
 
สรุปผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนด้านบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน 
ระยะเวลารายงาน : รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

๑. 
 

กรมฯ 
(5) 

14 ต.ค. 63 การขอรับการ
ช่วยเหลือ เยียวยา 
การด าเนินการตาม
โครงการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและ
น้ าท่วมในพื้นที่ 76 
จังหวัดทั่วประเทศ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/6080 
ลงวั นที่  12 ตุ ล าค ม  ๒ ๕ ๖ 3  แ จ้ งว่ า 
ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 
ขอรับการช่วยเหลือ เยียวยา การด าเนินการ
ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วม ในพื้นที่  76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง
หนังสือระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วั น ที่  1 3  สิ งห าค ม  2 5 6 3  อ นุ มั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นที่  76 
จังหวัดทัว่ประเทศ และอ าเภอเวียงชัยได้รับ
การสนับสนุน จ านวน 47 โครงการ แต่
จากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีโครงการ
ของอ าเภอเวียงชัยได้รับความเห็นชอบแต่
อย่างใด จึงขอให้พิจารณาให้การช่วยเหลือ 
เยียวยา ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(24 พ.ย. 63) 

1 .ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 15 ต.ค. 63 และให้แจ้ง
ผลกลับ วันท่ี 30 ต.ค. 63 
2. กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 23 
พ.ย. 63 
3. แจ้งผลใหส้ านักงานเทศบาล
ต าบลสิริเวยีงชัย และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 63 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 41 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

๒. 
 

กรมฯ 
(5) 

15 ต.ค. 63 สมาคมเพื่อการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/6060 
ลงวันที่ 9ตุลาคม ๒๕๖3 แจ้งว่า นายกิตติศักดิ์ 
ไชยสัจ (ผู้ร้อง) นายกสมาคมเพื่อการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่
เลขที่ 101 – 103 แยก 35 – 14 ซอยพระ
ยามนธาตุราชศรีพิจิตร ถนนกาญจนาภิเษก 
– บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ได้มีหนั งสือเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
เพื่ อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการร่วมพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ ดังนี ้
   1) โครงการบริหารจัดการน้ า จังหวัด
ขอนแก่ น นครราชสี มา ร้อยเอ็ ด  และ
มหาสารคาม  
   2) โครงการเกษตรแปลงเล็กต่อเนื่องแปลง
ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และ
ร้อยเอ็ด 
   3) งบประมาณเพื่อการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริจังหวัดขอนแก่น 
   4) งบประมาณในการร่วมพัฒนาการ
เกษตรแปลงเล็ก แปลงกลาง แปลงใหญ่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   5) งบประมาณเพื่อร่วมพัฒนาศาสนสถาน 
2 วัดในพื้นที่ และติดตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือพระราชทาน 
6) งบประมาณในการพัฒนาที่นาให้ เป็น

นายกิตติศักดิ์ 
ไชยสัจ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(30 ต.ค. 63) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เมื่อวันท่ี 16 ต.ค. 63 และให้แจ้ง
ผลกลับวันที่ 30 ต.ค. 63 
2. กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 29 
ต.ค. 63 
3. แจ้งผลใหผู้้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

เกษตรในรูปแบบ โคก หนอง นา ปลูกข้าว
อินทรีย์เพื่อเป็นสถานที่การเรียนรู้ จังหวัด
มหาสารคาม 
   ทั้ งนี้  ส ป .ก ษ . ให้ ก รม พั ฒ น าที่ ดิ น 
พิจารณาด าเนินการตามข้อ 6) งบประมาณ
ในการพัฒนาที่นาให้เป็นเกษตรในรูปแบบ 
โคก หนอง นา ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็น
สถานที่การเรียนรู้ จังหวัดมหาสารคาม 

3. กรมฯ 
(5) 

4 พ.ย. 63 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนิน
โครงการ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
6531 ลงวันที่  4 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
แจ้งว่า สป.กษ. ได้รับหนังสือจากส านักงาน
ป ลั ด ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี .ที่  น ร
0105.04/42893 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 กรณีนายกิตติศักดิ์ ไชยสัจ (ผู้ร้อง) 
นายกสมาคมเพื่ อการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่เลขที่ 101 
– 103 แยก 35 – 14 ซอยพระยามนธาตุ
ราชศรีพิจิตรถนนกาญจนาภิเษก – บางบอน 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ได้มีหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องขอส่งแผนงานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุน
ในทุกๆ ด้านในโครงการร่วมพัฒนาฯ เพื่อการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ  (ประจ าพื้ นที่ จั งหวัด
มหาสารคาม) เพิ่มเติมมาอีก จึงได้ส่งเรื่องให้
กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาด าเนินการ  

นายกิตติศักดิ์ 
ไชยสัจ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(10 พ.ย. 63) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
มหาสารคาม สพข. ๕) เพื่อ
พิจารณา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 
2. แจ้งผลให ้ส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี ผูร้้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

4. กรมฯ 
(3) 

2 ธ.ค. 63 ไม่ได้รับความ 
เป็นธรรม กรณีที่
เจ้าหน้าท่ีไม่ยอม
พิสูจน์ความจริง 
และตดัสิทธ์ิการเข้า
ร่วมโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

