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๑ 
 

กรมฯ 2 ต.ค. 62 รายงานปัญหาและวิธี
แ ก้ ปั ญ ห า ใน ภ า ค
เกษตร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/๕805 
ลงวันที่  27 กันยายน  ๒๕๖๒ แจ้ งว่ า 
นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว อยู่บ้านเลขที่ 97 
หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัด
น่าน ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรมนัส พรหมเผ่า) รายงานปัญหาและ
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในภาคเกษตร ดังนี้           
1) มาตรการการควบคุมสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช ๒) ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่
อาศัย 3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
และ ๔) ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำ โดยให้กรมฯพิจารณาดำเนินการใน
ข้อ ๓) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(25 ต.ค.62) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 4 ต.ค.62 และให้แจ้งผล
กลับวันท่ี 17 ต.ค.62 
2.กผง.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 21 
ต.ค.62 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 29 ต.ค.62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน 

 

๒ 
 

กรมฯ 
 

1๕ ต.ค. 62 ร้องเรียนผ่ านระบบ
การจัดการเรื่ องราว
ร้องทุกข ์

   มี ผู้ ร้ อ งเรี ยนผ่ านระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการบังคับ
จ่ายเงินทอดกฐิน ซึ่งผู้ร้องได้ดำเนินการส่ง
เรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวทุกปีตั้งแต่ปี 
2560 – 2561 และกรมฯ ได้ดำเนินการ
ช้ีแจงเรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ 
2562 ผู้ร้องเรียนได้ ให้ข้อมูลว่า กรม
พัฒ นาที่ ดิ น  ระบุ  “จำนวน เงินที่ ร่ วม
ทำบุญ” ซึ่งมีการพิมพ์จำนวนเงินมาไว้แล้ว 
แสดงถึงเจตนาบังคับให้จ่ายเงินข้ันต่ำตามที่
ระบุ โดยหลักการเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธ

มีผู้ร้องเรียนผา่นระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ
รัฐบาล สำนักงานปลัด 
สำนกันายกรัฐมนตร ี

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(24 ต.ค.62) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สลก.) 
เมื่อวันท่ี 16 ต.ค.62 และให้แจ้ง
ผลกลับวันที่ 25 ต.ค.62 
2.สลก.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 24 
ต.ค.62 
3.แจ้งกลับ สปน. เมื่อวันท่ี 6 พ.ย.
62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 
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ห รื อ จ่ าย เงิน ที่ น้ อ ยกว่ าที่ ก ำห น ด ได้  
แต่ในทางปฏิบัติ หัวหน้างานจะรวบรวมเงิน
และกล่ าวกดดันและประณ ามผู้ ที่ ไม่
ประสงค์จะร่วม“บริจาค” ขอความกรุณา
ดำเนินการเพื่อปัดเป่าความเดือดร้อนด้วย 
เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นทุกปีและทำการ
ร้องเรียนทุกปี แต่กรมพัฒนาที่ดินก็ไม่เคย
ห ยุ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บั ง คั บ บ ริ จ า ค 
จึงต้องการให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้
เลิกการรับบริจาคแบบที่ต้องเปิดเผยตัวตน 
เพื่อไม่ให้มีการบังคับในการบริจาคเงิน และ
ขอให้ปกปิดรายช่ือของบุคคลที่ประสงค์จะ
บริจาคเงินและบุคคลที่ไม่ประสงค์บริจาค 
ทั้ งนี้ ผู้ ร้ อ ง เรี ยน ได้ ขอความกรุณ าให้
สำนั ก งานปลัดสำนั กนายกรั ฐมนตรี
ตรวจสอบเรื่องนี้ และหามาตรการแก้ไข
อย่างยั่งยืนด้วย เพราะปัญหาการบังคับ
บริจาคนี้เกิดขึ้นทุกป ี
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๓ กรมฯ 7 พ.ย. 62 เสนอโครงการผลิตดิน
คุณภาพจากผักตบชวา
เพื่อรองรับเกษตร
อินทรีย์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

   สป.กษ. ได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง.
web portal ของระบบการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ แจ้งให้กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณา
ดำเนินการ กรณีนายสมคิด นรเทพกิตติ 
(ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 115/250 หมู่บ้าน
บัวทอง ถนนกาญจนาภิ เษก ซอย 7/4 
หมู่ที่ 10 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางไปยื่น
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จุด
บริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอโครงการผลิตดิน
คุณภาพจากผักตบชวาเพื่อรองรับเกษตร
อินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาล  

นายสมคดิ นรเทพกิตต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(20 ธ.ค.62) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กทช) 
เมื่อวันท่ี 8 พ.ย.62 และให้แจ้งผล
กลับวันท่ี 21 พ.ย.62 
2.กทช.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 9 ธ.ค.
62 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สปน. 
เมื่อวันท่ี 29 ต.ค.62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน 

 

4 กรมฯ 12 พ.ย. 62 ขอให้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของ
ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบล
บางงอน อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/6854 
ลงวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้ งว่า 
นายธีรภั ทร เพชรศรี  (ผู้ ร้ อง) ตั วแทน
ชาวบ้านหมู่ที่  7, 8, 10 ตำบลบางงอน 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยื่น
หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในคราวเดินทางไปราชการพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 กรณีขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ที่ ดิ นทำกิ นของราษฎร หมู่ ที่  7  ตำบล 
บางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธรีภัทร เพชรศรี ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(9 ม.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.) 
เมื่อวันท่ี 14 พ.ย.62 และแจ้งผล
ให้ผู้ร้อง และ สป.กษ.ทราบ 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง.เมื่อวันท่ี 9 ม.ค. 
63 
3.แจ้งกลับ สป.กษ.ทราบ เมื่อวันที่ 
30 ม.ค. 63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 58 วัน 
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๕ กรมฯ 12 พ.ย. 62 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ประสบอุทกภัย 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/6860 
ลงวันที่  11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ ไทร  ได้มี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส 
พรหมเผ่า) กรณีสถานการณ์อุทกภัยใน
พื้นที่ ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
จั งหวัดอุบลราชธานี  ก่ อ ให้ เกิ ดความ
เสียหายแก่ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน
และพืชผลทางการเกษตรได้ รับความ
เสียหาย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ดังนี้ 
1) โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ            
2) โครงการแก้มลิง 3) โครงการนาแปลงใหญ่ 
4) โครงการปลูกพืชทดแทน5) โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  
ทั้งนี้ สป.กษ. ให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณา
ดำเนินการในข้อ ๓) โครงการนาแปลงใหญ่  

นายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4 ธ.ค.62) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 15 พ.ย.62 และให้แจ้ง
ผลกลับวันที่ 27 พ.ย.62 
2.กผง.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 26 
พ.ย. 62 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 6 ธ.ค.62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 22 วัน 

 

๖. กรมฯ 
 

19 พ.ย. 62 แก้ไขปัญหาระบบน้ำ
เพื่อการเกษตรและ
ปัญหาสินค้า
เกษตรกรรมทั้งระบบ 
โดย Smart Farmer 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/7042 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 256๒ แจ้งว่า 
ดร.ธีระ เจียบุญหยก (ผู้ร้อง) หัวหน้าพรรค
คนงานไทย เลขที่  148 ถนนมณีรินทร์ 
Lake.and.Park ตำบลบางคู วัด  อำเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปยื่น
หนั งสื อกราบ เรียนนายกรัฐมนตรี  ณ 
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ขอเสนอ
การแก้ไขปัญหาระบบน้ำเพื่อการเกษตร 

ดร.ธีระ เจียบญุหยก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(19 ธ.ค.62) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการเสนอกรมฯ มอบหมาย
ผอ.สพด.สกลนคร เมื่อวันท่ี 20 
พ.ย.62 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 24 ธ.ค.62 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน 
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และปัญหาสินค้าเกษตรกรรมทั้งระบบโดย.
Smart.Farmer.ซึ่งหนังสือร้องเรียนระบุว่า
พรรคคนงานไทย ได้ทำงานในพื้นที่ภาค
อีสาน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
โครงการเพื่ อพัฒนาแหล่ งน้ ำตลอดปี  
40,000 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้โครงการ.
Smart.Farmer.จึ งขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากรัฐบาล และขอให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เดินทางไป
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ.
Smart.Farmer.จังหวัดสกลนคร ประจำปี 
2562 พร้อมทั้งขอให้ผู้แทนส่วนราชการ
เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 
2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อ
ช้ีแจงผลงานและแผนงาน ประจำปี 2562 
– 2563 ดังนี ้
   ๑) กรมชลประทาน รายงานการสร้างฝาย
บังคับน้ำ 8 แห่ง ตำบลละ 2 ฝาย ในตำบล
ตาลโกนตาลเนิ้ง, พันนา, แวง อำเภอสว่าง
แดนดิน 
   ๒) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แผนงานน้ำ
บาดาล ที่ ร่วมกับ กรมชลประทาน ปี  
2563 ใน 4 ตำบล อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 
   ๓) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม



6 

 
ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

การเกษตร กรมการข้าว ผู้แทนทั้ง ๓ กรม 
ร่วมกันคัดเลือกพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชที่จะ
ปลูกทดแทนการนำเข้าในพื้นที่ชลประทาน
ตลอดปีจำนวน 40,000 ไร่ 
   ๔ ) ก รมพั ฒ น าที่ ดิ น  แผน งาน การ
ปรับปรุงดิน น้ำและปุ๋ย ในพื้นที่ ๔ ตำบล ปี 
2563 
   ๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์ การสนับสนุน
การจัดตั้งโครงการสหกรณ์เอนกประสงค์ 
(เพื่อการปลดหนี้) จังหวัดสกลนคร จำกัด 
โดย Smart.Farmer จำนวน 500 คน 

