ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

๑

ปัญหาทีด่ ิน

นายบุรี เกี้อหนุน
รองนายกเทศมนตรี
ตาบลเมืองเก่า
ที่อยู่ ๓๙๒/๒
หมู่ที่ ๓ ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๙-๖๙๐๙๙๒๑

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑. ในพื้นที่ตาบลเมืองเก่า มีหลายหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ โดย คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ปรากฏว่าในพื้นที่ตาบลเมืองเก่าอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
สุโขทัย และที่สาคัญ สาหรับที่หลวง (นสล.ทุ่งพระบาทน้ อย)
ติดตามเรื่องร้องเรียน
และอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (สปก.) ทาให้ประชาชนมีปัญหาการ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์การครอบครอง
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
ที่ดิ น (สค.๑) ยกตั วอย่างเช่น ๑) การจัด เก็บ ภาษี ๒ ) การใช้
พรบ.ควบคุ ม อาคาร ๓) การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ๔) การออก
บ้านเลขที่ตามพรบ.ทะเบียนราษฎร ๕) การอนุ ญาตใช้พื้น ที่
เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ๖) การประกอบอาชีพ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
๑) เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น (สปก.) ให้ ย กเลิ ก (สปก.) นอกเขต
ดาเนินการในเขตอานาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒) ที่สาธารณะประโยชน์ เขาพระบาทน้อยให้ดาเนินการออก
เอกสารสิทธิ์ หรือดาเนินการอื่นต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย
๓) การแก้ไขที่ดินราชพัสดุในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นอานาจของกระทรวงการคลัง
๔) ควรให้ ภ าครั ฐใช้พ รบ.เกี่ย วกับ ที่ ดิ น เพี ย งฉบั บ เดี ยว เพื่ อ
แก้ไขปัญหาทับซ้อนของกฎหมาย

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายอนันต์ เรืองเที่ยง
กานันตาบลบ้านกล้วย
ที่อยู่ ๖๘/๕ หมู่ที่ ๑๓
ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๑-๐๓๙๗๘๖๙

๒. ในพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นกล้ ว ย ซึ่ ง พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ ๗๐ แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เป็นพื้ นที่ สาธารณประโยชน์ ทุ่งคุยทอง โดยมีพื้ น ที่ ประมาณ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
๔,๐๐๐ ไร่ เมื่ อ ปี ๒๕๕๖ ได้ มี ก รรมาธิ ก ารรั ฐ สภาน าโดย
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
นายชั ย ชิ ด ชอบ มาดู พื้ น ที่ แ ละประชุ ม ร่ ว มกั บ ทุ ก ฝ่ า ยและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
มีคาสั่งให้เทศบาลตาบลบ้านกล้วยตั้งงบประมาณเพื่อสารวจ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
พื้นที่ทุ่งคุยทอง เพื่อออกเอกสาร น.ส.๓ ให้กับประชาชนใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
พื้นที่ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ ที่ ๑๔ ของตาบลบ้ านกล้ว ย
แต่จนถึงปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่หรือ
ได้รับเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว

นายชนะ เพิ่มพูน
กานันตาบลตาลเตี้ย
ที่อยู่ ๗๔/๔ ม.๔
ต.ตาลเตี้ย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๗-๓๐๗๐๖๖๒

๓. ในพื้นที่ตาบลตาลเตี้ย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๐ เป็น แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
พื้นที่สาธารณประโยชน์ดงชาระหงมีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
อยากขอให้ ย กเลิ ก และตรวจสอบเอกสารสิท ธิ์ที่ ช าวบ้ านได้
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ครอบครอง โดยนาไปออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดให้กับราษฎร
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๒.

ปัญหาทีด่ ิน

นายบุญลือ ครุฑทุ่ง
กานันตาบลวังทองแดง
ที่อยู่ ๑๙/๓ ม.๑
ต.วังทองแดง
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๖-๙๓๒๔๙๖๗

เรื่อง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ในท้องที่อาเภอเมืองสุโขทัยเป็นพื้นที่ประกาศกาหนดตาม คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
พระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ให้ เป็ น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
พ.ศ.๒๕๒๘ โดยประกาศกาหนดในพื้ น ที่ ย กทั้ งอ าเภอเมื อ ง
ติดตามเรื่องร้องเรียน
สุโขทัย แต่ได้รับการจัดสรรเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขต สปก.
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
บางพื้ น ที่ ท าให้ พื้ น ที่ ต าบลบางแห่ ง เช่ น ต าบลวั งทองแดง
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
ประสบปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อใช้อ้างอิงการ
ได้รับประโยชน์จากรัฐในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ

๓.