   นายบัญชา ชลายน (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 
24/14 หมู่  10 ซอยนวมินทร์  129 
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือลงวันที่  26 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ไม่ ได้รับความ 
เป็นธรรม กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมพิสูจน์
ความจริง และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี  โดยหนังสือระบุว่า 
ผู้ร้องได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 
ต า บ ล  1  ก ลุ่ ม เก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ให ม่ 
ตามประกาศจังหวัดชลบุ รี  ระยะที่  2 
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ต่อมา
เจ้าหน้าที่ขอเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง 
โดยแจ้งให้ทราบว่าจะขอยกเลิกเป็นไม่ผ่าน 
เนื่องจากพื้นที่เป็นทรายไม่เหมาะสมกับ 
การขุดสระน้ า โดยไม่ได้พิจารณาสภาพ
พื้นที่ จริงข้างเคียง ซึ่ งผู้ ร้องได้ ช้ีแจงให้
เจ้าหน้าที่ทราบว่า ตามที่ ได้ขุดสระน้ า
มาแล้ว 2 บ่อ ความลึกระดับ 0 .00 - 
3 .00 เมตร เป็นทรายระดับความลึก 
3 .0 0  - 5 .0 0  เมต ร เป็ นดิ น เห นี ย ว 
สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่ห่าง
จากจุดที่จะขุดสระน้ า ประมาณ 60 - 80 
เมตร (มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ได้เก็บตัวอย่าง
ดินข้างสระน้ าเดิมมาให้ดู เป็นดินเหนียว
ตามที่กล่าวอ้าง) และผู้ร้องได้ร้องขอให้ท า
การขุดเจาะพื้นดินข้างสระน้ าเดิมเพื่อพิสูจน์

นายบัญชา 
ชลายน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(5 ม.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพด.
ชลบุรี สพข.2) พิจารณา เมื่อวันท่ี 
7 ธ.ค. 63 และขอให้แจ้งผลกลับ 
วันท่ี 25 ธ.ค. 63 
2. สพด.ชลบุรี สพข. แจ้งผลกลับ 
เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. 63 
3. แจ้งผลให ้ผู้ร้อง ทราบ เมื่อ
วันท่ี 5 ม.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 34 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ว่าช้ันดินมีความแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ามี
ความแตกต่างผู้ร้องจะยอมรับ แต่ไม่ได้รับ
การพิจารณา ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความสนใจที่ จะพิ สู จน์ ความจริ งและ
พิ จารณ าสภาพแวดล้อม ให้ รอบด้ าน 
ไม่มีความจริงจังที่จะช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยมีความกลัวว่าตนเองจะโดนสอบสวนใน
เรื่ อ งดั งกล่ าว ทั้ งนี้  ผู้ ร้ อ งจึ งขอความ
อนุเคราะห์ให้ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

๕. กรมฯ 
(5) 

11 ม.ค. 64 โครงการจดัหา
แหล่งน้ าในไรน่านอก
เขตชลประทาน 

   สป.กษ.ได้มีหนังสือ ท่ี  กษ ๐๒๒๐/57 
ลงวั นที่  6  ม กราค ม  ๒ ๕ ๖ 4  แจ้ งว่ า 
น ายส ม บู รณ์  อุ ทั ย เวี ย น กุ ล  (ผู้ ร้ อ ง ) 
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 
126 ถนนสถลสถานพิทักษ์ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการ
จัดหาแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ซึ่งหนังสือระบุว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้มีการปลูก
พืชเสริมแบบเกษตรผสมผสานในสวน
ยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงที่ราคายาง
ตกต่ า โดยมีพื้ นที่ ดั งกล่ าวอยู่นอกเขต
ชลประทาน มีความจ าเป็นต้องมีแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับท า
การเกษตร และเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี
จึงขอให้กรมพัฒนาที่ดินจัดสรรงบประมาณ

นายสมบรูณ์ 
อุทัยเวียนกุล  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(20 ม.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.)
พิจารณา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 
และขอให้แจ้งผลกลับ วันที่ 18 
ม.ค. 64 
2. กผง. แจ้งผลกลับเมื่อวันที่ 18 
ม.ค. 64 
3. แจ้งผลให้ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
ให้แก่เกษตรกรดังกล่าว จ านวน 500 ราย 
ในปีงบประมาณ 2565  

๖. กรมฯ 
(5) 

15 ม.ค. 64 ขอความอขอความอนุเคราะห์
การสนับสนุน
โครงการแหล่งน้ า 
ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/199 
ลงวันที่ 12มกราคม ๒๕๖4 แจ้งว่า นายดร 
สีโสภา (ผู้ร้อง) นายกสมาคมชาวไร่อ้อย
บุรีรัมย์ เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ต าบลหินเหลก็ไฟ 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน
โค ร งก า รแ ห ล่ งน้ า ใน ไร่ น าน อ ก เข ต
ชลประทาน ในคราวเดินทางไปพบปะ 
พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และได้ ให้ แนวทางในการพัฒนาอาชีพ 
การท าไร่อ้อย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร แต่เนื่องจาก
เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ าเพราะฝน 
ทิ้งช่วง และไม่มีระบบชลประทานต้อง
อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
ในพื้นทีเ่กษตรกรรม จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน โดยการขุดสระน้ าในไรน่า หรือ 
บ่อจิ๋ว เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย จ านวน 80 ราย 

นายดร สีโสภา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(2 ก.พ. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.)
พิจารณา เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64
และ กผง. ได้ส่งเรื่องให้ สวพ. 
พิจารณาตอบประเด็นร้องเรียน 
โดยให้แจ้งผลไปยัง กกจ. วันท่ี 27 
ม.ค. 64 
2. สวพ. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 28 
ม.ค. 64 
3. แจ้งผลให้ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

๗. กกจ. 
(6) 

26 ม.ค. 64 การใหข้้าราชการ
บรรจุใหม่ที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการเข้ารับการ
อบรม 

   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อ
รับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
โดยผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า มีบุคคลที่ได้รับ
การบรรจุราชการรอบเดือนตุลาคม 2563
ซึ่งก าลังจะครบก าหนดระยะเวลาทดลอง
งาน แต่หน่วยงานยังไม่ได้ระบุหรือแจ้งว่า
จะส่งเข้าอบรม “ข้าราชการบรรจุใหม่” จึง
ขอความชัดเจนถึงระยะเวลาในการทดลอง
งานและการเข้ารับการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีผู้ร้องเรียนผา่น
ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ
รัฐบาล 1111 
ส านักงาน 
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(27 ม.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่ม
พัฒนาบุคคล กกจ.) พิจารณา เมื่อ
วันที่ 26 ม.ค. 64 และให้แจ้งผล
กลับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ภายในวันท่ี 29 ม.ค. 64 
2. กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. แจ้งผล
กลับ เมื่อวันท่ี 27 ม.ค.64 
3. แจ้งผลผ่านระบบรับเรื่องราว
ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ งรั ฐ บ าล  1 1 1 1 
ให้ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ทราบ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน 

