวสู่
การเกษตรผสมผสานโดยใช้ไม้
เศรษฐกิจเป็นตัวหลัก และขอรับการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าว  

นายสุวัฒน์ ลอยมา 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 
ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

4 กรมฯ 28 พ.ย. 60 ส่งเสริมนโยบาย
รัฐบาลเพื่อก้าวผ่าน
อุปสรรคของ
เกษตรกรไทย 

ผู้ร้องขอเสนอแนวทางการส่งเสริม
นโยบายรัฐบาลเพื่อก้าวผ่านอุปสรรค
ของเกษตรกรไทย 
 

นายดนัย เชิดชูจันทร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5 กรมฯ 
 
 
 
 

  

16 ม.ค. 61 
 
 
 
 
 

ขอให้สนับสนุน 
ขุดสระน้ าขนาด 
1,260 ลบ.ม. 
 

ผู้ร้องได้ยื่นหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขอความช่วยเหลือจากกรมฯ 
คือ ขอรับการสนับสนุนขุดสระน้ า
ขนาด 1,260 ลบ.ม.  

นายประสิทธิ์ชัย สม
เพราะ 

 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
 

6 กรมฯ 24 ม.ค. 61 ขอรับการสนับสนุน
จากทางราชการใน
การขุดสระเก็บน้ า
ประจ าไร่-นา จ านวน 
2 สระ 

ผู้ร้องได้ยื่นหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนจากทาง
ราชการในการขุดสระเก็บน้ าประจ า
ไร่-นา จ านวน 2 สระ เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

นางศิริพร หลวงภักดี ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7 กรมฯ 26 ก.พ. 61 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของที่ประชุมใน
ระดับชาติของสภา
องค์กรชุมชนต าบล 
ปี 2560 

ผู้ร้องในนามประธานที่ประชุม
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล
ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรณี 
ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
ปี 2560 ซึ่งมีข้อเสนอบางประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกรมฯ   

นายชาติชาย เหลือง
เจริญ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

8 กรมฯ 14 มี.ค. 61 แจ้งความประสงค์ขอ
เข้าร่วมโครงการตาม
นโยบายแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม โคก 
หนอง นาโมเดล 

ผู้ร้องในนามประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) 
ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ขอเข้า
ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ
โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม โคก หนอง นาโมเดล  

นายพิชย์พิพรรธ 
ศรีตระกูลรักษ์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
 

9 กรมฯ 19 มี.ค. 61 น้ าในคลอง
ชลประทานเน่าเสีย 

ผู้ร้องได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ แจ้งว่า 
น้ าในคลองเน่าเสีย ไม่สามารถอุปโภค
บริโภคและใช้ท าการเกษตรได้ 

นายวิเชียร ควรเอี่ยม ด าเนินการแล้วเสร็จ  

10 กรมฯ 19 มี.ค. 61 ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเรื่องน้ าใน
การอุปโภค-บริโภค 

ผู้ร้องในนามนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเพ่ือขุดลอกหนองน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ าใน
การอุปโภค-บริโภค   

นายสมสิทธิ์ จันทร์
แดง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

11 กรมฯ 27 มี.ค. 61 ข้อเสนอต่อการ
ท างานขยายผล 
เกษตรอินทรีย์ 

ผู้ร้องในนามประธานเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานได้มี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอแนว
ทางการท างานเพ่ือขยายผลต่อการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  

นายบุญส่ง มาตขาว ด าเนินการแล้วเสร็จ  

12 กรมฯ  30 เม.ย. 61 เร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวาตาม
มาตรการก าจัด
ผักตบชวาอย่างยั่งยืน  

สป.กษ ได้รับหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย กรณี  
คณะกรรมการอ านวยบูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติ
ก าหนดมาตรการก าจัดผักตบชวาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพไว้ 2 
แนวทาง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ   

กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ  

13 กรมฯ 15 พ.ค. 61 ขอความเป็นธรรม 
ถูกละเมิดสิทธิ์ปิดกั้น
วิถีชีวิตในที่ดินท ากิน 
หมู่ที่ 7 พ้ืนที่ทุ่งบัว
เสียว ต าบลดอนแรด 
อ าเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี 
ถูกละเมิดสิทธิ์ปิดกั้นวิถีชีวิตในที่ดินท า
กินสาธารณะประโยชน์ 

สถานีพัฒนาที่ดิน
สุรินทร์ 
ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 3 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

14 กรมฯ 18 พ.ค. 61 ขอความช่วยเหลือ
เครื่องจักรกลขุดบ่อ
เก็บน้ า 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี ขอรับการสนับสนุน
จากทางราชการในการขุดบ่อเก็บน้ าใน
ไร่นา เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับท า
การเกษตร 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ล าปาง 
ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

15 กรมฯ 23 พ.ค. 61 การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
2) การแก้ไขปัญหาการท ามาหากิน 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 12 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

16 กรมฯ 28 พ.ค. 61 รับข้อร้องเรียน สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย
วิวัฒน์ ศัลยก าธร) ปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 – 
11 พ.ค. 61 ซึ่งมีข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การยื่นจากเกษตรกรทั้งหมด จ านวน 
4 เรื่อง ดังนี้ 
1) เรื่องขอให้สนับสนุนการฟ้ืนฟูอาชีพ
และพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแก่
เกษตรกรลุ่มแม่น้ าห้วยไร่สามัคคี 
ผู้เสนอ นายถนัด อ้นน้อย 
 

เกษตรกรในพ้ืนที่ 
จังหวัดน่าน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

