
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุโขทัย 
 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๑. ด้านที่ดิน 
 

นายชัยรัตน์  พึ่งทองคํา 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังส้มป่อย 

โทร. ๐๘๒ – ๗๗๐๐๓๓๙ 

เ รื่อ ง  ปัญ หาที่ ดิ นทํ ากิ น ยก เลิ ก เขตปฏิ รูป  (ส .ป .ก .) 
เป็นเอกสารสิทธิ นส.๓ ก หรือโฉนด 
     ตามที่ได้รับการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๑ ทั้งพื้นที่ ทําให้ประชาชนที่ครอบครอง

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทําการเกษตรที่ยังไม่ได้ขอเอกสารสิทธิ์

ใดๆ ไม่สามารถที่จะขอออกเอกสารสิทธิ์ เช่น ส.ค.๑ น.ส.๓ ก 

โฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทําให้ประชาชนที่ครอบครอง

ที่ดินดังกล่าวขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับ ดังนั้นควร

จะต้องมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยยกเลิกในส่วนที่

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มิได้เข้า

ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ควรจะคงไว้เฉพาะในส่วนที่สํานักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปดําเนินการใน

พื้นที่จริงเท่านั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  และในส่วนที่ที่ ดินสํานักงานปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อ

การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ

ประชาชนไปแล้วนั้น ควรมีการแก้ไขข้อกําหนดหรือระเบียบ 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

นายบุญธรรม  สุทธิคุณ 

(นิติกรชํานาญการ) 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดสุโขทัย 

เป็นผู้ชี้แจงว่า พื้นที่อําเภอ 

บ้านด่านลานหอยได้มีพระราช

กฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดินทั้งอําเภอ ซึ่งคณะกรรมการ

กฤษฎีกาให้ความเห็นว่าพื้นที่

ปฏิรูปที่ดินไม่สามารถออกโฉนด

ที่ดินหรือ นส.๓ ก ได้ หากราษฎร

ไม่มีเอกสาร ส.ค.๑ หรือใบจองอยู่

ก่อนประกาศเขตปฎิรูปที่ดิน และ

ปัจจุบัน ส.ป.ก.ส่วนกลางได้จัดส่ง

ข้อมูลการจัดทําแผนที่เพื่อตัดเขต 

ส.ป.ก.ให้คงเหลือเฉพาะเขต 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านที่ดิน  การครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินของปฏิรูปที่ดิน  

 

 

 

ดําเนินการ ส.ป.ก.เท่านั้นมาให้

ส.ป.ก.สุโขทัยรับรองแผนที่ ๗ 

และส่งคืนให้ ส.ป.ก.ส่วนกลางไป

แล้วเมื่อประมาณเดอืน มิ.ย. ๖๓ 

เพื่อดําเนินการออกพระราช

กฤษฎีกาให้คงเหลือเฉพาะเขต

ดําเนินการเท่านั้น เมื่อดําเนินการ

แล้วเสร็จก็จะสามารถแก้ปัญหา

ได้ระดับหนึ่ง 

นายสนิท  ราชอุปนันท ์

นายกเทศมนตรี 

ตําบลทุ่งเสลี่ยม 

โทร.  ๐๘๑ - ๙๗๓๓๖๕๔ 

 เรื่อง เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  
     เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของประชาชน

ในพื้นที่อําเภอทุ่งเสลี่ยมทั้ง ๕ ตําบล ได้แก่ ตําบลกลางดง ตําบล

ทุ่งเสลี่ยม ตําบลตลิ่งชัน ตําบลวังลึก และตําบลนาขุนไกร 

ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ เพราะสภาพเดิมของที่ดิน

เป็นที่ดินที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้

สําหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะตั้งแต่ปี ๒๔๗๑ เนื้อที่ ๖๖,๔๗๕ ไร่ 

จึงขอให้ยกเลิกเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์ในอําเภอ ทุ่งเสลี่ยม หรือยกเลิก

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๖ เพราะ

ทํานิติกรรมในเอกสารสิทธิ์ไม่ได้  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม 

แยกเรื่องและติดตามเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านแหล่งน้ํา 
 

นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ 

ผู้อํานวยการโครงการ 

ชลประทานสุโขทัย 

โทร. ๐๘๑ – ๖๐๕๓๘๑๒ 

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่
ราษฎรโดยรอบท่าอากาศยานสุโขทัย  
     เนื่องจากพื้นที่บริเวณสนามบินสภาพเดิมมีลักษณะเป็นแอ่ง

กระทะมีน้ําท่วมและน้ําไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตามธรรมชาติ 

จากการสร้างสนามบินสุโขทัยและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สนามบินได้ส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังรอบพื้นที่

สนามบิน ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๖๓ ได้ทําการขุดขยายคลองสาย C 

และเมื่อแล้วเสร็จจึงเชิญคณะกรรมการและชาวบ้านเข้า

ตรวจสอบ แต่ชาวบ้านไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพียงขอให้แก้ไข

ลดท่อปากคลองสาย B ให้ต่ําลงแจ้งว่าท่ออยู่สูงเกรงน้ําไหลผ่าน

ไม่สะดวก แต่ไม่ยอมลงชื่อยอมรับการแก้ไขการขุดลอกคลองทั้ง 

๓ สาย ซึ่งสนามบินได้ขอให้หน่วยงานราชการทําการประสาน 

เพื่อให้ชาวบ้านยินยอมลงนามยอมรับการแก้ไขแต่ชาวบ้านเพิ่ม

ประเด็นเรื่องหนองน้ําสาธารณะต้องการให้สนามบินจัดหาที่ดิน

ชดเชย และไม่ยอมรับการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่ดินเกี่ยวกับหนอง

น้ําสาธารณะ แจ้งว่าหนองน้ํามีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่สํารวจ ต่อมา

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา มาตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ําท่วม กลุ่มชาวบ้านและ NGO 

ถือป้ายประท้วงหน้าทางเข้าสนามบินและยื่นจดหมายร้องเรียน

ต่อท่าน  
 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี  

(ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย)  

เป็นผู้ชี้แจง  

แผนการดําเนินงานของจังหวัด

สุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ต่อไป  



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ํา นายอุ้ม บุญมา  

กํานัน  

ที่อยู่ ๑๙/๓ หมู่ที่ ๒ ต.ตลิ่งชัน 

อ.บ้านด่านลานหอย  

จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๘๖ - ๒๑๐๙๘๕๕  

เรื่อง ปัญหาเดือดร้อนจากการใช้น้ํา  
     ๑. ขาดแคลนท่อส่งน้ํา (PVC) ที่มีความทดทาน เพื่อส่งน้ํา

จากฝายน้ําทุ่งนายาว ฝายวังคอย ฝายบ้านวังหาด และฝาย  

วังสระ  

     ๒. ของบประมาณการขุดลอกแก้มลิง อ่างเก็บน้ําแม่ลําพัน

ของตําบลตลิ่งชัน (ขนาดกลาง) เพื่อกักเก็บน้ําให้มีน้ําใช้อุปโภค

และบริโภคเพิ่มมากขึ้น

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) 

เป็นผู้รับเรื่องไปหารือ  

เพื่อตรวจสอบและพิจารณาต่อไป 

นายผิน พยัคฆ์น้อย  

นายก อบต.บ้านด่าน  

โทร. ๐๙๗ – ๙๑๘๕๙๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ  
     การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ ซึ่งเป็นปัญหาแล้งซ้ําซากได้มี

การเสนอการขุดแก้มลิงจํานวนสองพันไร่ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับ 

สปก.อีกเป็นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านด่านลานหอย จํานวนประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ทําไมถึงนําไป