  

8. กรมฯ 
(5) 

27 ม.ค. 64 ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นเกีย่วกับการ
การขอสนับสนุน
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร (กรณี
เรื่องร้องเรียน
นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ 19 
ประเภท) 

   สป .กษ . ได้ แจ้ งผ่ าน ระบบ รับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีนายนรินทร์ จันทร์หอม 
(ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต าบล
ทุ่ งต่ อ  อ า เภ อห้ วย ยอด  จั งห วั ด ต รั ง 
ขอสนั บสนุ นอุปกรณ์ ท างการเกษตร 
โดยขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ าขนาด 
10,000 ลิตร พร้อมกับท่อส่งน้ า และได้
ยื่นค าร้องขอขุดสระน้ ากับสถานีพัฒนาท่ีดิน
ตรัง ตามโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

นายนรินทร์ 
จันทร์หอม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(2 ก.พ. 64) 

1. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ได้ประสานงานกับ  สพด .ตรั ง 
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการ
จัดสรรขุดสระน้ าให้กับนายนรินทร์ 
จันทร์หอม โดย สพด.ตรัง แจ้งว่า 
ได้บรรจุค าร้องขอขุดสระน้ าของ
นายนรินทร์ฯ ไว้ในแผนด าเนินการ
เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2564 
แล้ว  
2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ได้แจ้งให้นายนรินทร์ฯ ผ่านทาง 
E-mail.เกี่ยวกับการจัดสรรขุดสระ
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

น้ า ใน ปี งบ ป ระ ม าณ  2 5 6 4 
ตลอดจนขอรับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตพร้อมองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน ทราบเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 64 
3 . แจ้ งผลผ่ านระบบรับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้  สป.กษ.
ทราบเมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 

9. กรมฯ 
(5) 

29 ม.ค. 64 โครงการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กษ 
0220/509ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 
แจ้งว่า นายนิพนธ์ พลเสน (ผู้ร้อง) ประธาน
โครงการ E-Learning เฉลิมพระเกียรติ และ
ประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 
ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์ 
จั งห วัดสุ พ รรณ บุ รี  ได้ มี หนั งสื อ เรี ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างการผลิต โดยหนังสือระบุว่า ก านัน
ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ให้ใช้พื้นที่ประมาณ 60,000 ไร่ 
ในการจั ดท า โค รงก ารสนั บ สนุ น การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต มีเกษตรกร
ประมาณ  9 ,000  คน ท าอาชีพ ปลูก
ข้ าวโพด  ปลู กมั นส าปะหลั ง เลี้ ย งวั ว 
และแพะ เป็นหลัก แต่เนื่องจากพื้นที่เป็น
ดินลูกรัง ที่ราบเนิน อยู่นอกเขตชลประทาน 

นายนิพนธ ์
พลเสน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(5 ก.พ. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพด.
สระบรุี สพข.1) พิจารณา
ด าเนินการ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 
2. แจ้งผลให้ ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

การปลูกพืชต้องอาศัยช่วงฤดูฝน ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณน้อย ต้องใช้
ต้นทุนสูง รายได้ต่อครัวเรือนต่ า จึงขอให้
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้
และร่วมบูรณาโครงการดังกล่าว ทั้ งนี้ 
สป.กษ. ส่งเรื่องให้กรมฯ พิจารณาให้การ
สนับสนุนตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อความ
เหมาะสมในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ วิธีการ
ท าปุ๋ ย แห ล่ งน้ า  ถนน ใช้ขนส่ งพื ชผล
การเกษตร ท าแปลงสาธิต แปลงขยาย 
พันธ ุ์พืช ให้ความรู้ และอื่นๆ 

๑0. กรมฯ 
(5) 

22 ก.พ. 64 ขอให้กรมพัฒนา
ท่ีดินเร่งรัดตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวร 
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 
บ้านควนหมาก 
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 
เพื่อออกเอกสารสิทธิ์
ท่ีดินให้กับชาวบ้าน 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/957 
ลงวันที่  1๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 แจ้ งว่า 
นายกิตติภพ สุทธิสว่าง (ผู้ร้อง) ประธาน 
กลุ่ มรักควนหมาก เลขที่  112 หมู่ที่  3 
บ้านควนหมาก ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เรื่อง ขอให้
กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดตรวจสอบแนวเขต 
ป่าไม้ถาวรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านควนหมาก
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้าน 
ซึ่งหนังสือระบุว่า ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านควนหมาก 
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ได้ ขึ้ น ท ะ เบี ยน เพื่ อ รั กษ าสิ ท ธิ์ ในก าร
ครอบครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ (ส.ค. 1) 
ในปี  2553  โดยได้ รับ การ ช้ีแจงจาก

นายกิตติภพ 
สุทธิสว่าง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(23 เม.ย. 64) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสผ.)
พิจารณา และขอให้ช้ีแจงผลความ
คืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ 
ผู้ร้องทราบโดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ สป.กษ. ทราบ เมื่อวันที่ 23 
ก.พ. 64 
2..สสผ. แจ้งผลให้  ผู้ร้อง และ 
สป .กษ . ท ราบ  เมื่ อ วันที่  2 3 
เมษายน 64 
3. สสผ. แจ้งผลกลับให้  กกจ.
ทราบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 59 วัน 

  



10 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
สาขาเทพา ว่าอยู่ในขั้นตอนให้กรมพัฒนาที่ดิน 
ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร จึงขอความ
อนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้าผลการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล่าว 

๑1. กรมฯ 
(5) 