๗ กรมฯ 28 พ.ย. 62 ขอเสนอปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ0220/7282
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่า
น า ย ป ร ะ เส ริ ฐ  ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (ผู้ ร้ อ ง )
ประธานสภาพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้มี หนั งสื อ เรียนรัฐมนตรี ช่ วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในคราวเดินทางไป
ตรวจราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ ระหว่าง
วันที่  11 – 12 ตุลาคม 2562 เพื่อขอ
เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขความยากจน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งหนังสือร้องเรียน
ระบุว่า ปัญหาความยากจนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนติดอันดับสุดท้ายของประเทศ 
และรัฐบาลโดยการนำของท่านพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกภาคส่วน
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกมิติอย่างเป็น

นายประเสริฐ ประดิษฐ ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(30 มี.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กวจ.) 
เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค.62 และให้แจ้งผล
กลับวันท่ี 25  ธ.ค.62 
2.กวจ.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 24 
มี.ค. 63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 30 มี.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 125 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

รูปธรรมซึ่ งภ าคประชาสั งคมจั งห วัด
แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาหลาย
ครั้งเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สรุปประเด็นปัญหาคือปัญหา
การดำเนินการโครงการในเขตป่าและ
ราษฎรขาดสิทธิทำกิน เนื่องจากมีการ
ประกาศเขตป่าต่างๆ ทับพื้นที่หมู่บ้ าน 
ชุมชน มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าถึง
ร้อยละ 86และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าถึง 
377 หมู่บ้าน จากทั้งหมด จำนวน 415 
หมู่บ้าน และมีพื้นที่ราษฎรครอบครอง
ถูกต้องตามกฎหมายเพียงประมาณร้อยละ 
๕ ของพื้นท่ีทั้งจังหวัด ปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแทบทุกด้าน 
ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ 
การส่งเสริมการเกษตรที่มีข้อจำกัด ใน
สภาพพื้นที่ป่าแล้ว ที่ดินยังเสื่อมความอุดม
สมบูรณ์ ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน และ
ขาดระบบการส่งน้ำการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (ขาดการส่งน้ำระบบท่อ) รวมถึง
ขาดระบบการบริหารจัดการด้านตลาด
พืชผลทางการเกษตรที่ดี 

๘ กรมฯ 
 

2 ธ.ค. 62 ขอความเป็นธรรมใน
การแก้ ไขปัญหาการ
ออกโฉนดที่ดินให้แก่
ราษฎรอำเภอเกาะสีชัง 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/7378 
ลงวันที่  2๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า 
นายดำรงค์ เภตรา (ผู้ร้อง) นายกเทศมนตรี
ตำบลเกาะสีชัง ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 
ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการ

นายดำรงค์ เภตรา ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(19 ธ.ค.62) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.) 
เมื่อวันท่ี 9 ธ.ค. 62 และให้แจ้งผล
กลับวันท่ี 25  ธ.ค. 62 
2.สสผ.แจ้งผลกลับเมื่อวันที่ 19 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรมนัส พรหมเผ่า) ขอความเป็นธรรม 
ในการแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินให้ 
แก่ราษฎรอำเภอเกาะสี ชัง ซึ่ งหนั งสือ
ร้องเรียนระบุว่า เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 
ได้ดำเนินการให้สิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน
ทำกินของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ดิน และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดิน
เตรียมการเพื่อออกโฉนดที่ดินในปี พ.ศ. 
2536 จำนวน 530 แปลง ปัจจุบันการ
ออกโฉนดที่ดินส่วนท่ีเหลือตามผลการรังวัด
ที่ดินบางแปลงอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เกิน 35 % และบางแปลงมีความลาดชัน
ไม่ เกิน 35 % เป็นเหตุให้ราษฎรที่ เป็น
เจ้าของที่ดินประสบปัญหาเกิดความเหลื่อม
ล้ำและไม่ ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ งเกิด
ปัญหาข้อสงสัยถึงวิธีการในการตรวจสอบ
พื้นที่ความลาดชันของกรมพัฒนาที่ดิน 
จึงขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความลาดชัน
และสำรวจความลาดชันที่อาจจะมีความ
คาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และความ
ลาดชันในระดับเดียวกันกับที่ดินดังกล่าว 
เป็นการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาการออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎร
อำเภอเกาะสีชัง 
 

ธ.ค. 62 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 17 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

๙ กรมฯ 2 ธ.ค. 62 ห นั ง สื อ ร้ อ ง เ รี ย น  
(นายชัยศักดิ์  ทะไกร
ราช) 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ0220/7390 
ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่า 
น า ย ชั ย ศั ก ดิ์  ท ะ ไ ก ร ร า ช  (ผู้ ร้ อ ง )
นายกเทศมนตรีตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งหนังสือ
ร้องเรียนระบุว่า ในพื้นที่ตำบลนาแซง เมื่อ
วัน  2 9  พ ฤศจิ ก ายน  2 5 6 2  ได้ รั บ
ผลกระทบจากพายุ โซนร้อนระดับ  3 
(โพดุล) จึงทำให้มวลน้ำได้ไหลผ่านเต็มพื้นท่ี
ตำบลนาแซงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้น้ำ
ท่ วม บ้ าน เรื อน ราษฎ ร  โร งเรี ย น  วั ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่าง
มาก จึงมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน ดังนี ้
   ๑. ขอให้กรมชลประทานช่วยก่อสร้าง
พ นั งกั้ น น้ ำที่ จ ะ ส าม ารถน ำม า ใช้ ใน
การเกษตรได้ โดยมีระบบชลประทานและมี
แก้มลิงตามหนองน้ำขนาดใหญ่ 
   ๒. ขอให้กรมพัฒนาท่ีดิน พัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ตำบลนาแซง 

นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(19 ธ.ค.62) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.62 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 17 วัน 

 

๑๐ กรมฯ 9 ธ.ค. 62 ขอให้รายงานข้อมูล
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการของ
หน่วยงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประชุม

   สป.กษ. ได้ มี หนั งสื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่  กษ 
๐๒๒๐/ว 3328 ลงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ 
ณ  ศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์  ทำเนียบ

สป.กษ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(9 ธันวาคม 2562 ) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 9 ธ.ค.62 และให้แจ้งผล
กลับวันท่ี 17 ธ.ค.62 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาของสมัชชา 
คนจน ครั้งท่ี1/2562 

รัฐบาล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย 
นายสุภรณ์  อัตถาพงศ์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรี
ประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชา
คนจนในการประชุมคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2562 
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ ) เป็ น ป ร ะ ธ า น  แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการด้วย ในการนี้ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูล
สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการร่วมประชุมคณะกรรมการ
แก้ ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้ งที่  
1/2562 ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานของ
ท่านรายงานความคืบหน้าการดำเนินการใน
ป ระ เด็ น ข้ อ เรี ย ก ร้ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งให้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบ ตามร่างบันทึกข้อตกลงแผนการ
ดำเนินการแก้ ไขปัญ หา/ข้อ เสนอเชิง
นโยบายระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน 
จำนวน 11 กระทรวง 

2.กผง.แจ้งกลับผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.62 
3.หน่วยงานแจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 
20 ธ.ค.62 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

๑๑ กรมฯ 
 
 
 
 
 

13 ม.ค. 63 ขอเสนอการขุดสระ
ตามโครงการแหล่งน้ำ
ใน ไรนานอกเขต
ชลประทานของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/203 
ลงวันที่  10 มกราคม 2563  แจ้ งว่ า 
น า ย สั ม ภ า ษ ณ์  นิ้ ม เจ ริ ญ  (ผู้ ร้ อ ง ) 
อยู่บ้านเลขที่ 301/285 ซอยประชาช่ืน 
1 2  แยก 1 -2 -27  แขวงทุ่ งสองห้ อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ขอเสนอแนะ
กรณีการขุดสระตามโครงการแหล่งน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยมีความเห็นว่าหากขุดสระน้ำในที่ดอน
จะทำให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และกักเก็บน้ำ
ไม่ให้ไหลเร็วมาท่วมที่ราบลุ่มซึ่ง สป.กษ. ได้
ส่งเรื่องให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดำเนินการ 

นายสัมภาษณ์ น้ิมเจรญิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(15 ม.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 20 ม.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 

 

๑๒ กรมฯ 14 ม.ค. 63 ติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ 2561 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/๒18 
ลงวันที่  10  มกราคม ๒๕๖ 3 แจ้ งว่ า 
สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี  ขอติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
25 6 1  ณ  พื้ นที่ ภ าคตะวั นออก .โดย
มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี ้
  ๑) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พัฒนา
ปรับปรุงรันเวย์สนามบินท่าใหม่  อำเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  ๒) กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันให้
จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ของโลก 
  ๓) กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) เร่งรัดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลอง 

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(7 ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
จันทบุรี) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63   
2.สพด.จันทบุรี แจ้งกลับผู้ร้อง 
เมื่อวันท่ี 23 ม.ค.63 
3.แจ้งกลับ สป.กษ. เมื่อวันท่ี 11 
ก.พ. 63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

วังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
  ๔) กรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมและขยาย
ผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
ทั้งนี้ สป.กษ. ให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณา
ดำเนินการในข้อ ๓) เร่งรัดโครงการพัฒนา
ลุ่มน้ำคลองวังโตนดจังหวัดจันทบุรี 

๑๓ กรมฯ 16 ม.ค. 63 ขอความอนุเคราะห์
ติดตามโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลวังหลวง 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/308 
ลงวันที่  14 มกราคม 25 6 3  แจ้ งว่ า
เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยเอก ธรรมนั ส   พรหมเผ่ า ) เรื่ อ ง 
ขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลวังหลวง ที่ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน (อุทกภัย)เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 ทำให้สาธารณประโยชน์ได้รับความ
เสียหายทั้งระบบ ส่งผลให้ราษฎรได้รับ
ความลำบากในการใช้ชีวิต และขาดแคลน
น้ำในการอุปโภคบริโภค จึงขอรับการ
สนับสนุนขอใช้งบประมาณเงินเพิ่มเติม 
เหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 
2562 มีโครงการดังนี ้ 
  1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5  
  2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าทางเกวียน 
หมู่ที่ 4  

นายประพงษ์ ทวีสินธ ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(28 ม.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 3 ก.พ.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

  3.โครงการขุดลอกหนองบ่อฝั่งตะวันออก 
(สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด) ท้ังนี้ สป.กษ.ให้
กรมฯ พิจารณาดำเนินการในข้อ 3. 