2) เรื่องขอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบนโยบายทวงคืนผืนป่าจาก
ค าสั่ง คสช. ลงวันที่ 30 มี.ค. 59 
จ านวน 289 ราย ผู้เสนอ นายด่วน 
ปวนยา 
3) เรื่องขอรับการสนับสนุน 
“โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ าห้วยปาด หมู่ที่ 8” 
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผู้เสนอ 
นายเริ่ม ค ามินทร์ 
4) เรื่องขอรับการสนับสนุนน 
“โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ าห้วยเพี้ย หมู่ที่ 5 “ 
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผู้เสนอ 
นายเริ่ม ค ามินทร์ 
 

17 กรมฯ 23 พ.ค. 61 การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
2) การแก้ไขปัญหาการท ามาหากิน 

นายมนูญ  แว่นแก้ว ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

18 กรมฯ 28 พ.ค. 61 รับข้อร้องเรียน สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี กรณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) ปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 
10 – 11 พ.ค. 61 ซึ่งมีข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการยื่นจากเกษตรกรทั้งหมด 
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1) เรื่องขอให้สนับสนุนการฟ้ืนฟูอาชีพ
และพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแก่
เกษตรกรลุ่มแม่น้ าห้วยไร่สามัคคี 
ผู้เสนอ นายถนัด อ้นน้อย 
2) เรื่องขอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบนโยบายทวงคืนผืนป่าจาก
ค าสั่ง คสช. ลงวันที่ 30 มี.ค. 59 
จ านวน 289 ราย ผู้เสนอ นายด่วน 
ปวนยา 
3) เรื่องขอรับการสนับสนุน 
“โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ าห้วยปาด หมู่ที่ 8” 
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผู้เสนอ 
นายเริ่ม ค ามินทร์ 
4) เรื่องขอรับการสนับสนุนน 
“โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อม

1. นายถนัด อ้นน้อย 
2. นายด่วน ปวนยา 
3. นายเริ่ม ค ามินทร์ 
4. นายเริ่ม ค ามินทร์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ร้องเรียน 

                             
เรื่องร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

ระบบส่งน้ าห้วยเพี้ย หมู่ที่ 5 “ 
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผู้เสนอ 
นายเริ่ม ค ามินทร์ 

19 กรมฯ 4 มิ.ย. 61 สมาคมชาวนา
รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น
สมาคมสถาบัน
ชาวนาไทย 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี ด่วนที่สุด  กรณี สภา
เกษตรกรแห่งชาติได้เคยน าเรียน
ข้อสรุปจากการประชุมหารือของ
สมาคมชาวนาต่างๆ ซึ่งมีมติจะรวมกัน
ให้เป็นเอกภาพ ตามแนวนโยบายที่
นายกรัฐมนตรีได้เคยด าริไว้ ปัจจุบัน
สมาคมชาวนาต่างๆ ได้รวมกันเป็น 
“สมาคมสถาบันชาวนาไทย” มีที่ตั้ง
อยู่เลขท่ี 176 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สุก 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยได้รับ
การจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สมาคมประจ าจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 
7 พ.ค. 61 

กองแผนงาน ส่งเรื่องให้ กองแผนงาน
เพ่ือทราบและเป็นข้อมูล
ประกองการพิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว) 

 

20 กรมฯ 3 ก.ค. 61 ขอความช่วยเหลือผู้
พิการและด้อยโอกาส
ทางสังคม 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ กษ 0100/3230 ลง
วันที่ 18 มิ.ย.61 แจ้งว่านายอเนก 
บัวหลวง (ผู้ร้อง) ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอความช่วยเหลือขุดลอก
วัชพืชในบ่อน้ าที่ตื้นเขินและขอรับการ

นายอเนก บัวหลวง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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วัน/เดือน/ปี 
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ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ าจืด เพ่ือเลี้ยงขาย
จะได้มีรายได้สามารถด ารงชีพต่อไป 

21 กรมฯ 9 ส.ค. 61 ขอเสนอโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพ
เกษตรกรบ้านดงแดง 

สป.กษ ได้รับหนังสือจากส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ กษ 0100/4021 ลง
วันที่ 1 ส.ค. 61 แจ้งว่า นายทองวัน 
อาจสาลี กับพวกตัวแทนกลุ่มก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มอิสระ ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงบ ารุงดิน
เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรบ้านดงแดง 

นายทองวัน อาจสาลี ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

22 กรมฯ 14 ส.ค. 61 ข้อเสนอแนะ
ทางด้านการเกษตร
ในยุทธศาสตร์ 20 ปี 

สป.กษ ได้มีบันทึกข้อความที่ กษ 
0220/4317 ลงวันที่ 7 ส.ค. 61 
แจ้งว่า นายอนันต์ ดาโลดม นายก
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ได้มีหนังสือเรียนนายกรัฐมนตรี 
ณ ศูนย์บริการประชาชน กรณี
ข้อเสนอแนะทางด้านการเกษตรใน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ควรก าหนดให้
แผนปฏิบัติการทางด้านการเกษตรมี
เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้มีการ
เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และลด
ต้นทุนการผลิต มีความยั่งยืนในการ

นายอนันต์ ดาโลดม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับ 

 
ผู้ถูกร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี 
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ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย 
ไม่มีสารพิษตกค้าง มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีรูปลักษณ์และราคา
ของสินค้าตามความต้องการของตลาด 
มีการกระจายรายได้ที่เกิดข้ึนจากภาค
การเกษตรอย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ าเพื่อไปประกอบการท า
แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

หมายเหตุ เนือ่งจากมผีลกระทบกับผู้รอ้งเรยีนและผู้ถูกร้องเรียน จึงขอปกปิดรายชื่อ 