1 มี.ค. 64 ประเด็นปัญหา
ความเดือดร้อน
และความจ าเป็น
เร่งด่วนของจังหวัด
กระบี่และจังหวัด
ภูเก็ต 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
1047 ลงวันที่  24กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
แจ้ งว่ า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
ท่ องเที่ ย วและกีฬา ได้ มี หนั งสื อ เรี ยน 
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  (น า ย จุ ริ น ท ร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในสังคมให้ 
ดี ขึ้ น  ทั้ ง ใน ด้ าน การป ระก อบ อ า ชีพ 
และเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด ในพื้นที่
จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต และรอง
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
มีบัญชาส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาสนับสนุนโครงการต่างๆ
ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้ส่งเรื่องให้กรมพัฒนาที่ดิน
พิจารณาสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านสภาพที่ดินท ากิน 

ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(10 มี.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.)
พิจารณา เมื่อวันที่  3 มี .ค. 64
และขอให้แจ้งผลพิจาณาให้ กกจ. 
ทราบ ภายในวันท่ี 11 มี.ค. 64  
2. กผง. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 9 
มี.ค.64 
3 . แจ้ งผล ให้  สป .กษ . ท ราบ 
เมื่อวันท่ี 10 มี.ค.64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 
 

  

๑2. สพด. 
นครสวรรค ์

(3) 

4 มี.ค. 64 ขอให้ตรวจสอบ
การขุดสระน้ าในไร่
นานอกเขต
ชลประทานของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
นว./Z1/2564 

   มี หนั งสื อ ร้ อ งเรี ยนถึ งกรมฯ  ข อ ให้
แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขุดสระน้ า
ประจ าไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน นว./
Z1/2564 โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า มีการขุด
สระน้ าประจ าไร่นา นว./Z1/2564 ณ 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวัด

ผู้ร้องเรยีนไม่
ระบุช่ือ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(24 มี.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข.9) 
พิจารณา เมื่อวันที่  5 มี .ค. 64 
และขอให้แจ้งผลพิจาณาให้ กกจ. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 มี.ค. 64  

  



11 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

นครสวรรค์ ในพื้นที่ โฉนดของนายไสว 
พุมดง ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2563 โดยได้ด าเนินการขุดสระน้ า 
ในเดือนมกราคม 2564 ติดกับคลอง
สาธารณประโยชน์ (คลองนี้ระบุเป็นคลอง
สาธารณประโยชน์ในแผนที่กรมที่ดิน) และ
ได้ท าการสร้างคันดินปิดคลองสาธารณะนี้
และขุดร่องน้ าเพื่อให้น้ าเข้าสระที่ขุดขึ้น 
อีกทั้งได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ
เอื้อประโยชน์กับบุคคลผู้เดียวการกระท า
เช่นนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ าได้รับ
ความเดือนร้อน เนื่องจากไม่มีน้ าในคลอง
หลังเขื่อนดินเพื่อใช้ในการท านา 

2. สพข.9. แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 
24 มี.ค. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน 

๑3. กรมฯ 
(5) 

9 มี.ค. 64 ประเด็นปัญหา
ความเดือดร้อน
และความจ าเป็น
เร่งด่วนของจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/1245 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 แจ้งว่า สป.กษ. 
ได้รับหนังสือจากส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กรณีรองนายกรัฐมนตรี 
(น ายวิษณุ  เค รือ งาม ) ได้ สั่ งก ารและ
ม อ บ ห ม า ย ส า นั ก ง า น ป ลั ด ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ ห า ที่ จั งห วั ด ไม่ ส าม า ร ถ
ด าเนินการแก้ไขได้  โดยมีประเด็นความ
เดือดร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วน โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา 

ส านักงาน 
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(15 มี.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.)
พิจารณา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64
และขอให้แจ้งผลพิจาณาให้ กกจ. 
ทราบ ภายในวันท่ี 12 มี.ค. 64  
2. กผง.ประสานทางโทรศัพท์ 
ขอ ให้  กกจ .ใช้ข้ อมู ลป ระ เด็ น
ปัญหาความเดือดร้อนและความ
จ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกรณีให้
พิจารณาแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด 
และปัญหาการชะล้างพังทลาย 
ของดิน เพื่อแจ้งผลให้ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

แล ะ  สป .กษ . จึ ง ได้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รม ฯ 
พิจารณาด าเนินการ และแจ้งผลด าเนินการ
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 

สป.กษ. ทราบ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 
64 
3. แจ้งผลให้ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรั ฐมนตรี  และ  สป .กษ . 
ทราบ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 

๑4. สพด.
ราชบุร ี

(2) 

10 มี.ค. 64 ขอ ให้ ต รวจสอบ
การแจกจ่ายวัสดุ
ทางการเกษตร 

   มีผู้ ร้องเรียนผ่านระบบศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน กรณี
การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไม่เป็นธรรม 
โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า สถานีพัฒนาที่ดิน
ราชบุรี มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไม่
เป็นธรรม โดยได้โทรถามขั้นตอนการรับ
ตั้ งแต่ เดื อนกุ มภ าพั น ธ์  2 5 6 4  และ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งว่าให้มีการจองไว้ก่อน 
ต่ อ ม า เมื่ อ วั น ที่  5  มี น าค ม  2 5 6 4 
เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์แจ้งให้มารับเมล็ดพันธุ์
ปอเทือง โดยให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน
มาด้วย และในวันที่ 8 มีนาคม 2564 จึงได้
เช่ารถเพื่อไปรับเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เจ้าหน้าที่
แจ้งว่าเมล็ดพันธุ์ปอเทืองหมดแล้ว ทั้งๆที่มี
เมล็ดพันธุ์ปอเทืองอยู่มากในห้องเก็บวัสดุใน
การนี้ จึงขอให้ตรวจสอบการแจกจ่ายเมล็ด
พันธุ์ปอเทืองไม่เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่
แสดงกิริยาไม่สุภาพ 

นางชยาภรณ์ 
เลิศสุโภชวณิชย์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(8 มี.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สพข.
10.) พิจารณา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
64 และขอให้แจ้งผลพิจาณาให้ 
กกจ. ทราบ ภายในวันท่ี 31 มี.ค. 
64 
2. สพข.10 แจ้งผลกลับ เมื่อวันท่ี 
31 มี.ค. 64 
3. ตอบผลด าเนินการในระบบ
ศูนย์ประสานฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 
64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 29 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