ออก สปก.ได้ ซึ่งก็เป็นที่ นสร. ฝากถามทาง สปก.ด้วยว่าขณะนี้

ได้ดําเนินการไปถึงแล้วจะได้ดําเนินการชี้แจงให้พี่น้องในหมู่บ้าน

ได้รับทราบถึงปัญหา  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์  

ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน  

จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ชี้แจงว่า  

การขุดแก้มลงิทุ่งหนองคล้อ ได้มี

การออกแบบและคํานวณราคา  

ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการขอ

อนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งตรงกับที่ทางเรา

ได้ออกไว้แต่จะทําการขุดพนักว่าไร่

และที่เหลือจะทําเป็นที่ทิ้งดิน  

ถ้าเป็นที่สาธารณะเราจะต้องทํา

การขอเปลี่ยนประเภทที่ดินให้เป็น

ที่แหล่งน้ําซึ่งยังต้องใช้เวลาอีก

ระยะหนึ่งเร็วที่สุดคือปี ๒๕๖๕ ถึง

จะขอตั้งงบประมาณเนื่องจากเรื่อง

ขออนุญาตใช้พื้นที่ยังไม่เสร็จสิ้น 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ํา นายฉัตรชัย จิตติพันธ์  

นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง 

โทร. ๐๙๓ – ๒๙๘๖๖๖๑ 

เรื่อง การผันน้ําแม่ปิงมาในพื้นที่อ่างเก็บน้ําแม่กองค่าย  
     เนื่องจากพื้นที่ในอําเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งผมเป็นผู้

ประสานงานกับทีมงานของคณะท่าน รมต.ว่าการกระทรวง

ยุติธรรมคณะท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เสนอโครงการและ มีการ

ประชุมกันหลายครั้งซึ่งจะมีการผันน้ําจากแม่น้ําปิง แต่สืบ

เนื่องจากว่าการจะผันน้ําจากแม่น้ําปิงเป็นโครงการใหญ่และ

ระยะยาวแต่ที่ต้องเสนอโครงการนี้เพื่อเป็นการก่อสร้างฝายเพื่อ

พักน้ําและกระจายน้ํามามายังบ้านด่านลานหอย ซึ่งโครงการนี้

คือการก่อสร้างคลองลานกระแบก สันเขื่อนจะอยู่ในจังหวัด

สุโขทัยแต่บริเวณที่น้ําจะท่วมจะอยู่ในเขตจังหวัดตาก ประเด็นก็

คือ ๑. เมื่อสร้างเขื่อนตรงนี้เก็บน้ําไว้ก็จะกระจายน้ําลงมายังอ่าง

เก็บน้ําในคลองค่ายแล้วกระจายมายังบริเวณบ้านด่านลานหอย 

รวมถึงจังหวัดสุโขทัยก็คืออําเภอเมือง ประเด็นปัญหาในพื้นที่ก็

คือพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าแต่เป็นป่าเสื่อมโทรม ๒. บริเวณที่มี

พื้นที่ติดกันซึ่งเป็นหน่วยซ้อมรบของหน่วยทหาร ๓. เป็นพื้นที่ทับ

ซ้อนอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานการประสานงาน

ได้มีการออกแบบสํารวจแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ จึงอยาก

ขอฝากคณะท่าน สว. ช่วยประสานงานให้ซึ่งจะเกิดผลดีกับการ

ดําเนินงานเพราะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ

บ้านด่านลานหอยได้  
 
 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์  

ผู้อํานวยการโครงการ  

ชลประทานจังหวัดสุโขทัย  

เป็นผู้ชี้แจงว่า ทางกรมชลประทาน

เป็นผู้จ้างทําการศึกษาตั้งแตเ่ดือน

มิถุนายน ปี ๒๕๖๒ มีเรื่องของ

คลองตะแบกและผมอยากได้

ข้อมูลในส่วนนี้จะได้นําไปเรียน

กรมอีกที ว่าสามารถเอาไปอยู่ใน

รายงานการศึกษาด้วยได้ไหม  

หรือว่าสามารถดําเนินการอะไรได้

ก่อนจะได้ดําเนินการ ถ้าไม่

เกี่ยวกับลุ่มแมน่้ําปิงใหญ่ ๆ เลย

เราอาจจะทําอะไรได้ก่อนได้  



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ํา นายบุญเสริม อิ่มหนํา  

กํานันตําบลลานหอย  

เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ําคลองกะพง  
     เนื่องจากอําเภอบ้านด่านลานหอยเป็นอําเภอหนึ่งที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง จึงมีความต้องการสร้างอ่าง

เก็บน้ํา ชื่อว่าอ่างเก็บน้ําคลองกะพงซึ่งติดขัดปัญหาอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติรามคําแหงและติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะ

ทําวิจัยเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA หรืองบประมาณการ

ก่อสร้างซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลลานหอยจะเป็นผู้

นําเสนอต่อไปว่าติดขัดในปัญหาใด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลได้มีการทําหนังสือถึงทางจังหวัด อบจ.อุทยานเขตอนุรักษ์

ต่าง ๆ ของบประมาณต่าง ๆ  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นายเมืองแมน เกิดนานา  

ผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จงัหวัดสุโขทัย เป็นผู้

ชี้แจงว่า กล่าวถึงการก่อสร้างใน

พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติว่าจะต้อง

มีการศึกษาความเป็นได้ก่อนการ

เริ่มต้น เมื่อศึกษาแล้วก็สามารถทํา

เรื่องขออนุญาต ซึ่งกระบวนการ

ขั้นตอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะ

เป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น ๑ ชั้น ๒ ใน

ส่วนนี้ที่จะต้องดําเนินการศึกษา

ต่อไป หากสามารถดําเนินการได้

จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

. ด้านแหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษฎา คล้ายบุญ  

ส.อ.บ.ต.  

ที่อยู่ ๕๖/๒ หมู่ที่ ๗  

บ้านหนองหญ้าปล้อง  

ต.ไทยชนะ อ.ทุ่งเสลี่ยม  

จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๘๒ - ๑๖๗๔๒๘๖  

เรื่อง การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร  
     เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ ในพื้น ที่ อําเภอทุ่งเสลี่ยม

ประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ สวนผลไม้ มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด

จํานวน ๓๕๖,๒๙๙ ไร่ ในห้วงปีที่ผ่านมาเกิดภาวะภัยแล้งฝนทิ้ง

ช่วง ทําให้น้ําในแหล่งน้ํามีน้อย ส่งผลให้ไม่มีน้ําทําการเกษตร 

จึงอยากให้สร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

และนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ 

ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน 

จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ชี้แจง 

ว่าจะรับเรื่องไปพิจารณา ประชุม

หารือ เพื่อจัดสรรงบประมาณ  

ในการแก้ไขปญัหาต่อไป 

นางปทุมวัน ยศบุตร  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  

ที่อยู่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๒  

ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม  

จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๘๗ - ๒๐๓๙๒๒๙  

เรื่อง การแก้ไขปัญหาในลําน้ําแม่มอก  
    เนื่องจากลําน้ําแม่มอกคือแม่น้ําสายหลักของชาวอําเภอ

ทุ่งเสลี่ยม เป็นลําน้ําที่รับน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่มอก ตั้งอยู่อําเภอ

เถิน จังหวัดลําปางแล้วไหลผ่านพื้นที่อําเภอทุ่งเสลี่ยมทั้ง ๕ 

ตําบล คือ ตําบลกลางดง ตําบลทุ่งเสลี่ยม ตําบลไทยชนะศึก 

ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตําบลบ้านใหม่ไชยมงคล ระยะทาง

ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ปัจจุบันนี้ลําน้ําแม่มอกประสบปัญหาน้ํา

เน่าเสียอย่างรุนแรง จึงขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาดังนี้  

    ๑. โครงการสํารวจ ศึกษาเพื่อออกแบบแม่น้ําแม่มอก ความต้องการ

ของประชาชนในการขุดลอก การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การสร้างฝายน้ํา

ล้นเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง การทําแก้มลิงให้ประชาชนได้มีแหล่ง

น้ําไว้ใช้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ําแม่มอกทั้งน้ําประปาภูมิภาคและ

ประปาหมู่บ้าน ซึ่งต้องอาศัยแม่น้ําแม่มอกใช้ในการบริโภคและอุปโภค  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

และนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์  

ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน 

จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ชี้แจง  

ว่าจะรับเรื่องไปพิจารณา ประชุม

หารือ เพื่อจัดสรรงบประมาณใน

การแก้ไขปัญหาต่อไป  



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

      ๒. การประชาสัมพันธ์ก่อนการดําเนินโครงการต่าง ๆ ปัญหาที่

ผ่านมาผู้นําท้องที่ไม่ได้มีการประสานงานเรื่องการประชาสัมพันธ์

ให้ชาวบ้านทราบก่อนการดําเนินการก่อสร้าง เพราะที่ผ่านมา

ประชาชนต้องประสบปัญหาเรื่องนี้หลายโครงการ  

  