๑๔ กรมฯ 16 ม.ค. 63 ขอสนับสนุนนำร่อง 
การทำเกษตรอินทรีย์
และผลิตไบโอดีเซล 
B100 จังหวัดชุมพร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/333 
ลงวันที่  14 มกราคม 2563  แจ้ งว่ า 
ในคราวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เดินทางไปราชการพื้นที่
จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่ อ วั น ที่  2 7  พ ฤศ จิ ก าย น  2 5 6 2 
มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมพัฒนาที่ดิน กรณี ขอสนับสนุนนำร่อง
การทำเกษตรอินทรีย์และผลิตไบโอดีเซล.
B100.จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร  ข อ งน า ย ไส ว 
แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนชุมพร อยู่บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 6 
ถนนเอเชีย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

นายไสว แสงสว่าง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(6 ก.พ.63 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กวจ.) 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 
2.กวจ.แจ้งให้ผู้ร้องและ สป.กษ.
ทราบ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 21 วัน 
 
 

 
 
 
 
 

 

๑๕ กรมฯ 20 ม.ค. 63 ขอสนับสนุนการขดุ
สระและขดุลอกสระ
ให้กับเกษตรกร
รายบุคคลเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/406 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 แจ้งว่า นายบุญ 
ปะมาคะโม (ผู้ร้อง) ประธานองค์กรชาวบ้านบัว
ใหญ่บัวลาย เลขที่  100 หมู่ที่  10 ตำบล 
โนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอสนับสนุนการขุด
สระและขุดลอกสระให้ กับ เกษตรกร
ราย บุ ค ค ล เพื่ อ แ ก้ ไขปั ญ ห าภั ย แ ล้ ง 
ซึ่ งหนั งสือร้องเรียนระบุว่า เกษตรกร
สมาชิกองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่บัวลาย 

นายบญุ ปะมาคะโม ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(11 มี.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 และให้แจ้ง
ผลกลับวันท่ี 3 ก.พ. 63 
2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 31 
ม.ค.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. เมื่อ 
6 ก.พ.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 
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ปัญหา/ 
อุปสรรค 

มีความประสงค์ขุดสระใหม่และขุดลอกสระ
เก่ าเพื่ อกั ก เก็ บน้ ำไว้ ใช้ ใน ช่ วงภั ยแล้ ง 
ซึ่ งค่ าใช้จ่ ายในการขุดสระค่ อนข้างสู ง 
จึงขอรับการสนับสนุนการขุดสระใหม่และ
ขุดลอกสระเก่าให้กับสมาชิกฯ จำนวน 45 
ราย รายละ 1 สระ 

๑๖ กรมฯ 20 ม.ค. 63 ขอความอนุเคราะห์
แหล่งน้ำในไร่นาและ
ขอรับการสนับสนุน 
ปูนมารล์ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/407 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 แจ้งว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนม 
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำในไร่นาและ
ขอรับการสนับสนุนปูนมาร์ล ซึ่ งหนั งสือ
ร้องเรียนระบุว่า ประชาชนตำบลหนองยาว 
มีความประสงค์ขอแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 
1,260 ลูกบาศก์เมตร เป็นจำนวน 20 บ่อ 
เนื่ องจากประสบปัญหาแหล่งน้ ำในไร่นา 
ไม่เพียงพอและปัญหาดินเปรี้ยว จึงขอรับการ
สนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นาเพิ่มเติม จำนวน 17 
บ่อ และบ่อน้ำตื้น จำนวน 47 บ่อ นอกเขต
ชลประทานและสนับสนนุปูนมาร์ล 

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(18 ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 23 ม.ค.63 และให้แจ้ง
ผลกลับวันที่ 3 ก.พ.63 
2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 12 
ก.พ.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 19 ก.พ.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น29 วัน 

 

๑๗ กรมฯ 22 ม.ค. 63 ขอส่งมอบสูตรการผลิต
อาหารเสริมพืชและ
บำรุงดิน 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/553 ลง
วันที่ 20 มกราคม 2563 แจ้งว่า นางจุฑาทิพ 
แต้ไมตรี อยู่บ้านเลขที่ 94/63 ซอย 5/6 
ถนนวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์บริการประชาชน 
สำนั ก งานปลัดสำนั กนายกรั ฐมนตรี  

นางจุฑาทิพ แต้ไมตร ี ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(14 ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กทช.) 
และให้แจ้งผูร้้องและ สป.กษ ทราบ 
เมื่อวันท่ี 23 ม.ค.63 
2.กทช.แจ้งให้ผู้ร้อง และ สป.กษ.
ทราบ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 
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ทำเนียบรัฐบาล ขอส่งมอบสูตรการผลิต
อาห าร เส ริมพื ชและบ ำรุ งดิ น ซึ่ ง เป็ น
น วั ต ก ร รม น า โน เท ค มี คุ ณ ภ าพ เป็ น
สารอินทรีย์  100 % ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ 

3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน 

๑๘ กรมฯ 22 ม.ค. 63 ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความรู้การ
เพาะปลูกพืชทดแทน
การปลูกยาสูบ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/561 
ลงวันที่  20 มกราคม 25 6 3  แจ้ งว่ า 
การยาสูบแห่ งประเทศไทย  ขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ได้แก่  กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิ ชาการเกษตร แ ล ะ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมให้ข้อมูลการปลูกพืชทดแทนที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเกษตรกรผู้ เพาะปลูก
ยาสูบในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด  
มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ เชียงใหม่  
ลำปาง น่ าน เชียงราย แพร่  เพชรบู รณ์  
สุโขทัย ทั้งนี้ สป.กษ. ให้กรมฯ มอบหมาย
ผู้แทนเข้าร่วมให้ข้อมูลการปลูกพืชทดแทน
ที่ ถูกต้ องและเหมาะสมกับ เกษตรกร 
ผู้เพาะปลูกยาสูบในแต่ละพื้นท่ี 

ผู้ว่าการการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4 ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
นครพนม สพด.ร้อยเอ็ด สพด.
มหาสารคาม สพด.หนองคาย สพด.
บึงกาฬ สพด.เชียงใหม่ สพด.ลำปาง 
สพด.น่าน สพด.เชียงราย  สพด.แพร่ 
สพด.เพชรบูรณ์ สพด.สุโขทัย) ให้
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 
2.แจ้งให้ผูร้้องและ สป.กษ.ทราบ 
เมื่อวันท่ี 5 ก.พ.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 วัน 

 

๑๙ กรมฯ 29 ม.ค. 63 ขอการสนับสนุน
งบประมาณสำหรับ
โครงการการจัดการน้ำ
เพื่อการผลิตดา้น
การเกษตร และขอ
ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือเกษตรกร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/744 
ลงวั นที่  28 มกราคม  2563  แจ้ งว่ า 
นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง ประธานเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน เลขที่ 157 
หมู่  14 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา และนายพิสิษฐ์ นาคำ 
ประธานเครือข่ายเกษตรสร้างชาติ  เลขที่  

นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง ประธาน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน และ 
นายพิสิษฐ์ นาคำ ประธาน
เครือข่ายเกษตรสร้างชาต ิ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(20ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 12 ก.พ.63 และให้แจ้ง
ผลกลับวันที่ 19ก.พ.63 
2.กผง.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 18 
ก.พ.63 
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“โครงการการจัดการ
ระบบน้ำเพื่อ
การเกษตร” 

1020 หมู่ 4 ถนน มทส. สาย 1 ตำบลหนอง
จะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เพื่ อ ข อ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณสำหรับโครงการการจัดการน้ำ
เพื่อการผลิตด้านการเกษตร และขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกร “โครงการ
การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร 

3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 24 ก.พ.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น22 วัน 

20 กรมฯ 4 ก.พ. 63 ขอให้รายงานความ
คืบหน้าการแกไ้ข
ปัญหาของสมัชชา 
คนจน ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/ว 897 
ลงวันที่  31 มกราคม ๒๕๖3  แจ้ งว่ า 
ในคราวประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ของสมัชชาคนจน (สคจ.) ครั้งที่ 1/2563 
เมื่ อวันที่  8  มกราคม 2563 ณ  ห้อง
ประชุม 109 ช้ัน 1 อาคารสำนักงานปลัด
ส ำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ซึ่ ง มี ร อ ง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมเป็น
กรรมการ โดยประธานขอให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ติดตาม เร่งรัดการ
แก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของสมัชชา 
คนจนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการนี้ สป.กษ. จึงขอส่งแบบ
ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของ
สมัชชาคนจน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมา
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยขอให้รายงาน
ผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฯ พร้อม
ส่ ง ไฟล์ ท างไป รษณี ย์ อิ เล็ กท รอนิ กส์  

สป.กษ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(13 ก.พ.63) 

