
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันพุธที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทยั 

 ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑ ปัญหาทีด่ิน นายบุร ี เกี้อหนุน 
รองนายกเทศมนตร ี

ต าบลเมืองเก่า 
ที่อยู่ ๓๙๒/๒  

หมู่ที่ ๓ ต.เมืองเกา่  
อ.เมือง จ.สุโขทัย 

โทร. ๐๘๙-๖๙๐๙๙๒๑ 
 

เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
๑. ในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า มีหลายหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่ โดย
ปรากฏว่าในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย และที่ส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.ทุ่งพระบาทน้อย) 
และอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (สปก.) ท าให้ประชาชนมีปัญหาการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์การครอบครอง
ที่ดิน (สค.๑) ยกตัวอย่างเช่น ๑) การจัดเก็บภาษี๒) การใช้
พรบ.ควบคุมอาคาร ๓) การออกเอกสารสิทธิ์ ๔) การออก
บ้านเลขที่ตามพรบ.ทะเบียนราษฎร ๕) การอนุญาตใช้พ้ืนที่
เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ๖) การประกอบอาชีพ 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
๑) เขตปฏิรูปที่ ดิน  (สปก.) ให้ยกเลิก (สปก.) นอกเขต
ด าเนินการในเขตอ านาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒) ที่สาธารณะประโยชน์ เขาพระบาทน้อยให้ด าเนินการออก
เอกสารสิทธิ์ หรือด าเนินการอื่นต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย 
๓) การแก้ไขที่ดินราชพัสดุในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นอ านาจของกระทรวงการคลัง 
๔) ควรให้ภาครัฐใช้พรบ.เกี่ยวกับที่ดินเพียงฉบับเดียว เพ่ือ
แก้ไขปัญหาทับซ้อนของกฎหมาย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

  นายอนนัต ์ เรืองเที่ยง 
ก านนัต าบลบ้านกลว้ย  
ที่อยู่ ๖๘/๕ หมู่ที่ ๑๓  

ต.บ้านกลว้ย 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 

โทร. ๐๘๑-๐๓๙๗๘๖๙ 
 
 
 
 

๒. ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกล้วย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐  
เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งคุยทอง โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 
๔,๐๐๐ ไร่ เมื่อปี ๒๕๕๖ ได้มีกรรมาธิการรัฐสภาน าโดย  
นายชัย ชิดชอบ มาดูพ้ืนที่และประชุมร่วมกับทุกฝ่ายและ 
มีค าสั่งให้เทศบาลต าบลบ้านกล้วยตั้งงบประมาณเพ่ือส ารวจ
พ้ืนที่ทุ่งคุยทอง เพ่ือออกเอกสาร น.ส.๓ ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ ของต าบลบ้านกล้วย  
แต่จนถึงปัจจุบันราษฎรในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่หรือ
ได้รับเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

นายชนะ  เพิ่มพูน 
ก านนัต าบลตาลเตี้ย 
ที่อยู่ ๗๔/๔ ม.๔  

ต.ตาลเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 

โทร. ๐๘๗-๓๐๗๐๖๖๒ 

๓. ในพ้ืนที่ต าบลตาลเตี้ย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ เป็น
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดงชาระหงมีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ 
อยากขอให้ยกเลิกและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ชาวบ้านได้
ครอบครอง โดยน าไปออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดให้กับราษฎร
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒. ปัญหาทีด่ิน นายบุญลอื  ครุฑทุ่ง 
ก านนัต าบลวงัทองแดง 

ที่อยู่ ๑๙/๓ ม.๑  
ต.วงัทองแดง 

อ.เมือง จ.สุโขทัย 
โทร. ๐๘๖-๙๓๒๔๙๖๗ 

เรื่อง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
     ในท้องที่อ าเภอเมืองสุโขทัยเป็นพ้ืนที่ประกาศก าหนดตาม 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.๒๕๒๘ โดยประกาศก าหนดในพ้ืนที่ยกทั้งอ าเภอเมือง
สุโขทัย แต่ได้รับการจัดสรรเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในเขต สปก.
บางพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่ต าบลบางแห่ง เช่น ต าบลวังทองแดง 
ประสบปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ือใช้อ้างอิงการ
ได้รับประโยชน์จากรัฐในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายบุญลอื  ครุฑทุ่ง 
ก านนัต าบลวงัทองแดง 