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายบุญลือ ครุฑทุ่ง
กานันตาบลวังทองแดง
ที่อยู่ ๑๙/๓ ม.๑
ต.วังทองแดง
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๖-๙๓๒๔๙๖๗

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑. ขอให้ พิ จารณายกเลิ กพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เนื่ องจากเกิดผล
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
กระทบต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน ในท้ องถิ่ นที่ ได้ รับการยกฐานะท้ องถิ่ นให้ เป็ น
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เทศบาลเมื องหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ ามมิให้ ใช้ กฎหมายว่าด้ วย
คณะกรรมาธิการ
ลั กษณะปกครองท้ องที่ ในส่ วนที่ บั ญ ญั ติ ถึ งการแต่ งตั้ งก านั น
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน
ในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานันพ้นจากตาแหน่ง
และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ และเพื่ อเป็ นการสร้ างขวั ญ ก าลั งใจให้ กั บก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒. ขอให้พิจารณาเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล (ค่าห้อง
พิเศษ และค่าอาหารพิเศษ) เช่นเดียวกับสวัสดิการของ อสม. โดยให้
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิเศษและ
ค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. ขอพิจารณาให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบ
สี กากี คอพั บ และชุ ดเครื่ องแบบปกติ ขาวได้ เช่ นเดี ยวกั บข้ าราชการ
ประจาการ ในโอกาสอันสมควรตามที่กาหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
กระทรวง ส่วนลักษณะของเครื่องแบบและเครื่องหมายให้ แต่งเครื่องแบบ
เช่นเดียวกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่ยังดารงตาแหน่ง แต่ให้ติดเครื่องหมาย
อักษร “นก” ทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอ
เสื้อด้านหน้า ข้างขวา หรือให้ติดป้ายชื่อว่า “อดีตกานัน...”
๔. ขอปรับเปลี่ยนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความเป็น
สากลโดยการเพิ่มเติมข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อ-นามสกุล
และตาแหน่งของผู้ถือบัตร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเป็น
การประชาสั มพั นธ์ องค์ กร แสดงตนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐให้
ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบ
๕. การทาป้ายจุดรับแจ้งเหตุเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ควรมีข้อความ
เป็ นภาษาอั งกฤษด้ วยเพื่ อให้ ชาวต่ างชาติ ทราบว่ามี จุ ดให้ บริการ
คาแนะนา หรือสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้ ณ
จุดใดบ้าง เพื่อเป็นการบริการให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และ
รู้สึกปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๔.

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายกอบต.ปากแคว
ที่อยู่ ๓๑ ม.๑
ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๙๔-๘๓๐๘๗๒๐

เรื่อง จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
บริหารส่วนต าบลจานวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้น
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การ
คณะกรรมาธิการ
บริหารส่วนต าบลนั้ น ข้ อเสนอ คื อ ควรเป็ นหมู่ บ้ านละ ๒ คน
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
เพื่อให้การรับฟังปัญหาของหมู่บ้านได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เช่น
กรณีหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ และพื้นที่มากสามารถนาปัญหาต่างๆ
ไปพัฒนา และแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย

๕

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายกอบต.ปากแคว
ที่อยู่ ๓๑ ม.๑
ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๙๔-๘๓๐๘๗๒๐

เรื่อง วาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ตามมาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริการส่วนตาบลมีวาระ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
อยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง แต่ จ ะด ารง
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอ คือ สามารถดารงตาแหน่งหลายวาระได้ เพื่อความ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ต่อเนื่องการบริหารงาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
คณะกรรมาธิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
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๖.

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายอธิราช วรรณา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี
ที่อยู่ ทบ.สุโขทัยธานี
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙

เรื่อง ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ในพื้นที่ การบริหารงานและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
จึงจาเป็นต้องมีประธานชุมชนต่างๆ ซึ่งทาหน้าที่เปรียบเสมือน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาล จึงอยากให้ประธานชุมชนใน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เขตเทศบาลเมืองมีค่าตอบแทนเหมือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
คณะกรรมาธิการ
จะได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การปกครองท้องถิ่นต่อไป

๗.