1.กรมฯ มอบหมาย กผง. 
ดำเนินการ และแจ้งให้ สป.กษ.
ทราบ 
2.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 
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moacbfa@gmail.com ส าม ารถด าวน์
โหลดแบบติดตาม ได้ ที่ .QR.code.เพื่ อ 
สป.กษ. จะได้รายงานผลความคืบหน้าให้
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติ  
ที่ประชุมฯ ต่อไป 

2๑ กรมฯ 5 ก.พ. 63 ขอให้มีการจัดประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำในจังหวัด
สกลนคร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/974 
ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์  2563 แจ้ งว่า 
ดร.ธีระ เจียบุญหยก (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 
1 4 8  ซ อย  2 0  ห มู่ บ้ าน ม ณี ริ น ท ร์  
Lake.and.Park ตำบลบางคู วัด  อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทาง
ไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ 
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ขอให้มีการ
จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำในจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน 
พื้ น ที่ ต ำบ ล ต าล โกน  ต ำบ ล ต าล เนิ้ ง 
ตำบลแวง และตำบลพันนา โดยขอให้
หน่วยงานดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
1.กรมการข้าว 2 .กรมวิชาการเกษตร 
3 .ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร  4 .ก ร ม
ชลประทาน 5 .กรมพัฒนาที่ ดิน  และ 
6.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายธีระ เจยีบุญหยก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(9 มี.ค.63) 

๑ .กรมฯ  มอบ หมายผอ .สพด .
สกลนครเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์
ที่ 27 เมษายน 2563ณ สนามกีฬา
ในร่มองค์ การบริหารส่ วนตำบล 
ตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันท่ี 9 มี.ค.63 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 9 มี.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 33 วัน 
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2๒ กรมฯ  7 ก.พ. 63 หนังสือร้องเรียน 
นายอรรถพล 
เสนกระจาย 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/993 
ลงวันที่  4  กุ มภาพั นธ์  2563 แจ้ งว่ า 
นายอรรถพล เสนกระจาย (ผู้ร้อง) ตำบล
ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ได้ มี หนั งสื อเรี ยนรั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธ ร รม นั ส  พ รห ม เผ่ า ) เพื่ อ ข อ ค วาม
อนุเคราะห์กรมพัฒนาที่ดินขุดลอกบ่อ 
ในพื้นที่นาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ 
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำไม่เพียงพอแก่การทำเกษตร เนื่องจาก
พื้นที่อำเภอแวงน้อยเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง
ซ้ำซาก เกษตรกรมีความจำเป็นจะต้องมี  
บ่อน้ำในพื้นที่นา ประกอบกับเกษตรกร 
มีพื้นท่ีนาไม่มากในการเพาะปลูกข้าวและมี
บ่ออยู่แล้วแต่ต้องการขุดลอกบ่อให้กว้าง
และลึกมากกว่าเดิม โดยกรมพัฒนาที่ดิน
แจ้งว่าไม่สามารถขุดลอกบ่อได้ต้องขุดบ่อ
ใหม่ และการขุดบ่อดังกล่าวเกษตรกรต้อง
สมทบเงิน  จำนวน 2 ,500  บาท/บ่ อ 
ซึ่งเกษตรกรไม่มีพื้นที่จะขุดบ่อใหม่เพราะ
เหตุว่าพ้ืนท่ีนาน้อยไม่พอทำกิน 

นายอรรถพล เสนกระจาย ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(17 ก.พ.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63    
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 19 ก.พ.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 

  

2๓ กรมฯ 18 ก.พ. 63 ขอ ให้ พิ จ ารณ าการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดแก่เกษตรกร
และผู้สนับสนุนให้มี
การเผาเศษวัสดุทาง
การ เกษ ตรใน พื้ น ที่

   สป.กษ.ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/1323 
ลงวันที่  ๑7 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งว่า 
นายตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิ
เกษตรรักษ์สิ่ งแวดล้อม (ประเทศไทย) 
ตั้งอยู่เลขที่ 253/3 หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ

นายตะวัน ห่างสูงเนิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(10 มี.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กวจ.) 
เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 63  
2.กวจ.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 3 
มี.ค.63 
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เกษตรกรรม กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณา
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแก่
เกษตรกรและผู้สนับสนุนให้มีการเผาเศษ
วัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม 
พร้อมทั้งรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่
เกษตรกรในการไถกลบตอซังแทนการเผา 
ซึ่งจะช่วยลดการก่อมลภาวะทางอากาศ
และการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

3.แจ้งกลับ สปน.และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน 

24 กรมฯ 18 ก.พ. 63 ขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณโครงการ
แหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน และ
ขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1279 
ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 แจ้งว่า 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก 
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาแหล่ งน้ ำขนาด เล็ ก  ซึ่ งหนั งสื อ
ร้องเรียนระบุ ว่ า ราษฎรในพื้ นที่ ตำบล 
ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนน้ำ 
ในการทำการเกษตร ซึ่ งส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ ของเกษตรกร จึงขอความ
อนุ เคราะห์ ให้ พิ จารณ าการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการแหล่งน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทาน และขอรับการ

นายสุทิน กับปะหะ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(20 ก.พ.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนนิการ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 24 ก.พ.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก 

25 กรมฯ 21 ก.พ. 63 ขอความเป็นธรรม 
กรณีกรมพัฒนาที่ดิน 
ประกาศเขตป่าชุมชน
ทับที่ดินของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 
ตำบลแก่งโสภา อำเภอ
วังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1401 
ลงวันที่  19 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 แจ้งว่า 
นายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ (ผู้ร้อง) ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  1 ตำบลแก่ งโสภา อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เรื่อง ขอความ
เป็นธรรม กรณีกรมพัฒนาที่ดิน ประกาศเขต
ป่าชุมชนทับที่ดินของประชาชน หมู่ที่  ๑ 
และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหนังสือร้องเรียนระบุว่า 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประกาศเขตป่าชุมชนของกรมพัฒนาที่ดิน 
ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินทำงาน
ผิดพลาด ประกาศเขตป่าชุมชนทับที่ดิน
ข อ งป ระ ช าช น  เป็ น ก า รขั ด แ ย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จึ งขอความอนุ เคราะห์หาทางออกให้
ประชาชนในเขตดังกล่าวให้ได้รับสิทธิ์เพื่อ
ความเป็นธรรมต่อไป 

นายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(11 มี.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.) 
เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 63 และให้แจง้
ผลกลับวันที่ 13 มี.ค.63 
2.สสผ.แจ้งผลกลับเมื่อวันที่ 30 
มี.ค.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 วัน 

 

26 กรมฯ  24 ก.พ. 63 ความเป็นธรรมในการ
แก้ไขปัญหาการออก
โฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร
อำเภอเกาะสีชัง 

   สป.กษ. ได้มี หนั งสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
1465 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
แจ้ งว่ า  น ายด ำรงค์   เภ ต รา  (ผู้ ร้ อ ง ) 
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ตั้งอยู่เลขที่ 

นายดำรงค์ เภตรา ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(26 ก.พ.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.) 
และให้แจ้งผูร้้อง และ สป.กษ. 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะ
สี ชั ง จั งหวัดชลบุ รี  ได้ มี หนั งสื อ เรี ยน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 
ขอความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาการ
ออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรอำเภอเกาะสชัีง 
โดยขอให้แก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ราษฎรอำเภอเกาะสีชัง ดังนี ้
  (๑) ขอความกรุณาสั่งการและมอบหมาย
ให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  
คนใหม่รับเรื่องขอความเป็นธรรมดังกล่าว
ไปดำเนินการสานต่ออย่างเร่งด่วน 
  (๒) การตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามที่
ก รม พั ฒ น าที่ ดิ น เส น อ ว่ า เห็ น ค วรมี
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาตรวจสอบ
ป ระ ก อ บ เขต ที่ ป ร าก ฏ ใน แ ผ น ที่ ซึ่ ง 
กรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้ โดยมีผู้แทน 
กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) กรมป่าไม้ กรมที่ดิน 
และนายอำเภอที่ เป็นกรรมการ ตามมติ
คณ ะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  9  พฤษภาคม 
2538 นั้น เทศบาลฯ และเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี มีความเห็นพร้อมต้องกัน
ว่า เพื่ อมิ ให้ เกิ ดความล่ า ช้าและความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติ งาน เห็นควรให้
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
กลั่นกรองหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังตามที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันท่ี 26 ก.พ.63 
 2.สสผ.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ 
สป.กษ. เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

แต่งตั้งโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมครบทุกหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 

27 กรมฯ 26 ก.พ. 63 ขอขยายบ่อน้ำ 
บ่อจิ๋ว เดิม 1,260 
ลูกบาศก์เมตร ขยาย
เพิ่มเป็น 3,000 
ลูกบาศก์เมตร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/1549 
ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2563 แจ้ งว่ า 
นายณ รงค์ สิ ชณ์  สุ ท ธาทิ พย์  (ผู้ ร้ อ ง) 
อยู่บ้านเลขที่  8 หมู่ที่  7 ตำบลสองพี่น้อง 
อำเภอท่ าใหม่  จั งหวัดจันทบุ รี  และพวก 
ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (ร้ อยเอก ธรรมนั ส 
พรหมเผ่า) เรื่อง ขอขยายบ่อน้ำ บ่อจิ๋ว เดิม 
1,260 ลูกบาศก์ เมตร ขยายเพิ่ม เป็น 
3,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหนังสือร้องเรียน
ระบุว่า ผู้ร้องและพวกเป็นหมอดินอาสา 
และได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ทำการเกษตร
ของเกษตรกร โดยพบปัญหาสระน้ำไม่
สามารถกัก เก็บน้ ำได้  จึ งขอ เสนอให้
พิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี ้
  ๑) ขอให้ขุดบ่อน้ำบ่อจิ๋ว จากเดิม 1,260 
ลูกบาศก์เมตร ให้เป็น 3,000 ลูกบาศก์
เมตร 
  2) ขอให้ขุดบ่อน้ำลึก จากเดิม 4 เมตร 
ให้เป็น 6 เมตร 
  ๓) ขอให้ขุดบ่อน้ำเดิมของเกษตรกร 