ที่อยู่ ๑๙/๓ ม.๑  
ต.วงัทองแดง 

อ.เมือง จ.สุโขทัย 
โทร. ๐๘๖-๙๓๒๔๙๖๗ 

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
๑. ขอให้พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะท้องถิ่นให้เป็น
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้ งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านนั
ในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่ง
และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   ๒. ขอให้พิจารณาเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล (ค่าห้อง
พิเศษ และค่าอาหารพิเศษ) เช่นเดียวกบัสวสัดกิารของ อสม. โดยให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิเศษและ
ค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๓. ขอพิจารณาให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบ
สีกากีคอพับ และชุดเครื่องแบบปกติขาวได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
ประจ าการ ในโอกาสอันสมควรตามที่ก าหนดไว้ตามระเบยีบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
กระทรวง ส่วนลักษณะของเครื่องแบบและเครื่องหมายให้แต่งเครื่องแบบ
เช่นเดียวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ยังด ารงต าแหน่ง แต่ให้ติดเครื่องหมาย
อักษร “นก” ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอ
เสื้อด้านหน้า ข้างขวา หรือให้ติดป้ายชื่อว่า “อดีตก านัน.....” 
๔. ขอปรับเปลี่ยนบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเป็น
สากลโดยการเพ่ิมเติมข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อ-นามสกุล 
และต าแหน่งของผู้ถือบัตร เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเป็น
การประชาสัมพันธ์องค์กร แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบ 
๕. การท าป้ายจุดรับแจ้งเหตุเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ควรมีข้อความ
เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพ่ือให้ชาวต่างชาติทราบว่ามีจุดให้บริการ 
ค าแนะน า หรือสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้ ณ 
จุดใดบ้าง เพ่ือเป็นการบริการให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และ
รู้สึกปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป 

  



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๔. ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายบญุเสริม เชยวัดเกาะ   
นายกอบต.ปากแคว 

ที่อยู่ ๓๑ ม.๑  
ต.ปากแคว อ.เมือง  

จ.สุโขทัย 
โทร. ๐๙๔-๘๓๐๘๗๒๐ 

เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้น
โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น ข้อเสนอ คือ ควรเป็นหมู่บ้านละ ๒ คน 
เพ่ือให้การรับฟังปัญหาของหมู่บ้านได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เช่น 
กรณีหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ และพ้ืนที่มากสามารถน าปัญหาต่างๆ 
ไปพัฒนา และแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 

๕ ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ   
นายกอบต.ปากแคว 

ที่อยู่ ๓๑ ม.๑  
ต.ปากแคว อ.เมือง  

จ.สุโขทัย 
โทร. ๐๙๔-๘๓๐๘๗๒๐ 

เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 
     ตามมาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริการส่วนต าบลมีวาระ
อยู่ ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  นับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
ข้อเสนอ คือ สามารถด ารงต าแหน่งหลายวาระได้ เพ่ือความ
ต่อเนื่องการบริหารงาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๖. ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายอธริาช  วรรณา   
รองนายกเทศมนตร ี

เมืองสโุขทัยธาน ี
ที่อยู่ ทบ.สุโขทัยธาน ี

ต.ธานี อ.เมือง 
จ.สุโขทัย    

โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙ 

เรื่อง ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน 
     เนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพ้ืนที่ การบริหารงานและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่  
จึงจ าเป็นต้องมีประธานชุมชนต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เทศบาล จึงอยากให้ประธานชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองมีค่าตอบแทนเหมือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
จะได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 

๗. ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายอธริาช  วรรณา   
รองนายกเทศมนตร ี

เมืองสโุขทัยธาน ี
ที่อยู่ ทบ.สุโขทัยธาน ี

ต.ธานี อ.เมือง 
จ.สุโขทัย    

โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙ 

เรื่อง การด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            
     โครงการต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแล้ว  
หากโครงการดังกล่าวด าเนินการมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ  
ขอเสนอควรจะต้องมีการขอกันเงินกับสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยไม่ต้อง
ผ่านการพิจารณาจากสภาอีกครั้ง เพ่ือการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๘. ด้านการบรหิาร
ราชการ 