๑5. กรมฯ 
(5) 

23 มี.ค. 64 ขอให้ตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับแนวเขตป่า
ไม้ถาวร 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/1512 
ลงวั นที่  17 มี น าค ม  ๒ ๕ ๖ 4  แจ้ งว่ า 
นายชาญ วิชย์  ธนาสุ ว เศรษฐ์  (ผู้ ร้ อ ง) 
อยู่บ้านเลขที่ 170 ถนนวิเศษกุล ชอย 3 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอให้ตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับแนวเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งหนังสือระบุ
ว่า ผู้ร้อง ได้มีหนังสือพร้อมแผนที่  UTM 
WGS 1984 ZONE 47 แผนที่แสดงแนว
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง 
โดยขอความอนุเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจสอบที่ดินแปลงที่ผู้ร้องครอบครองขอ
ออกโฉนดว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้
ถาวร ป่าคลองกันตัง - ป่าคลองไหโล๊ะ 
หรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจาก
กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอความอนุเคราะห์
ติดตามเรื่องดังกล่าว 

นายชาญวิชย์ 
ธนาสุวเศรษฐ์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(5 พ.ค. 64) 

1. รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 
(นายถวิล มั้งนุ้ย) มอบหมาย สสผ. 
พิจารณาด าเนินการ และ กกจ. 
เพื่อทราบและติดตามผล เมื่อวันท่ี 
19 มี.ค. 64 
2. สสผ. แจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ 
เมื่อวันท่ี 23 เม.ย.64 และแจ้งผล
ให้ สป.กษ. ทราบ เมื่อวันท่ี 5 
พ.ค.64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 43 วัน 

  

๑6. กรมฯ 
(5) 

31 มี.ค. 64 การปลูกข้าวในดิน
ทรายชายทะเล 
และการเลีย้งไก่ 
ปลา เพื่อเป็น 
ศูนย์การเรียนรู ้
และพัฒนา 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/1647 
ล งวั น ที่  2 6  มี น าคม  2564  แจ้ งว่ า 
นายวชิ รวัฒ น์  วิ ศิ ษ ฏ์ สิ น ธพ  (ผู้ ร้ อ ง ) 
อยู่ บ้ านเลขที่  60/11 หมู่ ที่  5  ต าบล 
ท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ได้ มี หนั งสื อ เรี ยนรั ฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร 
โพธสุธน).โดยผู้ร้องระบุว่าอาศัยอยู่ ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี – หาดท้ายเหมือง 
ซึ่ งอาศั ยอยู่ ก่ อนประกาศเป็ น อุ ท ยาน

นายวชิรวัฒน์ 
วิศิษฏ์สินธพ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(9 เม.ย. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพด.
พังงา สพข.11.) พิจารณา
ด าเนินการ เมื่อวันที ่1 เม.ย. 64 
2. กลุ่มงานคุม้ครองฯ กกจ. 
แจ้งผล ให้ผูร้้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 

  



14 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

แห่ งชาติ ฯ  ในปั จจุบั นประสบปัญ หา 
การปลูกข้าว พืชผล สมุนไพร การเลี้ยงปลา 
และไก่พื้นบ้านเป็นอย่างมาก จึงประสงค์ 
จะปลูกข้าวในดินทรายใกล้ทะเลให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ เกษตรสมุนไพร และเลี้ยงสัตว์ 
เชิ งนิ เวศ น์  เพื่ อ พั ฒ น าแล ะอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน โดยการปรับปรุง
พัฒนาศึกษาวิจัยการปลูกข้าวในดินทราย
ชายทะเลให้มีสารอาหารที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อคนมากข้ึน จึงขอความอนุเคราะห์ในการ
สนับสนุนพันธุ์ข้ าวและสายพันธุ์ปลา ไก่ 
หรือสัตว์ที่ เหมาะสม รวมถึ งการดูแลให้
ค าปรึกษา พัฒนาครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้แก่ประชาชน 

17. กรมฯ 
(6) 

21 พ.ค. 64 ขอเสนอความ
คิดเห็นผ่านระบบ
การจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

   ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้รับข้อร้องเรียนตามระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน
ระบบการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ ให้ 
กรมพัฒนาที่ดินเพื่อรับทราบเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา กรณีมีผู้ร้องเรียนไม่
ระบุช่ือ ขอเสนอความคิดเห็นให้พิจารณา
สั่งปิดกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร จุด
สังเกตใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเสนา
นิคม เนื่องจากประชาชนแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่
ประจ ากรมพัฒนาที่ดิน มีผู้ป่วยติดโรคติด
เ ช้ื อ ไ ว รั ส โค โร น า .2019.(COVID19) 
(ไม่ทราบช่ือและนามสกุลและรายละเอียด) 
โดยทางกรมพัฒนาที่ดินมีการสั่งปิดพื้นที่

ผู้ร้องเรยีนไม่
ประสงคร์ะบุช่ือ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(22 พ.ค.64) 

1. ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ (สลก.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 64 
2. สลก. แจ้งผลกลับ 21 พ.ค. 64 
3. แจ้งผลให้ ส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี ทราบ เมื่อวันที่ 22 
พ.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

บางแผนก โดยยังมีค าสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดินท างานตามปกติ ซึ่งไม่ได้
ท าการตรวจเชิงรุก หรือสั่ งปิดสถานที่
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประชาชนเห็นว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานท่ีราชการ ซึ่งควรจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยหรือการแพร่ระบาด
ขอ ง โรค ติ ด เ ช้ื อ ไว รั ส โค โรน า .2019 
(COVID19) มากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน 
จึ งป ระส งค์ ให้ ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
พิจารณาสั่งปิดกรมพัฒนาที่ดินทุกแผนก 
เป็นการช่ัวคราวประมาณ ๓ สัปดาห์ เพื่อ
ท าความสะอาดพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019.(COVID19).และจัดสรรเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจหาเช้ือไวรัสฯ ในเชิงรุก หาก
พบผู้ป่วยติดเชื้อหรือมีบุคคลสุ่มเสี่ยงควรท า
การปิดสถานที่หรือแยกผู้สุ่มเสี่ยงให้ท าการ
กักตัวตามมาตรการของทางภาครัฐต่อไป
เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  