นายณรงคส์ิชณ์ สุทธาทิพย ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(11 มี.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สวพ.) 
เมื่อวันท่ี 28 ก.พ. 63 และให้แจง้
ผลกลับวันที่ 12 มี.ค.63 
2สวพ.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 6 
มี.ค.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 11มี.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

28 กรมฯ 28 ก.พ. 63 ขอดำเนินการเร่งรัด
จัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาที่ดิน 
ขุดลอกคลองเพื่อ
ระบายน้ำ พร้อมขุดสระ
น้ำเพื่อการกักเก็บน้ำใช้
ในการเกษตร หมู่ที่ 4 
บ้านไอร์กือเด ตำบลศรี
บรรพต และหมู่ที่ 5 
บ้านไอร์ตืองอ  
ตำบลศรีสาคร 

 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1568 
ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2563 แจ้งว่า 
นายอับดุลรอมัน ดีเย๊าะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ตำบลศรีบรรพต และนายอับดุลรอนิง 
มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ผู้ร้อง) 
ได้มี หนั งสื อ เรียนรัฐมนตรี ช่ วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรมนัส พรหมเผ่า) เรื่อง ขอดำเนินการ
เร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
ที่ดิน ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำ พร้อมขุด
สระน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร 
ซึ่งหนังสือร้องเรียนระบุว่า ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบรรพต และหมู่ที่ 5 ตำบล
ศรีสาคร ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง
ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน อีกท้ังในแม่น้ำ
ลำคลองบางจุดยังมีต้นหญ้าและวัชพืชขึ้น 
ปกคลุม ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถลงสู่
แม่น้ำสายบุรีได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้
พิจารณาดำเนินการเร่งรัดจัดสรรสนับสนุน
งบประมาณโครงการพฒันาที่ดิน ขุดลอกเพื่อ
ระบายน้ำ พร้อมขุดสระน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ
ใช้ในการเกษตร หมู่ที่  4 บ้ านไอร์กือเด 
ตำบลศรีบรรพต และหมู่ที่ 5 บ้านไอร์ตืองอ 
ตำบลศรีสาคร 

นายอับดุลรอมัน ดีเย๊าะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลศรี
บรรพต และนายอับดุลรอ
นิง มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 
5 ตำบลศรสีาคร 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4 มี.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

29 กรมฯ 5 มี.ค. 63 ติดตามก่อสรา้งฝาย 
น้ำล้น ตำบลอ่างคีรี 
อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

   สป.กษ.  ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1753 
ลงวั นที่  3  มี น าค ม  2 5 6 3  แ จ้ ง ว่ า 
นายประเสริฐ ผลมาก นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่างคีรี ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก 
ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่ งได้จัดทำข้อมูล
ประกอบคำร้องขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
(โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น) ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่  1 บ้านอ่างบน 
และหมู่ที่  5 บ้านอ่างล่าง ตำบลอ่างคีรี  
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุ รี  เพื่ อให้  
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นแต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 
กรมพัฒนาที่ ดิ น ได้ ถู กตั ดงบประมาณ
ดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอความ
อนุ เคราะห์ ให้พิจารณาติดตามก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น ตำบลอ่างคีรี  อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

นายประเสริฐ ผลมาก 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(10 มี.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63      
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 
 

 

30 กรมฯ 5 มี.ค.63 ขอให้รัฐบาลผลักดัน
โครงการสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ำสุด ให้แก่
เกษตรกรและ
ประชาชน กู้ไปเพื่อขุด
บ่อน้ำ ขุดสระ ขุดหลมุ
ขนมครก เพื่อใช้เก็บน้ำ
ไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วย
ตนเอง 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1737 
ลงวั นที่  3  มี น าค ม  2 5 6 3  แ จ้ ง ว่ า 
นายพิจิตร ปัญญาพิชิต ประธานประชาคม
จังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ร้อง)เลขที่ 9/44 ตำบล
บางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้มี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขอให้รัฐบาลผลักดัน
โครงการสินเช่ือดอกเบี้ ยต่ ำสุด  ให้แก่
เกษตรกรและประชาชน กู้ไปเพื่อขุดบ่อน้ำ 
ขุดสระขุดหลุมขนมครก เพื่อใช้เก็บน้ำไว้ใช้

นายพิจิตร ปญัญาพิชิต ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(10 มี.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63        
2.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ.เมือ่
วันท่ี 11 มี.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 
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วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 
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ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ในหน้าแล้งด้วยตนเอง 

31 กรมฯ 11 มี.ค. 63 สถานีพัฒนาที่ดิน
พัทลุงให้ความร่วมมือ
ตามภารกิจอย่างดยีิ่ง 

   สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ส.พ.ศ.A.D.S.E.P.) ได้มี
หนังสือที่  ส .พ.ศ.๐๐.๐8.๐2/๓75.8 
(พิเศษ) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
แจ้งให้กรมฯ ทราบว่า สถานีพัฒนาที่ดิน
พัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมกับคณะกรรมการฯ 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตามภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างดียิ่ง และขอให้ความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

สมาคมเพื่อการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส.พ.ศ.A.D.S.E.P.) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(17 มี.ค.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63        
2.แจ้งให ้ผอ.สพข.12 ทราบ 
เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 

 

32 กรมฯ 17 มี.ค. 63 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์องค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองแวงโสกพระ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/2007 
ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3 แจ้งว่า องค์การ
บริห ารส่ วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ซึ่งหนังสือ
ร้องเรียนระบุว่า องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวงโสกพระ ได้รับแจ้งจากสถานี
พัฒนาท่ีดินขอนแก่น ว่าได้ดำเนินการขอรบั
สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรียต์ำบลหนองแวงโสกพระ จำนวน 
4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 6,801,712.50 
บาท ซึ่ งยั งไม่ เพี ย งพอต่ อก ารดำเนิ น
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ ดังกล่าว 
จึ งขอค วามอนุ เค ราะห์ ให้ ส นั บ สนุ น

นายสุภี ทองมีค่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(3 เม.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 19 มี.ค. 63 และให้แจง้
ผลกลับวันที่ 27 มี.ค.63 
2.กผง.แจ้งผลกลับเมื่อวันท่ี 30 
มี.ค.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้องและ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 3 เม.ย.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 
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ผู้ถูก 
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วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 
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ปัญหา/ 
อุปสรรค 

งบประมาณโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน
จำนวน 36,140,000บาท ดังนี้ 
  ๑ ) ก่ อ ส ร้ า งโรงเรื อน กางมุ้ ง  (โด ม ) 
ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง อิ น ท รี ย์  จ ำ น ว น เ งิ น 
24,640,000 บาท 
  ๒) ก่อสร้างโรงเรือนกางมุ้ง (โดม) ปลูกผัก
อินทรีย์ จำนวนเงิน 11,200,000 บาท 
  3 ) ก่ อ ส ร้ า งห้ อ ง เย็ น  จ ำ น วน เ งิ น 
300,000 บาท  

33 กรมฯ 24 มี.ค. 63 ข้อเสนอในการตรวจ
เยี่ยมพื้นท่ีจังหวัด
ชัยภูมิของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
(ร้อยเอก ธรรมนสั 
พรหมเผ่า) 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/2157 
ลงวันที่  20 มีนาคม 2563 แจ้งว่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 
ขอให้ มอบหมายหน่ วยงานพิ จารณ า
ดำเนินการตามข้อเสนอในการตรวจเยี่ยม
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  เมื่ อ วั น ที่  1 0 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ แปลงสาธิตการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก 
อำเภอเทพสถิต จั งหวัดชัยภูมิ  และที่
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี  ตำบลบ้านขาม 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีข้อเสนอ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมฯ ดังนี้  
  1. ขอให้มอบหมายสถานีพัฒนาที่ดิน
ชัยภูมิ เสนอโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
บ้านใหม่นาดี โมเดล และพื้นที่ประสบ 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(8 พ.ค.63) 

๑.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยข้อง (สพด.
ชัยภูมิ สพข.3 พิจารณา เมื่อวันท่ี
25 มี.ค.63) และให้แจ้งผลกลับ 
วันท่ี 16 เม.ย.63 
2.สพด.ชัยภูมิ สพข.3 แจ้งผลกลบั 
เมื่อวันท่ี 23 เม.ย.63 
3.แจ้งกลับ สป.กษ. เมื่อวันท่ี 8 
พ.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน 
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ภัยแล้งข้างเคียง จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 
500 บ่อ งบประมาณ 13 ,150 ,000 
บาท โดยให้ เสนอตามขั้นตอนเพื่ อขอ
งบประมาณจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2. เกษตรกรตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส 
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ .ข อ ให้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
น้ำของจังหวัดชัยภูมิ  และมีนโยบายใช้
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณ
จากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มี
อยู่ แล้ ว  เพื่ อแก้ปัญ หาภั ยแล้ ง โดยมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 
โค รงก ารชล ป ระท าน จั งห วัด ชั ยภู มิ  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สถานี
พัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

34 กรมฯ 9 เม.ย. 63 ขอเสนอความคดิเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจดัการแหล่งน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 

   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง.web.portal.
ของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
แจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อรับทราบเป็น
ข้ อมู ล ป ระก อบ ก ารพิ จ ารณ า ก รณี  
นายณรงค์ รอดสม (ผู้ร้อง) ขอเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำเพื่อแก้ ไขภัยแล้งและอุทกภัย 
เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง
แ ล ะ อุ ท ก ภั ย ใน ปี เดี ย วกั น  ปั จ จุ บั น

