
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

********************* 

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดสโุขทัย 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
  ทั้ งนี้  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วฒุิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าทีแ่ละอ านาจในการตดิตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัยได้ก าหนดแผนพัฒนา
จังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก ๒) เมืองรุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ๓) เมืองเกษตร/อุตสาหกรรม/สินค้าบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง และ  
๔) เมืองนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

√ 

 
 

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย 
  จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๔๒๗ 
กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื้อท่ีประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร (๔,๑๒๒,๕๕๗ ไร่) เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ ๒,๓๖๗.๐๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๓๕.๖๓ ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด กรมป่า
ไม้ได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่ปา่เปน็ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๑๒ แห่ง เนื้อที่ ๑,๙๒๓,๔๙๙.๗๕ ไร่ อุทยาน
แห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๓๔๖,๓๗๕ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๕,๘๗๕ ไร่ 
และวนอุทยาน จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๒๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้   
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอวังชิ้น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืด
ยาวมาทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ าไหลผ่านจากเหนือลงใต้  
โดยผ่านพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีส าโรง เมืองสุโขทัย และอ าเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทาง
ประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร 
จากระดับน้ าทะเล ปัจจุบันแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๙ อ าเภอ ๘๖ ต าบล ๘๔๓ หมู่บ้าน  
 

๗. วธิกีารด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพ้ืนที ่                   
 จัดประชุม                               
          

  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย  
มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุม 
ตึกอ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือประชุมพบปะ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๓๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรยีนเชญิคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนภาคเหนอื (ตอนล่าง) 
ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 √ 

 
√ 

 √ 

 



๓ 
 

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง     
 ๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๖. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ 
 ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    

   พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายธนพงศ์  บุญเรือง นายอ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ร่วมขึ้นเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒสิภาตามรัฐธรรมนญู 
สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ 
ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตาม  
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาทซึ่งเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
จังหวัดก าแพงเพชรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรค ใน 
การด าเนินงานหรือไม่ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดกับประชาชนหรือไม่  
เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
   ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
    ๑. นายบุรี  เกื้อหนุน (รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
        เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า มีหลายหน่วยงานที่ดูแล
พ้ืนที่ โดยปรากฏว่าในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และที่ส าคัญส าหรับที่
หลวง (นสล.ทุ่งพระบาทน้อย) และอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (สปก.) ท าให้ประชาชนมีปัญหาการใช้ประโยชน์
ในที่ดินที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์การครอบครองที่ดิน (สค.๑) ยกตัวอย่างเช่น ๑) การจัดเก็บภาษี  
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๒) การใช้พรบ.ควบคุมอาคาร ๓) การออกเอกสารสิทธิ์ ๔) การออกบ้านเลขที่ตามพรบ.ทะเบียนราษฎร 
๕) การอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ๖) การประกอบอาชีพ 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
๑) เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ให้ยกเลิก (สปก.) นอกเขตด าเนินการในเขตอ านาจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) ที่สาธารณะประโยชน์ เขาพระบาทน้อยให้ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ หรือด าเนินการอื่นต่อ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย 
๓) การแก้ไขที่ดินราชพัสดุในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นอ านาจของกระทรวงการคลัง 
๔) ควรให้ภาครัฐใช้พรบ.เกี่ยวกับที่ดินเพียงฉบับเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนของกฎหมาย  
    ๒. นายอนันต์  เรืองเที่ยง (ก านันต าบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
          เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกล้วย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ 
เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งคุยทอง โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ เมื่อปี ๒๕๕๖ ได้มีกรรมาธิการ
รัฐสภาน าโดย นายชัย ชิดชอบ มาดูพ้ืนที่และประชุมร่วมกับทุกฝ่ายและมีค าสั่งให้เทศบาลต าบลบ้าน
กล้วยตั้งงบประมาณเพื่อส ารวจพ้ืนที่ทุ่งคุยทอง เพ่ือออกเอกสาร น.ส.๓ ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ 
หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ ของต าบลบ้านกล้วย แต่จนถึงปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่
หรือได้รับเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
   ๓. นายชนะ  เพิ่มพูน (ก านันต าบลตาลเตีย้ อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
      เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลตาลเตี้ย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ 
เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดงชาระหงมีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ อยากขอให้ยกเลิกและตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ครอบครอง โดยน าไปออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว 
   ๔. นายบุญลือ  ครุฑทุ่ง (ก านันต าบลวังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
          - เรื่อง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองสุโขทัยเป็นพ้ืนที่ประกาศ
ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๘ โดยประกาศก าหนดใน
พ้ืนที่ยกทั้งอ าเภอเมืองสุโขทัย แต่ได้รับการจัดสรรเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในเขต สปก.บางพ้ืนที่  
ท าให้พื้นที่ต าบลบางแห่ง เช่น ต าบลวังทองแดง ประสบปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิใ์นที่ดิน เพื่อใช้อ้างอิง 
การได้รับประโยชน์จากรัฐในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ 
      - เรื่อง สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
      ๑) ขอให้พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒  
วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะท้องถิ่นให้เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร
แล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน 