๑8. กรมฯ 
(5) 

2 มิ.ย. 64 การร้องเรียน
ปัญหาการขดุสระ
เก็บน้ าโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่ม
ทฤษฎีใหม่ 

   สป.กษ. ได้มีหนัสือ ที่ กษ 0220/3663 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงกรมฯ แจ้งว่า
มีผู้ใช้ facebook ที่ใช้นามสมพร โคตรสิงห์ 
(ผู้ร้อง) ได้โพสข้อความในกลุ่ม facebook 
1.ต าบล  1  กลุ่ มทฤษฎี ใหม่  ซึ่ งมี การ
สะท้อนปัญหาการขุดสระเก็บน้ า และการ
ปฏิบัติงานของโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม
ทฤษฎี ใหม่  และปลัดกระทรวงเกษตร 
และสห กรณ์  ได้ บั น ทึ กภ าพส่ งม าใน 

ผู้ใช้นามสมพร 
โคตรสิงห ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(7 มิ.ย. 64) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สลก.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 
2. สลก. แจ้งผลให้ สป.กษ. ทราบ 
เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

Application.Line.โดยข้อความใน facebook 
ดังกล่าวระบุว่า การขุดสระของโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ถูกเบียดเบียน 
เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ เปิดช่องให้มี
ก า รทุ จ ริ ต  ผู้ ร้ อ ง เก ร งว่ าก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และไม่ เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกร ทั้งนี้ สป.กษ. เห็นว่าการร้องเรียน
ดังกล่าวเป็นการร้องเรียนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายและเกี่ยวข้องกับกรมฯ หาก
ไม่ได้รับการตรวจสอบ แก้ไข หรือช้ีแจง
รายละเอี ยดข้อ เท็ จจริ ง จะเกิดความ
เสียหายต่อเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ 
และภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงให้กรมฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องดังกล่าว  

19. เจ้าหน้าท่ี 
สพด.พังงา 

(3) 

31 พ.ค. 64 ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้น เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีสถานี
พัฒนาท่ีดินพังงา 

   กรมฯ มอบหมายให้ กกจ. ด าเนินการ
กรณี  นางธนภร จั่นเจริญ  อยู่บ้านเลขที่ 
98/11 หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอ
ท้ายเหมื อง จั งหวัดพั งงา ได้มีหนั งสือ
ร้องเรียนถึงกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 เรื่องขอให้ช่วยติดตาม
ตรวจสอบวินัยในพฤติกรรม จริยธรรม 
คุณธรรมของข้าราชการในหน่วยงานจังหวดั
พั งงา .ซึ่ งหนั งสื อ ระบุ ว่ า  น างธนภ รฯ 
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎี ใหม่ของหน่วยงานรัฐใน

นางธนภร 
จั่นเจรญิ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(31 ส.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (สพข.11) 
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้น เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย.64 และ
ให้แจ้งผลกลบั กกจ. ภายในวันท่ี 
25 มิ.ย. 64 
2. สพข.11 แจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกลับ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 
3. เนื่องจากการสอบสวนยังไม่
ครบถ้วน จึงส่งเรื่องให้ สพข.11 

  



17 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

จั ง ห วั ด พั ง ง า  โด ย ม อ บ อ า น า จ ให้ 
นายประเสริฐ ขาวเขว้า มีอ านาจจัดการ
แทนในเบื้องต้นในการยื่นเอกสารเพื่อเข้า
ร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังการเข้าร่วม
ประชุมของหน่วยงานทั้งหมดของภาครัฐ
ที่มาขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมีเอกสารที่
ยื่น คือ นส.4จ. เลขที่ เอกสาร 18780 
เลขที่ระวาง 4625.I.2232 เนื้อที่ตาม
เอกสารสิทธิ์ 5 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา 
โดยใช้พื้ นที่ ในการเข้ าร่วม โครงการนี้ 
จ านวน 3 ไร่ ซึ่งได้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ 
การด าเนินโครงการ ๑ ต าบล 1  กลุ่ ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ นางธนภรฯ เห็นว่าการ
ท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ
ท างานล่าช้า การแสดงพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ี จึงตัดสินใจลาออกจากโครงการฯ 
ดังนั้น นางธนภรฯ จึงขอให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา  

ด าเนินการสอบสวนเพิ่มเตมิ  
4. สรปุผลการสอบสวนข้อเท็จจรงิ
ยุติเรื่อง เสนอกรมฯ เมื่อวันท่ี 23 
ส.ค. 64 
5. แจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ เมื่อวันท่ี 
31 ส.ค. 64 
6. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 92 วัน 

20. กรมฯ 
(5) 

7 มิ.ย. 64 ขอความ
อนุเคราะห์
สนับสนุน
งบประมาณ 

   สป.กษ.ได้มีหนั งสือ  ที่  กษ  ๐๒๒๐/
2727 ลงวันที่ 2มิถุนายน ๒๕๖4 แจ้งว่า 
อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มี
หนังสือ ที่ อบ.1518/809 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งหนังสือระบุว่า 
เมื่อปี 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการ

นายสุรพร 
หมายเจริญ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(28 มิ.ย. 64) 

1. ส่งหน่วยงที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 
และให้แจ้งผลกลับ กกจ. ภายใน
วันท่ี 17 มิ.ย. 64 
2. กผง.แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 25 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ก่อสร้างแหล่งน้ าสาธารณะที่บริเวณพื้นที่
โคกค ากระต่าย บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 ต าบล
จิกเทิง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยสร้างแนวคันดินล้อมรอบ และก่อสร้าง
ช่องทางน้ าเข้า แต่ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่
อยู่ ใกล้ เคียง อาศัยน้ าฝนไหลเข้ าตาม
ช่อ งท างที่ ก่ อ ส ร้ า ง ไว้  ส่ งผ ล ให้ พื้ น ที่
การเกษตรโดยรอบประมาณ 500 ไร่ 
ไม่ สามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่ งน้ า
ดังกล่าวได้ เนื่องจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 
และไม่มีช่องทางการน าน้ าไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งอ าเภอตาลสุมได้มีหนังสือแจ้งสถานี
พัฒนาที่ดินอุบลราชธานีแล้ว และได้รับแจ้ง
ว่าไม่มีงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ า 
มาเติ ม ในแหล่ งน้ าดั งกล่ าว พร้อมทั้ ง
ก่ อ ส ร้ า ง ช่ อ งท างน าน้ า ไป ใช้ ใน พื้ น ที่
การเกษตรต่อไป 

มิ.ย. 64 
3. แจ้งผลใหผู้้ร้อง และ สป.กษ.
ทราบ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 21 วัน. 