นายณรงค์ รอดสม 
ร้องเรียนผ่านศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 สำนักงาน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(16 เม.ย.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63        
2.แจ้งกลับ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 เมื่อวันท่ี 16 เม.ย. 63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน 
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ปัญหา/ 
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ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเมื่อประชาชนกลับภูมิลำเนาจะประสบ
ปัญหาว่างงาน และเห็นว่าเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนขอให้มีน้ำเพื่อการเกษตร 
ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัย มีสภาพภูมิ
ประเทศ พ้ืนผิวดินลาดเอียง 11.องศา เก็บ
น้ำไม่ได้ สมัยโบราณจึงมีการขุดสระในพ้ืนท่ี
รู้จักในช่ือ ตระพัง มีประมาณ 11.แห่ง 
เป็นต้น ประเทศไทยจึงควรวางแผนขุดสระ
น้ำ แก้มลิงหรือเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน
กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการขุดบ่อจิ๋ว 1 ไร่ 
ประชาชนออกค่าใช้จ่ายสมทบ จำนวน 
2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
ใน ปี  2562.ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น ได้ รั บ
งบประมาณ จำนวน 900 ล้านบาท แต่ยังไม่
สามารถแก้ไขเรื่องอุทกภัยได้ เช่น ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี น้ำท่วมสูง 7 เมตร 
เป็นต้น ผู้ร้องเห็นควรให้เพิ่มงบประมาณ 
100 เท่าของปัจจุบัน เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ 
100 เท่าจากเดิม จะสามารถแก้ปัญหาภัย
แล้งและน้ำท่วมไปพร้อมกัน และเมื่อมี
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประชาชนจะเห็น
แนวทางอาชีพและการทำการเกษตรโดยไม่
เดินทางเข้ามาในเมืองต่อไป 
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35 กรมฯ 15 เม.ย. 63 ราษฎรขอรบัความ
ช่วยเหลือ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
2521ลงวันที่  1 3  เมษายน ๒๕๖3 
แ จ้ ง ว่ า  น าย ปั ญ ญ าจี น าค ำ  (ผู้ ร้ อ ง ) 
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร จั งห วั ด
แม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เรื่องราษฎร
ขอรับการช่วยเหลือ ทั้งนี้ สป.กษ. เห็นว่า
เกี่ยวข้องกับกรมฯ จึงส่งรายช่ือผู้ขอรับการ
สนับสนุนโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 

นายปัญญา จีนาคำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(29 เม.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 
และให้แจ้งผลกลับวันท่ี 30 เม.ย.
63 
2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 22 
เม.ย.63 
3.แจ้งกลับ สป.กษ. เมื่อวันที่ 29 
เม.ย.63  
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน 
 

 

36 สพด.
ประจวบ 
คีรีขันธ ์

1 พ.ค. 63 การจัดซื้อวัสดุในการ
จัดทำโครงการปุ๋ยหมัก
งบประมาณเหลือจ่าย 
2562 

มีผู้ร้องเรียนสพด.ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก จำนวนเงิน 
460,000 บาท มีการดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุ ในการทำปุ๋ ยหมักไม่ตรงกับความ 
เป็นจริง 

นายขวัญชัย โค้วปรีชา ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(29 มิ.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(สพข.๑0) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในทางลับ เมื่อวันท่ี 1 พ.ค.63 
และให้แจ้งผลกลับ วันที่ 20 
พ.ค.63 
2.สพข.10 แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 
19 มิ.ย.63 
3.เสนอกรมฯ เพื่อโปรดพิจาณา 
เมื่อวัน 29 มิ.ย.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 59 วัน 

 

37 กรมฯ 7 พ.ค. 63 ขอความกรุณาช่วย
พิจารณาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบียบ 

   สป.กษ.ได้มีหนังสือ ที่ กษ0220/2883 
ลงวันที่  1  พฤษภาคม 2563 แจ้งว่า 
นายพิจิตร ปัญญาพิชิต (ผู้ร้อง) ประธาน
ประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจ

นายพิจิตร ปญัญาพิชิต ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(25 พ.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63  
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ของกรมพัฒนาท่ีดิน ราชการภาคประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี 
9/44 ตำบลบางมัน อำเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระท รวง เกษ ตรและสห กรณ์  เรื่ อ ง 
ขอความกรุณาช่วยพิจารณาช่วยพิจารณา
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ น โยบ าย  กฎ ห มาย 
กฎระเบียบ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 20 
พ.ค.63 
3.แจ้งกลับ สป.กษ. เมื่อวันที่ 25 
พ.ค.63  
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 

38 กรมฯ 7 พ.ค. 63 ขอความร่วมมือเพื่อ
สนับสนุนโครงการร่วม
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด 

   สมาคมเพื่ อการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง (ส .พ .ศ .A.D.S.E.P.) 
(ส่ ว น ก ล า ง ) ได้ มี ห นั งสื อ  ที่ ส .พ .ศ .
00.18.014/376.7 (พิ เศษ) ลงวันที่  18 
เมษายน 2563 ถึงกรมพัฒนาที่ดิน กรณีขอ
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการร่วม
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในยุทธศาสตร์
ร่ วมพัฒ นาที่  ๒  ด้ าน ร่วมพัฒ นาด้ าน
เก ษ ต ร ก ร ช น บ ท ต่ อ เนื่ อ ง ใน  ๒ ๒ 
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ร่ ว ม พั ฒ น า ฯ ต า ม แ น ว
พระราชดำริเพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อน
งานยุทธศาสตร์ชาติปี พ.ศ.2561 ถึงปี 
พ.ศ.2580 โดยขอรับการสนับสนุนตาม
ภารกิจของหน่วยงานและขอเรียนเชิญ
หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้  ๓ อย่าง 
ป ระ โย ชน์  ๔  อ ย่ า ง  ป ลู ก ห ญ้ าแ ฝ ก
พ ระ ร าช ท า น  แ ล ะ ร่ ว ม ป ล่ อ ย ป ล า
พ ร ะ ร า ช ท า น  เพื่ อ น้ อ ม ถ ว า ย แ ด่  
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส.พ.ศ.A.D.S.E.P.) 
(ส่วนกลาง) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(26 พ.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
ร้อยเอ็ด สพข.4) เพื่อทราบ และ
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 
พ.ค.63 
2.แจ้งกลับผู้ร้อง เมื่อวันที่ 26 
พ.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 วัน 
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มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิ ตร” ต่ อเนื่ องในรัชกาลที่  ๑๐  และ 
บู ร พ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ไท ย ทุ ก พ ร ะ อ งค์  
ตามหมายกำหนดการตามวันเวลาและ
สถานที่ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการฯ กำหนดรวม ๗ 
สถานีต่อเนื่อง ๗ เดือน ดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ ๑ 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๑8 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอวัชบุ รีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  ๒) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ ๒ 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
สถานี เพื่ อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 
(ที่ ๒) ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 
2 8 1  ห มู่  ๑ ๐  บ้ า น ห น อ งน าส ร้ า ง 
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 08 984๑ 
๙435  
  3) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ 3 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
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สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
สถานี เพื่ อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (ที่ 3) 
ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ภายในและ
ภายนอกศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก้ว 
มีชัย) บ้านมีชัย หมู่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร. 
08 1471 9615 
  ๔) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ ๔ 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
สถานี เพื่ อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (ที่ ๔) 
ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่  130 
บ้านจานทุ่ง หมู่  5 ตำบลสิงห์โคก อำเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทร. 
06 1028 8762 
  5) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ 5 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่  8 ตุลาคม 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
สถานี เพื่ อร่วมบูรณาการขับเคลื่อน ใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (ที่ 5) 
ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่  79 
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หมู่  9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทร. 08 9502 
1774 
  6) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับ 
ที่  6  กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่  12 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. – 
1 1 .5 9  น . ส ถ า น ที่ จั ด กิ จ ก ร ร ม
เทิดพระเกียรติบริเวณสถานีเพื่อร่วมบูรณา
การขับเคลื่อนในโครงการร่วมพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 
(ที่ 6) ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 243 
หมู่  12 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทร. 08 9841 
9435 
  7) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ 7 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
สถานี เพื่ อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (ที่ 7) 
ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่  138 
หมู่ 3 บ้านดอนขาม ตำบลศรีสว่าง อำเภอ
โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 โทร. 
09 2292 5449  
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39 กรมฯ 13 พ.ค. 63 ขอความร่วมมือเพื่อ
สนับสนุนโครงการร่วม
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำพื้นท่ี
จังหวัดขอนแก่น 

   สมาคมเพื่ อการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง (ส .พ .ศ .A.D.S.E.P.) 
(ส่ ว น ก ล า ง )  ได้ มี หนั งสอ ที่ ส .พ .ศ .
00.18.014/385 (พิเศษ) ลงวันที่ 5 เมษายน 
2563 ถึงกรมพัฒนาที่ดิน กรณีขอความ
ร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในยุทธศาสตร์ร่วม
พัฒนาที่ ๒ ด้านร่วมพัฒนาด้านเกษตรกร
ชนบทต่อเนื่องใน ๒๒ ยุทธศาสตร์ร่วม
พัฒนาฯตามแนวพระราชดำริเพื่อร่วม
บูรณาการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ชาติปี 
พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2580โดยขอรับการ
สนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานและขอ
เรียนเชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกหญ้าแฝก
พ ระ ร าช ท า น  แ ล ะ ร่ ว ม ป ล่ อ ย ป ล า
พ ร ะ ร า ช ท า น  เพื่ อ น้ อ ม ถ ว า ย แ ด่  
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร” ต่อเนื่ องในรัชกาลที่  ๑๐ และ 
บู ร พ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ไท ย ทุ ก พ ร ะ อ งค์  
ตามหมายกำหนดการตามวันเวลาและ
สถานที่ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการฯ กำหนดรวม 3 
สถานีนำร่องและต่อเนื่อง 26 อำเภอ 
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี ้