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายอธิราช วรรณา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี
ที่อยู่ ทบ.สุโขทัยธานี
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙

เรื่อง การด าเนิ นงานด้ านงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วน แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ท้องถิ่น
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
โครงการต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแล้ว
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
หากโครงการดั งกล่าวดาเนิ น การมากกว่า ๑ ปี งบประมาณ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ขอเสนอควรจะต้องมีการขอกันเงินกับสภาองค์กรปกครองส่วน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ท้องถิ่น ตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
คณะกรรมาธิการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้อง
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
ผ่ า นการพิ จ ารณาจากสภาอี ก ครั้ ง เพื่ อ การด าเนิ น งานของ
โครงการต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
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๘.

ด้านการบริหาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่

นายอธิราช วรรณา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองสุโขทัยธานี
ที่อยู่ ทบ.สุโขทัยธานี
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙

เรื่ อ ง การถ่ า ยโอนภารกิ จ ของส่ ว นราชการหน่ ว ยงานต่ า งๆ แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการดูแล
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
พื้ น ที่ ร าชพั ส ดุ ห ลายแห่ ง เช่ น ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ๒
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ซึ่งปัจจุบั นทางเทศบาลเมื องสุโขทัยธานี จะต้ องเสียค่าเช่าพื้ น ที่
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ให้กับกรมธนารักษ์ และการพัฒนาทรัพย์สินต่างๆ ของที่เช่า
คณะกรรมาธิการ
ข้อเสนอ อยากให้ทางกรมธนารักษ์รับผิดชอบดูแลพื้นที่ราชพัสดุ
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
ดังกล่าวแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพราะทางเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีไม่ สามารถที่จะพัฒนาทรัพย์สินนั้นได้ หรือจะให้ทาง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ เพื่อลดปัญหาความ
ซ้าซ้อนในการบริหารจัดการ

๙.

ด้านการบริหาร
งบประมาณ
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

นายวิลาศ ส่งให้
สมาพันธ์ครูจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ ๑๑๓ ม.๑
ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
โทร. ๐๘๓-๒๑๕๗๗๗๐

เรื่ อ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งจากสมาพั น ธ์ ส มาคมครู แ ห่ ง ประเทศไทย แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
(ส.ค.ท.) เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คิดเห็น
คณะอนุกรรมการ
ด้วยมติของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และ
ด้วยวาจา ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครู พร้อมยื่นหนังสือ ติดตามเรื่องร้องเรียน
ภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครู
ร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยังส่วนงาน
ภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ (เลขทีร่ บั ๘
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม คุ รุ ส ภา กรุ ง เทพมหานคร ขอ วันที่ ๙ ม.ค. ๖๓
เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ เวลา ๑๐.๕๐ น.)
สมาชิกรัฐสภาได้แปรญัตติใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระ ๒ และ ๓ โดยตัดงบประมาณ
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ตามมาตรา ๒๔ (๕) งบลงทุนค่าสร้างอาคารที่ทาการและอาคารประกอบ
ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดและส านั กงานศึ กษาธิ การภาค จ านวน
๔๖๕,๙๑๕,๖๐๐ บาท แล้วนางบประมาณจานวนดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒
ต่อไป ทั้งนี้ การลงทุนสร้างสานักงานดังกล่าวมิได้สนองยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดีแต่อย่างใด
๑๐.

ด้านกฎหมาย

นายวินัย วันจันทร์
ตาแหน่งประธานชุมชน
สุโขทัยนคร ๓
โทร.๐๘๓-๙๕๕๘๒๒๔

เรื่ อ ง การแก้ ไข พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รับการแก้ไข
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โดยเฉพาะมาตรา ๔ นิ ย ามโบราณสถานให้ รวมถึงเขตอุ ท ยาน
เพื่อส่งเรื่องไปยังส่วนงาน
ประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานด้วย
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป

๑๑.

ด้านกฎหมาย

นายปองเลิศ เฉลิมสิรโิ รจน์
ประธานชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมืองเก่าสุโขทัย
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑

เรื่อง ปัญหากฎหมายซ้าซ้อน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ปัญหาเรื่องกฎหมายซ้าซ้อนหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
คนในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย เอกสารสิทธิในที่ดิน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
การขออนุญาตประกอบการที่พักโรงแรม
เพื่อส่งเรื่องไปยังส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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นายสมชาย เดือนเพ็ญ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มจังหวัดมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (พิษณุโลก
กาแพงเพชร สุโขทัย ตาก)
โทร.๐๘๓-๖๒๐๒๕๕๒