๓ ด้านคมนาคม นายอังกาบ เมาฟาย  

กรรมการหมู่บา้น  

โทร. ๐๙๐ – ๙๒๑๒๓๓๑  

เรื่อง ขอขยายไหล่ทางถนนเข้าหมู่บ้าน  
     เนื่องจากถนนในหมู่บ้านวังหาดหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๒ มีความ

คับแคบ สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงอยากให้มีการปรับไหล่ทาง

ถนนระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร ให้กว้างขึ้น เพื่อการ

คมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี  

(ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย)  

เป็นผู้รับเรื่องไปหารือดําเนินการ 

และตรวจสอบ เพื่อพิจารณา 

ต่อไป  

นายประเทือง นาราสิริวิมล 

นายกเทศมนตรีตาํบลตลิ่งชัน 

โทร. ๐๘๑ – ๙๗๒๙๒๖๘  

เรื่อง การสร้างถนนสายบ้านตลิ่ งชันไปอําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก เพื่อลดระยะการเดินทาง  
     โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านตลิ่งชันไปยังอําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก เพื่อที่จะใช้ลดเวลาในการเดินทางลัดจากอําเภอบ้าน

ด่านลานหอยไปสู่ถนนพหลโยธิน หมายเลข ๑ ที่บรรจบกันที่ปาก

ทางเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งแต่เดิมทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕๕ ทางอบจ.สุโขทัยได้ตั้งงบประมาณแล้ว

ได้ดําเนินการในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าพื้นที่ไม่รับ

การอนุญาตให้ดําเนินการก่อสร้าง จึงยกเลิกสัญญานั้นไป เพราะ

เป็นพื้นที่ป่าสงวนในระยะทาง ๗ กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทาง 

 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายเมืองแมน เกิดนานา  

ผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จงัหวัดสุโขทัย  

เป็นผู้ชี้แจงว่าเรื่อง มติครม.ในวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าเส้นทาง

หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้ดําเนินการไป

แล้วแต่ไม่ได ้ 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

   เส้นนี้เป็นทางลัดตัดขึ้นสู่ภาคเหนือ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการ

เดินทางสู่ภาคเหนือได้มากกว่า ๕๐ กิโลเมตรอีกทั้งเส้นทางนี้ยัง

เป็น เส้นทางที่ชาวบ้ านใช้ ไปมาหากันเป็นประจําหากได้

ดําเนินการตามโครงการจะเป็นประโยชน์มากกับพี่น้องประชาชน

ในพื้นที  

 ขออนุญาต สามารถไปยื่นคําขอ

ภายใน ๑๙ ธันวาคมนี้ ซึ่งในมติ

ของครม. นั้นให้เวลา ๑๘๐ วัน 

หลังจากที่มีมติ ครม. ออกมาแล้ว 

ไม่ว่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างในปา่ ไม่ว่า

จะเป็นป่าสงวน ๒๔๘๔ ขอให้ไป

ยื่นคําขอได้ที่ ทสจ.  

ส่วนประเด็นถนนจากเส้นทางที่

บ้านวังหาดที่ไปทะลุทางตากนั้น

ต้องดูว่าถนนนั้นเป็นถนนเดิมแล้วมี

โครงการอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี

โครงการ ความเห็นผมควรจะขอใช้

พื้นที่ ในส่วนที่เป็นป่าสงวนก็ขอใช้

เป็นส่วน ๆ ไป  

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๔ ด้านสังคม 
 

นายณรงค์ บญุมา  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  

ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย 

จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๘๑ – ๑๘๒๔๖๒๙  

เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด 
     เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านวังหาดมีวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบ

เป็นจํานวนมาก ไม่มีที่จัดเก็บที่ เพียงพอต่อความต้องการ

จึงอยากของบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด 

เพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณที่พบในพื้นที่บ้านวังหาด สําหรับเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์สําหรับนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป      

      

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

และยื่นหนังสือ

ร้องเรียน 

เลขรับ ๖๒๐ 

วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓

เวลา ๑๑.๒๔ น. 