21. สพด.
สุพรรณบุร ี

(2)  

24 มิ.ย. 64 การแจกจ่ายวสัดุ
ทางการเกษตร 

   คุ ณ น ว ล จั น ท ร์  พ ล เส น  (ผู้ ร้ อ ง ) 
อยู่บ้านเลขที่  22 ต าบลวังหว้า อ าเภอ 
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้องเรียน
ผ่ าน ร ะ บ บ ร้ อ ง เรี ย น -ร้ อ งทุ ก ข์ .ข อ ง 
กรมพัฒนาที่ดิน กรณีการแจกจ่ายเมล็ด
พันธุ์ปอเทือง โดยคุณนวลจันทร์ฯ แจ้งว่า 
ได้ โท รศั พ ท์ ติ ด ต่ อ สถานี พั ฒ น าที่ ดิ น
สุพรรณบุรี  เพื่ อขอเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
เจ้ าห น้ าที่ แ จ้ งว่ า เมล็ ดพั น ธ์ ป อ เทื อ ง
หมดแล้ว และให้ติดต่อมาใหม่  ซึ่ งกรณี

คุณนวลจันทร์ 
พลเสน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(14 ก.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข.1) 
พิจารณา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 
และให้แจ้งผลกลับ กกจ. ภายใน
วันท่ี 5 ก.ค. 64 
2. แจ้งผลใหผู้้ร้องทราบผ่านระบบ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของกรมฯ เมื่อ
วันท่ี 14 ก.ค. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน 

  



19 

 
ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ดังกล่าว คุณนวลจันทร์ฯ ได้เคยโทรศัพท์
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 
และถูกปฏิ เสธมาโดยตลอด แม้จะขอ
ลงทะเบียนแจ้งความจ านงไว้ก่อนก็ไม่ได้ 
จึงขอทราบวิธีการว่าจะสามารถขอรับเมล็ด
พันธุป์อเทืองได้อย่างไร 

22. กรมฯ 
(5) 

29 มิ.ย. 64 โครงการสนับสนุน
ก ารป รับ เป ลี่ ย น
โครงสร้างการผลิต 

   สป.กษ.ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0220/3104 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2564 แจ้ งว่า 
นายนิ พนธ์  พล เสน  (ผู้ ร้อ ง) ป ระธาน
โครงการ.e.–.Learning.เฉลิมพระเกียรติ 
และประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการ
แผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เลขที่ 
333/3 หมู่ที่ 2 ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่อง โครงการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยหนังสือ
ระบุว่า ผู้ร้องได้รับการประสานจากชมรม
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลปะเหลียนและ
ชุมชนบ้านตระ ต าบลบ้านตระ อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง ให้ใช้พื้นท่ีจ านวน 100 
ไร่เศษ ในการจัดท าโครงการสนับสนุน 
การป รั บ เป ลี่ ย น โค ร งส ร้ า งก ารผ ลิ ต 
ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ยางพ ารา  และ เลี้ ย งสั ต ว์ พื้ น บ้ าน แต่
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินลูกรังและ 
ที่ราบเนิน อยู่นอกเขตชลประทานการปลูก
พืชต้องอาศัยช่วงฤดูฝน ท าให้ผลผลิตทาง

นายนิพนธ ์
พลเสน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(7 ก.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข.
12) พิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต ตามภารกิจ
ของกรมฯ เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 64 
2. แจ้งผล ให้ผู้ร้อง และ สป.กษ. 
ทราบ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 
3. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

การเกษตรได้ปริมาณน้อย ต้องใช้ต้นทุนสูง 
รายได้ต่อครัวเรือนต่ า จึงขอให้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้
ความรู้  มีส่วนร่วมอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นโครงการฯ ดังกล่าว 

23. กรมฯ 
(5) 

1 ก.ค. 64 อุทกภัย ปี 2564 
(งบประมาณ 
2564-2565) 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
3158 ลงวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖4 แจ้งว่า.
น าย ช น ะ  รุ่ ง แ ส ง .(ผู้ ร้ อ ง ) ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบาง
นา เลขที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก ร ณ์  เรื่ อ ง  อุ ท ก ภั ย  ปี  2 5 6 4 
(งบประมาณปี 2564-2565) โดยแจ้งว่า 
เมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดเหตุการณ์น้ าท่วม
ให ญ่ ทั่ วพื้ นที่ ก รุ ง เทพมห านคร  และ
ปริมณ ฑล  ซึ่ งมี ผลกระทบต่อภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 เกิดเหตุน้ าท่วมใหญ่อีกครั้ง 
จึงเสนอให้หน่วยงานราชการเตรียมแนว
ท า งก า รด า เนิ น ก า ร แ ล ะ จั ด เต รี ย ม
งบประมาณ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
และ 2565 ต่อไป ท้ังนี้ สป.กษ. พิจารณา
แล้ว เห็นว่า เรื่ อ งดั งกล่ าวเกี่ ยวข้องกับ 
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ส่งเรื่องมาเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

นายชนะ 
รุ่งแสง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(2 ก.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กผง.) 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 
2. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

24. กรมฯ 
(5) 