ส่วนท้องถิน่ 
 

นายอธริาช  วรรณา   
รองนายกเทศมนตร ี

เมืองสโุขทัยธาน ี
ท่ีอยู่ ทบ.สุโขทัยธาน ี

ต.ธานี อ.เมือง 
จ.สุโขทัย    

โทร. ๐๘๑-๗๒๗๙๕๐๙ 

เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ 
ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 
     ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดูแล
พ้ืนที่ราชพัสดุหลายแห่ง เช่น ตลาดสด เทศบาล ๑ และ ๒  
ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่
ให้กับกรมธนารักษ์ และการพัฒนาทรัพย์สินต่างๆ ของที่เช่า  
ข้อเสนอ อยากให้ทางกรมธนารักษ์รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพราะทางเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีไม่สามารถที่จะพัฒนาทรัพย์สินนั้นได้ หรือจะให้ทาง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ เพ่ือลดปัญหาความ
ซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถิ่นต่อไป 

๙. ด้านการบรหิาร
งบประมาณ 
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

นายวิลาศ  ส่งให ้  
สมาพันธค์รูจังหวดัสุโขทัย 

ที่อยู่ ๑๑๓ ม.๑  
ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ  

จ.สุโขทัย 
โทร. ๐๘๓-๒๑๕๗๗๗๐ 

เรื่อง ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย 
(ส.ค.ท.) เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ด้วยมติของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครู
ภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครู
ภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ขอ
เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาได้แปรญัตติใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระ ๒ และ ๓ โดยตัดงบประมาณ 

แสดงความ
คิดเห็น 

ด้วยวาจา 
พร้อมยื่นหนังสือ

ร้องเรียน 
(เลขที่รบั ๘ 

วันที ่๙ ม.ค. ๖๓ 
เวลา ๑๐.๕๐ น.) 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัส่วนงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   ตามมาตรา ๒๔ (๕) งบลงทุนค่าสร้างอาคารที่ท าการและอาคารประกอบ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 
๔๖๕,๙๑๕,๖๐๐ บาท แล้วน างบประมาณจ านวนดังกล่าวไปจัดสรรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณข์อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ 
ต่อไป ทั้งนี้ การลงทุนสร้างส านักงานดังกล่าวมิได้สนองยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติ
และในทุกช่วงวยัให้เปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดีแต่อย่างใด 

  

๑๐. ด้านกฎหมาย นายวนิัย วนัจันทร์ 
ต าแหนง่ประธานชมุชน

สุโขทัยนคร ๓  
โทร.๐๘๓-๙๕๕๘๒๒๔ 

เรื่อง การแก้ไข พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
    ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รับการแก้ไข 
โดยเฉพาะมาตรา ๔ นิยามโบราณสถานให้รวมถึงเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานด้วย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัส่วนงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

๑๑. ด้านกฎหมาย นายปองเลิศ  เฉลิมสิรโิรจน์ 
ประธานชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชมุชน

เมืองเก่าสุโขทัย 
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑ 

เรื่อง ปัญหากฎหมายซ้ าซ้อน 
     ปัญหาเรื่องกฎหมายซ้ าซ้อนหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน 
อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
คนในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย เอกสารสิทธิในที่ดิน 
การขออนุญาตประกอบการที่พักโรงแรม 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัส่วนงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑๒. ด้านการทอ่งเที่ยว นายสมชาย เดอืนเพ็ญ 
ต าแหนง่ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

กลุ่มจังหวดัมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (พิษณุโลก 

ก าแพงเพชร สุโขทัย ตาก) 
โทร.๐๘๓-๖๒๐๒๕๕๒ 

 

เรื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเสนอข้อมูลที่
ไม่ตรงกับความจริงของสื่อมวลชน  
     เนื่องจากการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจาก
ปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา โดยสื่อมวลชนน าเสนอข่าวว่าจังหวัด
สุโขทัยมีปัญหาอุทกภัยวิกฤตร้ายแรง แต่ในความจริงแล้วเกิด
ปัญหาอุทกภัยในเขตต าบลธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของศาลาว่าการ
จังหวัดสุโขทัย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงต าบลเมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยวต่อไป 