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส.พ.ศ.A.D.S.E.P.) 
(ส่วนกลาง) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(26 พ.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
ขอนแก่น สพข.5) เพื่อทราบ และ
เข้าร่วมกิจกิจกรรม เมื่อวันท่ี 15 
พ.ค.63 
2.แจ้งกลับผู้ร้อง เมื่อวันท่ี 26 
พ.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 วัน 
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  ๑) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ ๑ 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
ลำห้วยหมาอีนิล บ้านกุดหมากเห็บ ตำบล
โนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จั งหวัด
ขอนแก่น 
  ๒) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ ๒ 
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.09 น. – 11.59 น. 
สถานที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณ
บึงหนองโพนวิลัย หมู่ที่  1 บ้านจระเข้  
ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 
  3) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติลำดับที่ 3 
กำหนดจัดในวันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2563
เวลา 09.09 น. – 11.59 น. สถานที่จัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติบริเวณสวนสุขภาพ
ชุมชนหนองคะเนบ้านหนองคะเน ตำบล
หนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

40 กรมฯ 11 มิ.ย. 63 สอบถามผลการ
พิจารณา กรณีขอกลบ
สระน้ำเพื่อการเกษตร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/3518 
ลงวันที่  10 มิ ถุ นายน ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
นางนพวรรณ นักสอน (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขท่ี 
90/519 หมู่บ้านมัณฑนา พระยาสุเรนทร์ 
26  แข วงบ างชั น  เขต ค ล อ งส าม วา 
กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสอบถามผล
การพิจารณา กรณีขอกลบสระน้ำเพื่ อ
การเกษตร โดยแจ้งว่า ได้มีหนั งสือถึง 

นางนพวรรณ นกัสอน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(29 มิ.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สลก.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 
และให้แจ้งผลกลับ วันที่ 19 
มิ.ย.63 
2.สลก.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 19 
มิ.ย.63 
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กรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อขออนุญาตกลบสระน้ำ
เพื่อการเกษตร เนื่องจากสระน้ำที่ได้ขุดไว้
ตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทานไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงขอ
ความอนุเคราะห์และอนุญาตให้กลบสระน้ำ
ดังกล่าว 
 

3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. เมือ่
วันท่ี 29 มิ.ย.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 
 

41 กรมฯ 1 ก.ค. 63 ขอความอนเุคราะห์
สนับสนุนโครงการ
ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ 
ตามหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่ จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/3912 
ลงวันที่  30 มิ ถุ นายน ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
นายสรชาติ  วิชย สุวรรณพรหม (ผู้ร้อง) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประชา
รัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรมนั ส  พ รห ม เผ่ า ) เรื่ อ ง  ขอความ
อนุ เคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ร้อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจำนวน 7,820,700 
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ให้สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 
ในการจัดทำโครงการส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์ 
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิก
จ้างและเกษตรกรที่ ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019.(COVID-19). 

นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(31 ก.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 และ
ให้แจ้งผลกลบั ในวันที่ 17 ก.ค.63 
2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 23 
ก.ค.63 
3.แจ้งกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน 
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42 กรมฯ 13 ก.ค. 63 การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจดั
จ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป 
สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 7 

   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งกรมพัฒนาที่ดิน 
ขอให้ ตรวจสอบความ โปร่ งใส ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตำบลดู่ใต้ 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยผู้ร้องเรียน
กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 
วันที่  3  กรกฎาคม 2563 สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 มีการเปิดรับสมัครสอบ
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่ วไป 
(มีค่าสมัคร 200 บาท) ซึ่งได้รับทราบข่าว
ภายหลังว่ามีการเลือกคนในไว้แลว้ จึงขอให้
มีการตรวจสอบการสอบคัดเลือกอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อหาบุคลากรที่ตั้งใจ
สอบเข้ าแข่ งขันมาทำงานในตำแหน่ ง
ดังกล่าว 

มีผู้ร้องเรียนผา่นศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 สำนักงาน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(15 ก.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพข.7 
เพื่อทราบ เมื่อวันท่ี 14 ก.ค.63 
2.แจ้งกลับสำนักงานปลดัสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 
เมื่อวันท่ี 15 ก.ค.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 
 

 

43 กรมฯ 21 ก.ค. 63 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
แหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน 

สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/4226 
ลงวันที่  17 กรกฎาคม ๒๕๖3 แจ้งว่า 
นายเริงชาติ ศรีขจรวงศ์  (ผู้ร้อง) ประธาน
เครือข่ายปลูกและแปรรูปสมุนไพรจังหวัด
กาฬสินธุ์  เลขที่  25/2 ถนนทุ่ งศรีเมือง 
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ

นายเริงชาติ ศรีขจรวงศ ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(13 ส.ค.63 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.)
พิจารณา เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.63 
และให้แจ้งผลกลับ วันที่ 7 ส.ค.63 
2.กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 7 
ส.ค.63 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน เนื่องด้วย
เกษตรกรจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้ ขอความ
ช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สระจิ๋ว)
เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคและสามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง 
ทั้ งนี้  ผู้ ร้ อ งได้ ร วบรวมคำร้อ งขอ ของ
เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการขุดสระน้ำ
ขนาดเล็ก (สระจิ๋ว) ตามโครงการฯ ดังกล่าว
และมีหนังสือแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ์  เพื่ อพิ จารณาจัดทำแผนงาน
โค รงการในการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณต่อกรมฯ ตามลำดับอีกทาง 
ด้วยแล้ว 

3.แจ้งกลับผู้ร้อง เมื่อวันที่ 11 
ส.ค.63 และ สป.กษ. เมื่อวันที่ 13 
ส.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน 

44 กรมฯ 11 ส.ค. 63 ขอความช่วยเหลือ
ราษฎรทีต่ั้งบ้านเรือน
อยู่ในพ้ืนท่ีป่าจำแนก
ให้ได้รับเอกสารสิทธ์ิ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
4660 ลงวันที่ 7 สิงหาคม๒๕๖3 แจ้งว่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่  7 
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ได้มี หนั งสื อ เรียนรัฐมนตรี ช่ วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก 
ธรรม นั ส  พ รห ม เผ่ า ) เรื่ อ งข อค วาม
ช่วยเหลือราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่
ป่าจำแนกให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ เนื่องด้วย
ราษฎรตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ประกอบอาชีพเกษตรกร และมี
บ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าจำแนก โดยไม่มี
เอกสารสิทธิ์แต่ได้รับอนุญาตสิทธิอยู่อาศัย

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำดิบ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(15 ก.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 
พร้อมทั้งแจ้งผลให้ อบต.น้ำดิบ
ทราบ โดยตรง และสำเนาแจ้ง 
สป.กษ. ทราบ 
2.สสผ.แจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ 
เมื่อวันท่ี 9 ก.ย.63 
3.สสผ.แจ้งผลให้ สป.กษ.ทราบ 
เมื่อวันท่ี 15 ก.ย.63 
4.สสผ.แจ้งผลกลับ กกจ. เมื่อวันที่ 
16 ก.ย.63 

 



39 

 
ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

และสิทธิทำกิน จำนวน 90 ราย จึงได้ร่วม
กันลงช่ือเพื่อขอให้พื้นที่ที่ถูกกำหนดว่า 
เป็นป่าจำแนกได้รับการยกเลิกเพิกถอน
และอนุ ญ าต ให้ ออก เอกส ารสิ ท ธิ์ ได้  
เพื่อราษฎรจะได้มีเอกสารสิทธิ์ทำกินในที่
ของตน และสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าที่ดิน
กับสถาบันการเงินได้ 

 

45 กรมฯ 18 ส.ค. 63 เสนอโครงการเพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/4780 
ลงวันที่  13  สิ งหาคม ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
นายสีใส มีวงษ์  (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 73 
หมู่ที่  3 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ 
จั งห วั ด ศ รี ส ะ เกษ  ได้ มี ห นั งสื อ เรี ย น
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง 
เสนอโครงการเพื่ อขอความช่วยเหลื อ 
เนื่องด้วยราษฎร ตำบลห้วยจันทร์ ตำบล
กันทรอม และตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อน กรณี
ลำน้ำห้วยจันทร์ตื้นเขินและมีวัชพืชจำนวน
มาก ซึ่งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้ราษฎร
ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงขอเสนอ
โครงการเพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนี ้
   ๑. โครงการพัฒนาลำน้ำห้วยจันทร์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2. โครงการเกษตรผสมผสาน 

นายสีใส มีวงษ ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(9 ก.ย.63) 

1.ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 
และให้แจ้งผลกลับ วันที่ 31 ส.ค.
63 
2.กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 3 
ก.ย.63 
3.แจ้งกลับผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 9 ก.ย.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 22 วัน 
 

 

46 กรมฯ 9 ก.ย. 63 ขอความอนุเคราะห์
ยกเว้นการชดใช้คืนเงิน
ตามโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขต

   ด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ได้ ส่ งเรื่ องร้องเรียนผ่ านระบบการจัด 
การ เรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์  รหั ส เรื่ อ ง  น ร

นางนพวรรณ นักสอน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(14 ก.ย.63) 