เรื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเสนอข้อมูลที่ แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ไม่ตรงกับความจริงของสื่อมวลชน
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
เนื่ อ งจากการท่ องเที่ ย วได้ รับ ผลกระทบเป็ น อย่ างมากจาก
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา โดยสื่อมวลชนนาเสนอข่าวว่าจังหวัด
ติดตามเรื่องร้องเรียน
สุโขทั ยมี ปั ญ หาอุ ท กภั ย วิกฤตร้ายแรง แต่ ในความจริงแล้ว เกิ ด
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
ปัญหาอุทกภัยในเขตตาบลธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของศาลาว่าการ
คณะกรรมาธิการ
จังหวัดสุโขทัย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงตาบลเมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่ง
การท่องเที่ยวต่อไป
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด

๑๓. ด้านการท่องเที่ยว

นายปองเลิศ
เฉลิมสิริโรจน์
ประธานชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมืองเก่าสุโขทัย
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑

เรื่อง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยังคณะ
เนื่องจากเขตตาบลเมืองเก่า เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก คิดเห็นด้วยวาจา อนุกรรมการด้านรวบรวม
มั ค คุ เทศก์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ผ่ า นการอบรมแล้ ว สามารถน าเที่ ย วชม
แยกเรือ่ ง และติดตามเรื่อง
สถานที่ต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เพื่ อ รองรั บ อาชี พ มั ค คุ เทศก์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งจึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
คณะกรรมาธิการ
ปฏิบัติงานได้
การท่องเที่ยวต่อไป

๑๔. ด้านการท่องเที่ยว

นายปองเลิศ
เฉลิมสิริโรจน์
ประธานชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมืองเก่าสุโขทัย
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกาหนดให้ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มโี ครงการศึกษาดูงาน เน้นการศึกษา
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
กระจายรายได้สู่ชุมชน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยวต่อไป

ลาดับ ประเภทประเด็น
๑๕.

ผู้นาเสนอ

ด้านการท่องเที่ยว นายปองเลิศ เฉลิมสิรโิ รจน์
ประธานชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมืองเก่าสุโขทัย
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑

๑๖. ด้านการท่องเที่ยว

นายณรงค์ชัย โตอินทร์
โทร.๐๘๙-๖๔๓๖๒๑๙

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาระบบ CCTV
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยังคณะ
อยากให้ภาครัฐให้ความสาคัญแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองมรดก คิดเห็นด้วยวาจา อนุกรรมการด้านรวบรวม
โลก ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดย
แยกเรือ่ ง และติดตามเรื่อง
จัด งบประมาณเพื่ อ จั ด ท าระบบกล้ อ ง CCTV ระบบใหญ่ ระบบ
ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เดี ย วทั้ งเมื อ ง และให้ ท างสถานี ต ารวจภู ธรเมื อ งเก่ า เป็ น ผู้ ดู แ ล
คณะกรรมาธิการ
พร้อมงบประมาณในการซ่อมบารุงด้วย
การท่องเที่ยวต่อไป

๑๗. ด้านการท่องเที่ยว

เรื่อง ปัญหาเรื่องระบบการขนส่ง
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
อยากให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการท่องเทีย่ วท้องถิน่ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
และการท่องเที่ยวชุมชนให้ครอบคลุม
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เรื่อง การสนับสนุนระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
อยากให้ส นับ สนุ น งบประมาณเพื่ อส่งเสริมระบบการดูแ ล
คณะกรรมาธิการ
ความปลอดภัยและระบบกู้ชีพให้ กับตารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร
การท่องเที่ยวต่อไป
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

๑๘ ด้านการท่องเที่ยว

เรื่อง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจานวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

๑๙. ด้านการท่องเที่ยว

เรื่อง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูลสารสนเทศให้กับนักท่องเที่ยว
อยากให้มีข้อมูลสารสนเทศ เช่น ป้ายบอกทาง ตารางการเดินรถ
ประจาทางที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

ลาดับ ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

๒๐.

ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

นายสมชาย เดือนเพ็ญ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มจังหวัดมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (พิษณุโลก
กาแพงเพชร สุโขทัย ตาก)
โทร.๐๘๓-๖๒๐๒๕๕๒

๒๑.

ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

นายณรงค์ชัย โตอินทร์
โทร.๐๘๙-๖๔๓๖๒๑๙

๒๒.

ด้านสังคม/
ที่อยู่อาศัย

นายคงวุฒิ คุณธนเศรษฐ์
ตาแหน่ง ประธาน
กลุ่มโฮมสเตย์
เมืองเก่าสุโขทัย

๒๓.