๑๓. ด้านการทอ่งเที่ยว นายปองเลิศ   
เฉลิมสริิโรจน ์

ประธานชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชมุชน

เมืองเก่าสุโขทัย 
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑ 

เรื่อง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
     เนื่องจากเขตต าบลเมืองเก่า เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งผ่านการอบรมแล้ว สามารถน าเที่ยวชม
สถานที่ต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือรองรับอาชีพมัคคุ เทศก์อย่างถูกต้องจึงท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยงัคณะ 
อนุกรรมการด้านรวบรวม 
แยกเรื่อง และตดิตามเรื่อง
ร้องเรียน เพ่ือส่งเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการ 
การท่องเที่ยวต่อไป 

๑๔. ด้านการทอ่งเที่ยว นายปองเลิศ   
เฉลิมสริิโรจน ์

ประธานชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชมุชน

เมืองเก่าสุโขทัย 
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑ 

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
     อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มโีครงการศึกษาดูงาน เน้นการศึกษา
ดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยวต่อไป 



 
 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑๕. ด้านการทอ่งเที่ยว นายปองเลิศ  เฉลิมสิรโิรจน์ 
ประธานชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชมุชน

เมืองเก่าสุโขทัย 
โทร.๐๘๐-๑๑๖๔๑๔๑ 

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าระบบ CCTV  
    อยากให้ภาครัฐให้ความส าคัญแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองมรดก
โลก ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดย
จัดงบประมาณเพ่ือจัดท าระบบกล้อง CCTV ระบบใหญ่ระบบ
เดียวทั้งเมือง และให้ทางสถานีต ารวจภูธรเมืองเก่าเป็นผู้ดูแล 
พร้อมงบประมาณในการซ่อมบ ารุงด้วย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรส่งเรื่องไปยังคณะ 
อนุกรรมการด้านรวบรวม 
แยกเรื่อง และตดิตามเรื่อง
ร้องเรียน เพ่ือส่งเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการ 
การท่องเที่ยวต่อไป 

๑๖. ด้านการทอ่งเที่ยว นายณรงค์ชัย  โตอินทร ์
โทร.๐๘๙-๖๔๓๖๒๑๙ 

เรื่อง ปัญหาเรื่องระบบการขนส่ง 
     อยากให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการท่องเทีย่วท้องถิน่
และการท่องเที่ยวชมุชนใหค้รอบคลุม 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยวต่อไป 

๑๗. ด้านการทอ่งเที่ยว  เรื่อง การสนับสนุนระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ  
      อยากให้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ความปลอดภัยและระบบกู้ชีพให้กับต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร 
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

๑๘ 
 

ด้านการทอ่งเที่ยว  เรื่อง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพ่ิมจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

๑๙. ด้านการทอ่งเที่ยว  เรื่อง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูลสารสนเทศให้กับนักท่องเที่ยว 
     อยากให้มีข้อมูลสารสนเทศ เช่น ป้ายบอกทาง ตารางการเดินรถ
ประจ าทางที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒๐. ด้านศิลปะ 
และวฒันธรรม 

นายสมชาย เดอืนเพ็ญ 
ต าแหนง่ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

กลุ่มจังหวดัมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (พิษณุโลก 

ก าแพงเพชร สุโขทัย ตาก) 
โทร.๐๘๓-๖๒๐๒๕๕๒ 

 

เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการมรดกโลก 
     เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างหอจดหมาย
เหตุแห่งชาตทิี่จังหวัดพะเยา ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมี
เอกสารที่ต้องเก็บรักษาเป็นจ านวนมาก ควรมีการสร้างหอ
จดหมายแห่งชาตทิี่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรักษาเอกสารของอาณาจกัร
สุโขทัยเก่า มิให้เอกสารเสียหายและช ารุด 
ข้อเสนอ ให้สร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อไป 
๒๑. ด้านศิลปะ 