1.กลุม่งานคุ้มครองเสนอ ผอ.กกจ. 
เพื่อโปรดพิจารณา และให้ความ
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ชลประทาน 02630056047 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2563 แจ้งกรมพัฒนาท่ีดิน ขอให้พิจารณา 
กรณี น างน พวรรณ  นั กสอน  (ผู้ ร้ อ ง ) 
ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการชดใช้คืนเงิน
ตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน โดยผู้ร้องให้ข้อมูลว่า ได้ยื่น
เรื่องขอขุดบ่อในที่ดินโฉนดเลขที่ 54584.
เลขที่ดิน .30.ตั้ งอยู่ที่หมู่ที่  1.ตำบลโป่ง 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.ต่อมาผู้ร้อง
ประสงค์ขอกลบบ่อเพื่อนำพื้นที่ดังกล่าว 
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เนื่องจากบ่อไม่
สามารถกักเก็บน้ำได้ตามความประสงค์  
ในตอนแรก ต่อมากรมพัฒนาท่ีดินได้แจ้งให้ 
ผู้ร้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการขุดบ่อ
เป็นเงิน จำนวน 17,800 บาท ส่งผลให้ผู้
ร้องได้รับความเดือดร้อน 

เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 11 ก.ย.63 
2.กลุม่งานคุ้มครองฯ แจ้งผล 
ข้อร้องเรียนผ่านระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 ใหส้ำนักงานปลดัสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทราบ เมื่อวันที่ 14 
ก.ย.63 
3.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  5 วัน 

47 กรมฯ 11 ก.ย. 63 สอบถามความถูกต้อง
และที่มาของเอกสาร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
5286 ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖3 แจ้งว่า 
นายชาตรี ด่านไพบูณย์ (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 
122/1 หมู่  6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง
ลำพูน จั งหวัดลำพูน ได้ มี หนั งสื อเรี ยน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่ อง 
สอบถามความถูกต้องและที่มาของเอกสาร 
โดยผู้ร้องเป็นโจทก์ได้ยื่นฟ้องขับไล่ เรียก
ค่าเสียหายกับนางสายทอง เตชะระ ที่ศาล
ลำพูน โดยอ้างว่าเป็นแผนที่แสดงการใช้
ประโยชน์บนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 33664 
เลขที่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮง่ จังหวัด

นายชาตรี ดา่นไพบณูย ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(7 ต.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สสผ.) 
พิจารณา เมื่อวันที่  11 ก.ย. 63 
พร้อมแจ้งผลให้ผู้ร้อง และสป.กษ. 
ทราบ 
2.สสผ.แจ้งผลผู้ร้อง เมื่อวันที่ 18 
ก.ย.63 และแจ้ง สป.กษ. เมื่อวันที่ 
7 ต.ค.63 
3.สสผ.แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 14 
ต.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 วัน 
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ลำพูน จึ งขอความอนุ เคราะห์ สอบถาม
ข้อเท็จจริงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผู้จัดทำและมีอำนาจในการทำเอกสาร
ภาพถ่ายทางอากาศ โดยกรมแผนที่ทหาร 
พร้อมทั้งขอตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ในเอกสารที่ผู้ร้องแนบมาทั้ง 2 ฉบับ  

48 กรมฯ 18 ก.ย. 63 เสนอโครงการขุดสระ
กักเก็บน้ำในนาข้าวให้
เกษตรกรทำการเกษตร
แบบผสมผสานตาม
หลักทฤษฎีใหม่ของ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/5447 
ลงวันที่  1๕ กันยายน 2563 แจ้ งว่ า 
น า ย ส ม เกี ย ร ติ  ชิ น โค ต ร  (ผู้ ร้ อ ง ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่ ว ม มื อ วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี ม า รี ย์
บ ริ ห ารธุ ร กิ จ  ส ถ าน ศึ ก ษ า โล่ รางวั ล
พระราชทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์
บริหารธุรกิจ เลขที่  888 ถนนเดชอุดม 
ซอย  4  ต ำบ ล ใน เมื อ ง  อ ำ เภ อ เมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้มี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เสนอโครงการขุด
สระกักเก็บน้ำในนาข้าว ให้เกษตรกรทำ
เกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่
ของในหลวงรัชกาลที่  9  โดยผู้ ร้ อ งมี
ความเห็นว่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎี ใหม่  
เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ
ทำการเกษตร จึงเสนอให้รัฐบาลสนับสนุน
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำในนาข้าวให้แก่
เกษตรกร เพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่  
โดยมีการบริหารจัดการพื้นที่ในสัดส่วน 

นายสมเกียรติ ชินโคตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(6 ต.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่  22 ก.ย.63 
และให้แจ้งผลกลับ กกจ. วันที่ ๒ 
ต.ค.63 เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้อง และ 
สป.กษ. ทราบ 
2.กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 1 
ต.ค.63 
3.แจ้งผลกลับ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 6 ต.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 
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30:30:30:10 

49 กรมฯ 24 ก.ย. 63 ขอรับความอนุเคราะห์
งบประมาณ 
ขุดสระน้ำ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/5630 
ลงวันที่  22 กั นยายน ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
นายบุญเลิศ ละคำมา (ผู้ร้อง) ผู้ ใหญ่บ้าน 
แม่เฟือง หมู่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในคราว
เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ขอรับความอนุเคราะห์งบประมาณ 
ขุดสระน้ำ เนื่องด้วยราษฎรในพื้นที่ หมู่ 7 
หมู่  11 และหมู่  12 ตำบลบ้านเอื้อม
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 17 
ราย ประสบปัญหาขาดแคลนน้ ำเพื่ อ
การเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ในการขุดสระน้ ำ ภายใต้
โค ร งก ารแ ห ล่ งน้ ำ ใน ไร่ น าน อ ก เข ต
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

นายบุญเลิศ ละคำมา ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(12 ต.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่  28 ก.ย.63 
และให้แจ้งผลกลับ กกจ. วันที่ 8 
ต.ค.63 เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้อง และ 
สป.กษ. ทราบ 
2. กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 7 
ต.ค.63 
3.แจ้งกลับผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63  
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 

 

50 กรมฯ 25 ก.ย. 63 ร้องขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการดำเนินการ
รับจ้างก่อสร้างอาคาร
สำนักงานสถานีพัฒนา
ที่ดินนนทบุร ี

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/5683 
ลงวันที่  23 กั นยายน ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
นายกวีวัตน์ ศรีพุทธิยากร (ผู้ร้อง) กรรมการ
ผู้ จั ด การ  บ ริ ษั ท  ห ลั งค า 9 9  จำกั ด 
อยู่บ้านเลขท่ี 89/964 หมู่ที่ 5 ตำบลบาง
แม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
ได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและ

นายกวีวัตน์ ศรีพุทธิยากร ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(14 ต.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สลก.) 
พิจารณา เมื่ อวันที่  29ก.ย.63
พร้อมทั้งให้แจ้งผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ 
2.สลก. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่  9 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

สหกรณ์  เรื่ อง ร้องขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการดำเนินการรับจ้างก่อสร้าง
อาคารสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 
ซึ่งหนังสือระบุว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างอาคารในบริเวณสำนักงานสถานี
พัฒนาที่ดินนนทบุรี โดยทำสัญญาจ้างงาน
ก่อสร้างลงวันที่  30 เมษายน 2563 
เริ่มดำเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน แต่ใน
สัญญาจ้างผิดพลาด จึงต้องแก้ไขสัญญาจ้าง 
ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดั งกล่ าว 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา2019.(COVID-19).ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถ
หาแรงงานและนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ
อย่างเร่งด่วนได้ ซึ่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินนนทบุ รี  ได้ โทรศัพท์แจ้งผู้ ร้องว่า 
ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างและเข้าพื้นที่
จนกว่าจะแก้ไขสัญญาเรียบร้อย.ส่งผลให้
งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
และมีผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานร่วมด้วย 
แม้ผู้ร้องได้แจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินนนทบุรีทราบ แต่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน จึงขอความ
เป็นธรรมในการไกล่เกลี่ยขอขยายสัญญา
ดังกล่าว และผ่อนปรนค่าปรับกับสถานี
พัฒนาท่ีดินนนทบุรี 

ต.ค.63 
3.แจ้งผลกลับ ผู้ร้อง เมื่อวันที่  8 
ต.ค. 63 และสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 วัน 
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ลำดับ 

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ร้องเรียน 

 
เร่ืองร้องเรียน 

 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

51 กรมฯ 29 ก.ย. 63 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ  

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/5779 
ลงวันที่  25 กั นยายน ๒๕๖3 แจ้ งว่ า 
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อหาแหล่งน้ำทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี ้
   1) ขอรับการสนับสนุนบ่อกักเก็บน้ำเพื่อ
ทำการเกษตร  
   2) ขอความอนุเคราะห์สร้างบ่อพักน้ำ 
   3) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
ชุมชน 
   4) ขอความอนุเคราะห์สร้างบ่อพักน้ำ 
บ้านอูตูม 
   5) ขอความอนุเคราะห์โครงการบ่อน้ำ
บาดาลและแผงโซลาเซลล์ และมอเตอร์ปั๊มน้ำ 
ทั้งนี้ สป.กษ. ให้กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณา
ดำเนินการตามข้อ 1) ขอรับการสนับสนุน
บ่อกักเก็บน้ ำเพื่ อทำการเกษตร ข้อ 2 ) 
ขอความอนุเคราะห์สร้างบ่อพักน้ำ และข้อ 
4) ขอความอนุ เคราะห์ สร้ างบ่ อน้ ำพั ก 
บ้านอูตูม 

รองนายกรัฐมนตร ี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้รับหนังสือจากเกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(15 ต.ค.63) 

1.ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 และ
ให้แจ้งผลกลับ กกจ. วันที่ 14 ต.ค.
63 เพื่อจะได้แจ้งสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และ สป.กษ. ทราบ 
2. กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 12 
ต.ค.63 
3.แจ้งผล ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
เมื่อวันท่ี 15 ต.ค.63 
4.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  16 วัน 

 

 