นายวิรุฬ พรรณเทวี  

(ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย)  

เป็นผู้รับเรื่องไปหารือดําเนินการ 

และตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป 

  น.ส.วราภรณ์ สมหารวงศ์ 

หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ 

ผ้าฝ้ายดิน  

ที่อยู่ ๙๘ หมู่ที่ ๒  

ต.ตลิ่งชัน  

อ.บ้านด่านลานหอย  

จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๙๓ – ๗๘๒๘๓๐๘  

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังหาด  
    ๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน เช่น การก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์ใหม่  

    ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมดิน  

    ๓. การขาดนักออกแบบท้องถิ่น เช่น การปั้นรูปการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง 

คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม 

แยกเรื่องและติดตาม 

เรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง 

คณะกรรมาธิการ  

การท่องเที่ยวต่อไป  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน 

การพิจารณา 

 

 

 

 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านสังคม 
 

นายอภิสิทธิ์ เปิงมาวงศ์  

ประธาน OTOP บ้านเชิงผา 

โทร. ๐๙๓ - ๖๔๙๓๘๙๕  

เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชิงผา  
     ปัจจุบันอําเภอทุ่งเสลี่ยมมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอยู่ ๒ แห่ง

ได้แก่ วัดพิพัฒน์มงคล และวัดทุ่งเสลี่ยมที่เป็นที่ประดิษฐานหลวง

พ่อศิลา ในปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก แต่การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาในพื้นที่อําเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเมืองรอง 

(ทางผ่าน) ไม่มีการพักค้างแรมในพื้นที่ ทําให้การจับจ่ายใช้สอย

ของนักท่องเที่ยวมีน้อย ส่งผลให้ไม่เกิดรายได้ทางด้านการ

ท่องเที่ยวกับพื้นที่อําเภอทุ่งเสลี่ยมเท่าที่ควร อีกทั้งพื้นที่อําเภอ

ทุ่งเสลี่ยมมีภูเขาหินปูน และหินอ่อนตัวเรียงรายเป็นทิวเขาที่

สวยงาม ชาวบ้านเรียกกันว่าโด่ โดยเฉพาะโด่แม่ถันเหมาะ

สําหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสามารถ

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาการท่องเที่ยวในพื้น ที่ อําเภอ

ทุ่งเสลี่ยมได้ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น โดยอยากให้ทางภาครัฐสนับสนุน ดังนี้ 

   ๑. ติดตามงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านเชิงผา 

(Landmark) จํานวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเคยเสนอแบบ

แปลนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ 

   ๒. สนับสนุนการก่อสร้าง Sky walk บริเวณโด่แม่ถัน บ้านเชิงผา 

หมู่ที่ ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มูลค่า

ก่อสร้างประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้าน

เชิงผาให้มีชื่อเสียงต่อไป 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา

  

ควรส่งเรื่องไปยัง 

คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม 

แยกเรื่องและติดตาม 

เรื่องร้องเรียน  

เพื่อส่งเรื่องไปยัง  

คณะกรรมาธิการ  

การท่องเที่ยว  



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๕.  

 

ด้านการ
เกษตรกรรม  

 

นางสุดใจ วงศ์วิเศษ  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  

ที่อยู่ ๘๕ หมู่ที่ ๖  

ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  

อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  

โทร. ๐๖๒ - ๓๐๔๗๒๘๘  

เรื่อง โครงการโคกหนองนาโมเดล  
     ขอเสนอความคิดเห็นว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็น

โครงการที่ดีมาก โดยการทําโคกหนองนาโมเดลต้องการอันดับ

แรกคือ ๑. แหล่งน้ําตามแบบที่เจ้าของแปลงออกแบบเหมาะสม

กับพื้นที่ที่เข้าโครงการ ๒. การปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง ต้องมี

เจ้าหน้าที่ที่ชํานาญคอยเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงคอยดูแลให้

สามารถดูแล ๓. ขอให้จัดสรรงบประมาณไปถึงตัวเกษตรกรเอง

โดยให้ครบถ้วน ๑๐๐% จะมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแน่นอน  