๕ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะใน
เขตท้องถิ่นนั้น และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    ๒) ขอให้พิจารณาเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล (ค่าห้องพิเศษ และ
ค่าอาหารพิเศษ) เช่นเดียวกับสวัสดิการของ อสม. โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษจาก
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
           ๓) ขอพิจารณาให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
และชุดเครื่องแบบปกตขิาวไดเ้ช่นเดียวกบัข้าราชการประจ าการ ในโอกาสอันสมควรตามที่ก าหนดไวต้าม
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งกระทรวง ส่วนลักษณะของเครื่องแบบและเครื่องหมายให้แต่งเครื่องแบบ
เช่นเดียวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ยังด ารงต าแหน่ง แต่ให้ติดเครื่องหมายอักษร “นก” ท าด้วยโลหะโปร่งสี
ทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างขวา หรือให้ติดป้ายชื่อว่า “อดีตก านัน.....” 

     ๔) ขอปรับเปลี่ยนบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเป็นสากลโดยการเพ่ิมเตมิ
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้ถือบัตร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ
เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้ทราบ 
      ๕) การท าป้ายจุดรับแจ้งเหตุเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ควรมีข้อความเป็น
ภาษาอังกฤษด้วยเพ่ือให้ชาวต่างชาติทราบว่ามีจุดให้บริการ ค าแนะน า หรือสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองได้ ณ จุดใดบ้าง เพ่ือเป็นการบริการให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และรู้สึก
ปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป 
   ๕. นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ (นายก อบต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
        - เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเขตเลือกตั้งละ 
หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ข้อเสนอ คือ ควรเป็นหมู่บ้านละ ๒ คน เพ่ือให้การรับฟังปัญหาของหมู่บ้านได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เช่น กรณี
หมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ และพ้ืนที่มากสามารถน าปัญหาต่างๆ ไปพัฒนา และแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย 
      - เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บรหิารท้องถิน่ ตามมาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การ
บริการส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ ข้อเสนอ คือ สามารถด ารงต าแหน่งหลายวาระได้ เพ่ือความต่อเนื่องการบริหารงาน  
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๖ 
 