30 ก.ค. 64 การไม่ปฏิบัตติาม
นโยบาย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง WFH 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ มายังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ กรณีนายสุเทพ พลอยเกลี้ยง 
ที่อยู่ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า มีเจ้าหน้าท่ีหลาย
รายในกรมพัฒนาที่ดิน ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019.รวมถึ งร้ านขายอาหารภ าย ใน 
กรมพัฒนาที่ดินที่ต้องหยุดขาย เนื่องจาก
ต้องรักษาตัวจากอาการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 แต่กองคลังของกรมพัฒนาที่ดินก็ไม่
มีการ WFH ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกองคลัง
ติ ด เ ช้ื อ ไว รั ส โค โร น า .2019.แ ล ะ ม า
ปฏิบัติงานทุกวัน มีการพูดคุย รับประทาน
อาหารในห้องท างานตามปกติเนื่องจากไม่รู้
มาก่อนว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จนแสดงอาการจึงเข้ารับการตรวจกะทันหัน
ในตอนบ่ายของวันที่มาปฏิบัติงาน แม้ว่าจะ
มี เจ้ าหน้ าที่ เป็น ผู้ ติ ด เช้ือไวรัส โค โรนา 
2019 และใช้สิ่งของร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
คนอื่นๆ แต่กองคลังก็ยังไม่มีการ .WFH 
โดยทุกคนในกองคลังต้องมาปฏิบัติงาน 
ทุกวันตามปกติและห้องปฏิบัติงานยังไม่มี
การฉีดยาฆ่าเช้ือแต่อย่างใด จึงขอให้มีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง WFH 

นายสุเทพ 
พลอยเกลีย้ง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(7 ส.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สลก. 
และ กค.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 
และขอให้ สลก. แจ้งผลกลับ กกจ. 
ภายในวันท่ี 6 ส.ค. 64 
2. สลก. แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 5 
ส.ค.64 
3. แจ้งผลทางระบบร้องเรียน 
ร้องทุกข์ กษ. ให้ สป.กษ. ทราบ
เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน 
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ล าดับที ่

 
ผู้ถูก 

ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

25. กรมฯ 
(5) 

5 ส.ค. 64 การใช้ค าใน
โครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

   สป.กษ. ได้มีหนังสือ ที่  กษ ๐๒๒๐/
3534 ลงวันที่  30กรกฎาคม 2564 
แจ้งว่า นายสัมภาษณ์ นิ้มเจริญ  (ผู้ร้อง) 
อยู่บ้านเลขที่ 301/285 ซอยประชาช่ืน 
12  แยก  1 -2 -2 7  แขวงทุ่ งสองห้ อ ง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ
ร้องเรียนเรื่อง การขอใช้ค า การสูญพันธ์
ครั้ งยิ่ งใหญ่  ตามที่ ผู้ ร้ อ งอ่ านข่ าวจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 17 ฉบับวัน
อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 มีการเสนอ
ข่าวโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ โดยมีการน าเสนอการด าเนินการสร้าง
อ่างเก็บน้ า และผลการด าเนินการที่แล้ว
เสร็จเป็นจ านวน 5,801 บ่อ เนื่องจาก 
ผู้ร้องคิดว่าอาจเป็นการใช้ค าเรียกช่ือที่ผิด
ความหมาย กล่าวคือ การขุด มีการใช้ 2 
ค า “สระเก็บน้ า” และ “บ่อ” ไม่ควรใช้ 
ค าว่า “บ่อ” แต่ควรใช้ค าว่า“สระ” และไม่
ควรมีค าว่า “เก็บน้ า”ต่อท้าย” 

นายสัมภาษณ์ 
นิ้มเจรญิ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(6 ส.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กผง.) 
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ลป ระก อบ ก าร
พิ จารณ าด าเนิ นการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64  
2. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน 

  

26. กรมฯ 
(5) 

27 ก.ย. 64 โครงการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต 

   สป.กษ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กษ 
0220/4414ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
แจ้งว่า นายนิพนธ์ พลเสน (ผู้ร้อง) ประธาน
โครงการ E - Learning เฉลิมพระเกียรติ และ
ประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย 
มั่นคง มั่งคั่ ง และยั่ งยืน เลขที่  333/3 
หมู่ ที่  2  ต าบลศรีประจันต์  อ า เภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

นายนิพนธ ์
พลเสน  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(15 ต.ค. 64) 

1. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข.1) 
พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น
โครงสร้างการผลิต ตามภารกิจ
ของกรมฯ เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 64 
และให้แจ้งผลกลับ กกจ. ภายใน 
วันท่ี 11 ต.ค. 64 
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ร้องเรียน 
(ช่องทาง) 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่องร้องเรียน 
 

 
ประเด็น 

 
ผู้ร้องเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

สหกรณ์ เรื่ อ งโครงการสนั บสนุ นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยหนังสือ
ระบุว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ข้าว มะม่วง พืชไร่
อื่นๆ เลี้ยงวัว แพะ เป็ด ไก่ ปลา และเลี้ยง
สัตว์อื่นๆ ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
จึงมีความต้องการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อช่วย
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อการด ารงชีพ และปลูก
พืชผลทางการเกษตร แต่เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน้ า ต้นกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร พืชผัก 
สวนครัว และองค์ความรู้อื่นๆ จึงขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อเป็นที่
ปรึกษา ให้ความรู้  และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อความ
เหมาะสมในการปลูกพืช วิธีการท าปุ๋ย 

2. สพข.1 แจ้งผลกลับ เมื่อวันที่ 
14 ต.ค. 64 
3. แ จ้ งผ ล ให้ .ส ป .ก ษ ..ท ร าบ 
เมื่อวันท่ี 15 ต.ค. 64 
4. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วัน 

 

หมายเหตุ:   ปัจจุบันมชี่องทางการร้องเรียน 8 ช่องทาง ดังน้ี 
  (1) กอง/ส านัก/สพข./สพด.      (6) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตร ี
  (2) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์  (7) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
  (3) จดหมาย/เอกสารร้องเรียน     (8) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 
  (4) ประชาชนมาร้องเรียนด้วยตนเอง     
  (5) ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน 
                             ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์