และวฒันธรรม 
นายณรงค์ชัย  โตอินทร ์
โทร.๐๘๙-๖๔๓๖๒๑๙ 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน 
     อยากให้มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ช ารุดทรุดโทรม
โดยอ้างอิงจากหลักฐานเดิมของกรมศิลปากร และด าเนินการโดย
ช่างศิลปากร 

๒๒. ด้านสังคม/ 
ที่อยู่อาศัย 

นายคงวุฒ ิ คุณธนเศรษฐ์ 
ต าแหนง่ ประธาน 

กลุ่มโฮมสเตย์ 
เมืองเก่าสุโขทัย 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน 
      เนื่องจากปัจจุบันบ้านพักอาศัยในเขตอุทยานนั้น หาก
ต้องการขอเลขที่บ้านจะได้เป็นเลขที่บ้านชั่วคราวเท่านั้น จึงอยาก
ทราบว่าจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไรกับชุมชนต่อไป 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

๒๓. ด้านสังคม/ 
ที่อยู่อาศัย 

นายคงวุฒ ิ คุณธนเศรษฐ์ 
ต าแหนง่ ประธาน 

กลุ่มโฮมสเตย์ 
เมืองเก่าสุโขทัย 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียน 
      ปัจจุบันอ าเภอไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียนในธุรกิจด้านที่พัก 
เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ โดยให้เหตุผลว่าไม่
มีเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน จึงอยากให้อ าเภอรับจดแจ้งขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 



 
 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒๔. ด้านการ 
สาธารณสขุ 

ดร.นพ. ปองพล วรปาณ ิ
นายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวดัสุโขทัย ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดัสุโขทัย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. การจดัตั้ง National Health Policy Board (NHPB) 
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาต ิหรือ National Health 
Authority 
๒. การขับเคลื่อน Area Health Board / เขตสุขภาพ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ท าให้ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัด
เงินค่าใช้จ่ายเพ่ือสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาล  
ก็จะได้รับการบริการที่ดีเพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่วย
หนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัดได้ทุกที่ 
๓. ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
 - การจัดสรรเงิน UC ควรแยกการจัดสรรเงินเดือนออกจากเงิน
เหมาจ่ายรายหัว 
 - ลดจ านวนกองทุนย่อย สปสช. ที่มีอยู่หลายกองทุน 
 - รายการ Fee Schedule ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ รายการ (๒๗ ข้อ
ย่อยการชดเชย) 
 - ภาระการบันทึกผลงานและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม
ที่หลากหลาย เช่น HDC, e-Claim, NPRP, โปรแกรมระบบบัญชี
ยา สปสช. ฯลฯ (ประมาณ ๒๐ ระบบ) 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสขุตอ่ไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   ๔. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตราก าลังภาระงาน FTE 
(FTE หมายถึง หน่วยนับภาระงานของพนักงานมาก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะคิดค านวณจ านวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบกับ
ชั่วโมงการท างานที่พนักงาน เต็มเวลาหนึ่งคนท าในช่วงเวลาหนึ่งๆ)  
ให้เป็นปีปัจจุบัน (ฐานข้อมูลภาระงานที่ใช้ปี ๒๕๕๖) 
๕. การเพ่ิมอัตราบรรจุข้าราชการในกลุ่มสายสนับสนุน และ
กลุ่มสายวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลน เช่น นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการ นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ นักกายภาพ นักรังสี เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

  

๒๕. ด้านการ 
สาธารณสขุ 

พ.ญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร ์
ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลสุโขทัย 
โทร. ๐๙๕-๖๔๒๖๒๕๒ 

 

๖. การบริหารบุคลากรในระบบราชการ 
- มีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอน 
- สัดส่วนจ านวนคนในการบริหารและเก็บข้อมูลของกองกลาง 
กระทรวงสาธารณสุขกับส่วนผู้มิภาคแตกต่างกันมาก 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสขุตอ่ไป 
๒๖. ด้านการ 

สาธารณสขุ 
น.พ. สมชาย แก้วเขียว 

ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลศรีสงัวร 

โทร. ๐๕๕-๖๘๒๐๓๐-๔๒ 

๗. ปัญหาค่าตอบแทนของแพทย์เฉพาะทาง 
     ควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น  เพ่ือให้ เหมาะสมในการ

ด ารงชีวิตกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 