   ๖. นายอธิราช  วรรณา (รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
        - เรื่อง ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่มี
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ การบริหารงานและรับฟังปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องมีประธาน
ชุมชนต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เทศบาล จึงอยากให้ประธานชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองมีค่าตอบแทนเหมือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือจะได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
      - เรื่อง การด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการ
ต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแล้ว หากโครงการดังกล่าวด าเนินการมากกว่า  
๑ ปีงบประมาณ ขอเสนอควรจะต้องมีการขอกันเงินกับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาจากสภาอีกครั้ง เพ่ือการด าเนินงานของโครงการต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว            
      - เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุหลาย
แห่ง เช่น ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ๒ ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่
ให้กับกรมธนารักษ์ และการพัฒนาทรัพย์สินต่างๆ ของที่เช่า ข้อเสนอ อยากให้ทางกรมธนารักษ์
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุดังกล่าวแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพราะทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ไม่สามารถที่จะพัฒนาทรัพย์สินนั้นได้ หรือจะให้ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้  
เพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ 
  ๗. นายวิลาศ  ส่งให้ (สมาพันธ์ครูจังหวัดสุโขทัย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย) 
      เรื่อง ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยมติของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) 
และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้แปรญัตติใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระ ๒ และ ๓ โดยตัดงบประมาณตามมาตรา ๒๔ (๕) งบลงทุนค่าสร้างอาคารที่ท าการ
และอาคารประกอบส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานศกึษาธกิารภาค จ านวน ๔๖๕,๙๑๕,๖๐๐ บาท 
แล้วน างบประมาณจ านวนดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคณุภาพ ซึ่งเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ ต่อไป 
ทั้งนี้ การลงทุนสร้างส านักงานดังกล่าวมิได้สนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุข
ภาวะที่ดีแต่อย่างใด 
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  จากน้ัน เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๔ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง     
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๔. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ   
  นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ
ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทีไ่ด้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
  ๑. นายวินัย  วันจันทร์ (ประธานชุมชนสุโขทัยนคร ๓ อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
       เรื่อง การแก้ไข พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะมาตรา ๔ นิยามโบราณสถานให้
รวมถึงเขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานด้วย 
   ๒. นายปองเลิศ  เฉลิมสิริโรจน์ (ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย)  
      - เรื่อง ปัญหากฎหมายซ้ าซ้อน ปัญหาเรื่องกฎหมายซ้ าซ้อนหลายฉบับของแต่ละ
หน่วยงาน อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของคนในท้องถิ่น เช่น  
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย เอกสารสิทธิในที่ดิน การขออนุญาตประกอบการที่พักโรงแรม 
     - เรื่อง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น เนื่องจากเขตต าบลเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก มัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งผ่านการอบรมแล้ว สามารถน าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือรองรับอาชีพมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
      - เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการศึกษาดูงาน เน้นการศึกษาดูงานชุมชน
ที่ประสบความส าเร็จด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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      - เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าระบบ CCTV อยากให้ภาครัฐให้
ความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองมรดกโลก ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
โดยจัดงบประมาณเพ่ือจัดท าระบบกล้อง CCTV ระบบใหญ่ระบบเดียวทั้งเมือง และให้ทางสถานี
ต ารวจภูธรเมืองเก่าเป็นผู้ดูแล พร้อมงบประมาณในการซ่อมบ ารุงด้วย 
   ๓. นายสมชาย  เดือนเพ็ญ (ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
พิษณุโลก ก าแพงเพชร สุโขทัย และตาก) 
      - เรื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง
ของสื่อมวลชน เนื่องจากการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา  
โดยสื่อมวลชนน าเสนอข่าวว่าจังหวัดสุโขทัยมีปัญหาอุทกภัยวิกฤตร้ายแรง แต่ในความจริงแล้วเกิดปัญหา
อุทกภัยในเขตต าบลธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของศาลาว่าการจังหวัดสุโขทัย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงต าบล
เมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 
      - เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการมรดกโลก เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณใน
การสร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จังหวัดพะเยา ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีเอกสารที่ต้อง
เก็บรักษาเป็นจ านวนมาก ควรมีการสร้างหอจดหมายแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย เพ่ือรักษาเอกสารของ
อาณาจักรสุโขทัยเก่า มิให้เอกสารเสียหายและช ารุด  ข้อเสนอ ให้สร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 
จังหวัดสุโขทัย 
   ๔. นายณรงค์ชัย  โตอินทร์ (โทร. ๐๘๙ – ๖๔๓๖๒๑๙) 
       - เรื่อง ปัญหาเรื่องระบบการขนส่ง อยากให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพ่ือการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชนให้ครอบคลุม 
      - เรื่อง การสนับสนุนระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ อยากให้สนับสนนุ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพให้กับต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร 
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
      - เรื่อง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
      - เรื่อง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูลสารสนเทศให้กับนักท่องเที่ยว  อยากให้มีข้อมูล
สารสนเทศ เช่น ป้ายบอกทาง ตารางการเดินรถประจ าทางที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติ 
      - เรื่อง ปัญหาเรื่องการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน อยากให้มีการบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถานที่ช ารุดทรุดโทรมโดยอ้างอิงจากหลักฐานเดิมของกรมศิลปากร และด าเนินการโดยช่าง
ศิลปากร 
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   ๕. นายคงวุฒิ  คุณธนเศรษฐ์ (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เมืองเก่าสุโขทัย)  
      - เรื่อง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันบ้านพักอาศัยในเขตอุทยาน
นั้น หากต้องการขอเลขที่บ้านจะได้เป็นเลขที่บ้านชั่วคราวเท่านั้น จึงอยากทราบว่าจะมีผลในทางปฏิบัติ
อย่างไรกับชุมชนต่อไป 
      - เรื่อง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียน  ปัจจุบันอ าเภอไม่รับจดแจ้งขึ้น
ทะเบียนในธุรกิจด้านที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ถือครองที่ดิน จึงอยากให้อ าเภอรับจดแจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