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

นางสาวณัฐธยา พรมมี  

พัฒนาการอําเภอทุ่งเสลี่ยม  

เป็นผู้ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนอแนะ

ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ซึ่งอําเภอทุ่งเสลี่ยมมีพื้นที่ที่สนใจ

เข้ารว่มโครงการฯ จํานวน ๖๑ ราย 

แยกเป็นครวัเรอืนต้นแบบ ๕๘ ราย 

ศูนย์เรียนรู้ระดับตําบล ๓ ราย 

ขณะนี้ได้รับงบประมาณเพื่อมา

ดําเนินการในกิจกรรมที่ ๑ คือ 

การเตรียมความพร้อมให้กับ

ผู้เข้าร่วมทุกคนทุกแปลง และ

กิจกรรมที่ ๓ สร้างรายได้ให้กับ 

 ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ 

โดยจ้างเหมาปฏิบัติงานในพื้นที่

กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล  

โดยเริ่มรบัสมัครตั้งแต ่๑๑ -๑๗ 

พ.ย. ๖๓ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ จะเริ่ม

ดําเนินการตามแผนงาน 

ของกรมต่อไป  



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๖  

 

ด้านสิงแวดล้อม 
 

นายสนม โพธิ์ใจ  

กํานันตําบลวังน้ําขาว  

โทร. ๐๘๓ – ๒๓๔๐๑๙๗  

เรื่อง การบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม  
     เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้ารามมีแหล่งท่องเที่ยวที่

เป็นระบบนิเวศแบบถ้ํา เมื่อก่อนกรมป่าไม้โดยประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  ฉบับลงวัน ที่  ๑๘  สิ งหาคม  ๒๕๓๒ 

๓๐ ตารางกิโลเมตร เพื่อรักษาป่าไม้และสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งที่

อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและทรัพยากรอื่นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป 

จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พบว่ายังมีพื้นที่ป่าข้างเคียงที่อยู่

ในสภาพสมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม และเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่

สําคัญหลายสายของลุ่มน้ํายม มีความเหมาะสมที่จะกําหนดให้

เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงมีคําสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๓๘ 

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการควบคุม

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลํา -แม่มอก ป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่ท่าแพ จังหวัดสุโขทัย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก 

จังหวัดลําปาง เพื่อกําหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการมาจนมี พระราชกฤษฎีกากําหนดให้

พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๕ ก 

ลงวัน ที่  ๕  กันยายน  พ .ศ . ๒๕๔๔  มีพื้ น ที่ ควบ คุม ทั้ งสิ้ น 

๒๑๓,๑๗๑ ไร่ หรือ ๓๔๒ ตารางกิโลเมตร สภาพปัญหาปัจจุบัน

มีความพยายามขยายพื้นที่ตลอดเวลา ประชาชนจะอ้างสิทธิใน

ที่ดินป่าไม้ว่าตนเองทํากินมาก่อนการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

และเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ให้มี 

แสดงความ

คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรส่งเรื่องไปยัง 

คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม 

แยกเรื่อง และติดตามเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

 

 



 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านสิงแวดล้อม 
 

 การสํารวจผู้ที่ครอบครองทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ทําให้

ประชาชนเข้าใจว่าได้รับรองสิทธิของตนในพื้นที่ป่าไม้ที่ตนบุกรุก

นั้น และยังมีพื้นที่ตกสํารวจตกค้างอยู่ทําให้ยากต่อการตรวจสอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมี

กฎหมายเฉพาะของตน และมักมีปัญหาในการประสานงาน การ

ดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับสํานักการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังไม่มีความชัดเจน และการมีแนวเขตที่ทับ

ซ้อนกันไม่ชัดเจนระหว่างสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และ เขตรักษ าพั น ธุ์สั ต ว์ป่ าถ้ํ า เจ้ าราม  อี ก ทั้ ง เจ้ าห น้ า ที่ 

งบประมาณ และเครื่องมืออาวุธของเจ้าหน้าที่มีจํากัด ซึ่งปัญหา

เหล่านี้อยากให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

  