ด้านสังคม/
ที่อยู่อาศัย

นายคงวุฒิ คุณธนเศรษฐ์
ตาแหน่ง ประธาน
กลุ่มโฮมสเตย์
เมืองเก่าสุโขทัย

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการมรดกโลก
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างหอจดหมาย คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
เหตุแห่งชาติที่จังหวัดพะเยา ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมี
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
เอกสารที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาเป็ น จ านวนมาก ควรมี ก ารสร้ า งหอ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
จดหมายแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรักษาเอกสารของอาณาจักร
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
สุโขทัยเก่า มิให้เอกสารเสียหายและชารุด
คณะกรรมาธิการ
ข้อเสนอ ให้สร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย
การศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและ
เรื่อง ปัญหาเรื่องการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน
วัฒนธรรมต่อไป
อยากให้มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ชารุดทรุดโทรม
โดยอ้างอิงจากหลักฐานเดิมของกรมศิลปากร และดาเนินการโดย
ช่างศิลปากร
เรื่อง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บ้ า นพั ก อาศั ย ในเขตอุ ท ยานนั้ น หาก คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ต้องการขอเลขที่บ้านจะได้เป็นเลขที่บ้านชั่วคราวเท่านั้น จึงอยาก
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ทราบว่าจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไรกับชุมชนต่อไป
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เรื่อง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปัจ จุบั นอ าเภอไม่รับ จดแจ้งขึ้น ทะเบี ยนในธุรกิ จด้านที่พั ก
เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ โดยให้เหตุผลว่าไม่
มี เอกสารสิ ท ธิ์ ถื อ ครองที่ ดิ น จึ ง อยากให้ อ าเภอรั บ จดแจ้ ง ขึ้ น
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ลาดับ ประเภทประเด็น
๒๔.

ด้านการ
สาธารณสุข

ผู้นาเสนอ
ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีการดาเนินงาน ดังนี้
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑. การจัดตั้ง National Health Policy Board (NHPB)
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
Authority
ติดตามเรื่องร้องเรียน
๒. การขับเคลื่อน Area Health Board / เขตสุขภาพ
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทาให้ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัด
คณะกรรมาธิการ
เงินค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาล
การสาธารณสุขต่อไป
ก็จะได้รับการบริการที่ดี เพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่ว ย
หนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัดได้ทุกที่
๓. ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
- การจั ดสรรเงิน UC ควรแยกการจั ดสรรเงินเดื อนออกจากเงิน
เหมาจ่ายรายหัว
- ลดจานวนกองทุนย่อย สปสช. ที่มีอยู่หลายกองทุน
- รายการ Fee Schedule ปี ๒๕๖๓ จานวน ๑๐ รายการ (๒๗ ข้อ
ย่อยการชดเชย)
- ภาระการบันทึกผลงานและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม
ที่หลากหลาย เช่น HDC, e-Claim, NPRP, โปรแกรมระบบบัญชี
ยา สปสช. ฯลฯ (ประมาณ ๒๐ ระบบ)

ลาดับ ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

๔. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ล อั ต ราก าลั งภาระงาน FTE
(FTE หมายถึง หน่วยนับภาระงานของพนักงานมากาหนดอัตรากาลังที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะคิดคานวณจานวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบกับ
ชั่วโมงการทางานที่พนักงาน เต็มเวลาหนึ่งคนทาในช่วงเวลาหนึ่งๆ)
ให้เป็นปีปัจจุบัน (ฐานข้อมูลภาระงานที่ใช้ปี ๒๕๕๖)
๕. การเพิ่ มอัต ราบรรจุข้าราชการในกลุ่มสายสนับสนุน และ
กลุ่มสายวิชาชีพ เฉพาะที่ขาดแคลน เช่น นักทรัพยากรบุคคล
นั ก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ นั ก จั ด การ นั ก วิ ช าการเงิน และบั ญ ชี
นักวิชาการพัสดุ นักกายภาพ นักรังสี เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
๒๕.

ด้านการ
สาธารณสุข

พ.ญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสุโขทัย
โทร. ๐๙๕-๖๔๒๖๒๕๒

๒๖.

ด้านการ
สาธารณสุข

น.พ. สมชาย แก้วเขียว
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศรีสงั วร
โทร. ๐๕๕-๖๘๒๐๓๐-๔๒

๖. การบริหารบุคลากรในระบบราชการ
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
- มีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอน
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
- สั ด ส่ วนจ านวนคนในการบริ หารและเก็ บข้ อมู ล ของกองกลาง
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
กระทรวงสาธารณสุขกับส่วนผู้มิภาคแตกต่างกันมาก
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
๗. ปัญหาค่าตอบแทนของแพทย์เฉพาะทาง
การสาธารณสุขต่อไป
ควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมในการ
ดารงชีวิตกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