  พร้อมกันน้ี เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ก าลังคนกับหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยมีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๓ คน ร่วมด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ  
 ๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    
 ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
  ๑. ดร.นพ. ปองพล  วรปาณิ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) 
      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
          ๑) การจัดตั้ง National Health Policy Board (NHPB) คณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Authority 
       ๒) การขับเคลื่อน Area Health Board / เขตสุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ท าให้
ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาล  
ก็จะได้รับการบริการที่ดีเพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่วยหนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัด
ได้ทุกที่ 
       ๓) ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
             - การจัดสรรเงิน UC ควรแยกการจัดสรรเงินเดือนออกจากเงินเหมาจ่ายรายหัว 
                            - ลดจ านวนกองทุนย่อย สปสช. ที่มีอยู่หลายกองทุน 
                            - รายการ Fee Schedule ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ รายการ (๒๗ ข้อย่อยการชดเชย) 
                            - ภาระการบันทึกผลงานและส่งข้อมูลเพ่ือเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย 
เช่น HDC, e-Claim, NPRP, โปรแกรมระบบบัญชียา สปสช. ฯลฯ (ประมาณ ๒๐ ระบบ) 
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       ๔) ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตราก าลังภาระงาน FTE (FTE หมายถึง หน่วยนับ
ภาระงานของพนักงานมาก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการใช้ ซึ่งจะคิดค านวณจ านวนอัตราบุคลากรโดย  
การเทียบกับชั่วโมงการท างานที่พนักงาน เต็มเวลาหนึ่งคนท าในช่วงเวลาหนึ่งๆ)  ให้เป็นปีปัจจุบัน 
(ฐานข้อมูลภาระงานที่ใช้ปี ๒๕๕๖) 
  ๕) การเพ่ิมอัตราบรรจุข้าราชการในกลุ่มสายสนับสนุน และกลุ่มสายวิชาชีพ
เฉพาะที่ขาดแคลน เช่น นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการ นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ นักกายภาพ นักรังสี เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 
   ๒. พ.ญ.ภาวิณี  เอี่ยมจันทร์ (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุโขทัย) 
       เรื่อง การบริหารบุคลากรในระบบราชการ ควรมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอน 
รวมถึงสัดส่วนจ านวนคนในการบริหารและเก็บข้อมูลของกองกลาง กระทรวงสาธารณสุขกับส่วนผู้มิภาค
แตกต่างกันมาก 
   ๓. นายแพทย์ สมชาย  แก้วเขียว (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวร) 
       เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนของแพทย์เฉพาะทาง ควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพ่ือให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิตกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน       

๘. วธิีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้     ๔๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม      ๔๐๐       คน ที่เปน็ร้อยละ    ๑๐๐  .         

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  

                        อื่น ๆ (เกษตรกร และสือ่มวลชน) 

 

 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

 

  

√ 

 



๑๑ 
 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา 
มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  
  การจัดก าหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชน 
เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสท าความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  ๑)  ควรมีการจัดท า Power Point แนะน าสมาชิกวุฒิสภา บทบาทหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา และวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่พบประชาชน 
  ๒)  ภาครัฐควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในบางพ้ืนที่ ซึ่งไม่มีรายได้จากการเก็บ
ภาษีท้องถิ่น 
  ๓)  น าเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน และสว่นราชการเสนอมาไปยังสว่นต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องพร้อมกับ
ติดตามเรื่องเพ่ือแจง้ความคบืหนา้กลับไปยังผูร้้องเรียนตอ่ไป 

  

************************ 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุม 
ตึกอ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ก าลังคนกับหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน 

 


