ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑.

ด้านที่ดิน

นายสุวิทย์ แสนยากุล
นายก อบต.เข็กน้อย
ที่อยู่ ๑๓๑ หมู่ ๑๒ ต.เข็กน้อย
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๖๗๒๘๐
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕

เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินในตาบลเข็กน้อย
สืบเนื่องจากกรณี ปัญ หาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่
๘๙๖ ซึ่งราษฎรชาวตาบลเข็กน้อยได้ทาการคัดค้านว่าอยู่มา
ก่อนเป็นที่ราชพัสดุมีสัญ ญาสุภาพบุรุษ จากกองทัพภาคที่ ๓
และนโยบาย ๖๖/๒๓ และได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้มี
การเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นที่ราชพัสดุและออก
เอกสารสิ ทธิ์ในที่ ดิน ให้ แก่ราษฎรชาวเข็ กน้ อย ในการนี้ ท าง
อาเภอเขาค้อ และองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการสารวจ
และจัดทาข้อมูลแสดงการถือครองที่ดินตาบลเข็กน้อยเป็น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณารั บ รองของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อยสมัยสามัญ ๓/๒๕๖๓ วันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเป็นเอกฉัน ท์รับรองการถือครอง
ที่ ดิ น ที่ ท ากิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย ของราษฎรชาวต าบลเข็ ก น้ อ ย
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
๘๙๖ และที่ดินอื่นในเขตพื้นที่ตาบลเข็กน้อย สามารถบรรลุข้อ
ยุติได้ตามความปรารถนาดีของทุกฝ่าย จึงขอเสนอประเด็นแนว
ทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
และยื่นหนังสือ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เลขรับ ๕๒๙ เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
ทรัพยากรธรรมชาติ
เวลา ๑๕.๔๓ น.
และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑) กันที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวตาบลเข็กน้อย
ซึ่ งได้ แ จ้งเป็ น ข้ อ มู ล ไว้ ต ามแบบส ารวจในการถื อ ครองที่ ดิ น
ตาบลเข็กน้อย ที่อาเภอเขาค้อกับองค์การบริห ารส่วนตาบล
ตาบลเข็กน้อยได้ดาเนินการสารวจและจัดทาไว้แล้วออกจาก
การสารวจรังวัดของกรมธนารักษ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น ที่ราช
พัสดุหรือการดาเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
เพื่อนาไปสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์หรือการแก้ไขปัญหาที่อื่นที่
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) ออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด หรือ น.ส.๓ ให้แก่ราษฎรชาว
เข็กน้อยที่ได้แจ้งการถือครองที่ดินที่ทากินและที่อยู่อาศัยตาม
ประเด็นที่ ๑ (พื้นที่พิพาทกับกรมธนารักษ์และที่นิคมชาวเขา)
๓) กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเข็กน้อย
ในที่ ดิ น ของตนเอง และป้ อ งกั น มิ ให้ ที่ ดิ น ของราษฎรชาว
เข็กน้อยตกเป็นของนายทุนหรือบุคคลภายนอก
๔) พิจารณาจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือป่าเสื่อม
โทรมที่ไม่มีผู้แจ้งถือครองเพื่อจัด สรรให้กับราษฎรชาวตาบล
เข็กน้อยที่ไม่มีที่ดินทากิน และให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย
ของทางราชการแก่กลุ่ มราษฎรอดีต ชขส. หรือทหารผ่านศึก
และกลุ่ ม ผู้ ร่ ว มพั ฒ นาชาติ ไ ทย (ผรท.) ที่ ยั ง ตกค้ า งอยู่ ใ ห้
ครบถ้วน

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านที่ดิน

นายยุซวั แซ่วื่อ
ตัวแทนกลุ่มผู้รว่ มพัฒนา
ชาติไทย ตาบลเข็กน้อย
โทร. ๐๖๔ – ๑๗๑๗๙๗๐
(ผู้ประสานงาน :
นายธีรัต ธนเพ็ญสิทธิ์)

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ยื่นหนังสือ
ควรส่งเรื่องไปยัง
กลุ่มนายยุซัว แซ่วื่อ อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
ร้องเรียน
คณะอนุกรรมการ
เนื่องด้วยกลุ่มของนายยุซัว แซ่วื่อ เคยทากินในพื้นที่คลอง เลขรับ ๕๓๓
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ห้ ว ยทราย หมู่ บ้ า นเล่ านะและหมู่ บ้ านเสาเน้ ง ต าบลหนอง วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
ติดตามเรื่องร้องเรียน
แม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดัน เวลา ๑๕.๕๕ น. เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ให้ อ อกจากพื้ น ที่ ต ามนโยบาย ๖๖/๒๓ และนโยบาย ๖๖/
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินทากินและที่อยู่
และสิ่งแวดล้อม
อาศัยมาตลอด โดยไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินทากินหรือไม่
เคยได้รับการเยียวยาดูแลจากทางภาครัฐเลย และในวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสานักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ต่อนายสุภรณ์
อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้อง
ขอที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย โดยการนาของนายแสงจัน ทร์
ศรีพ ลเมือ ง และนายสังวาล พั นธุ์ท าโฮม แต่ ยังไม่ได้รับ การ
แก้ไขปัญหา จึงอยากให้สมาชิกวุฒิสภาโปรดพิจารณาให้ความ
เมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายปรีชา เชิดกิจชัยกุล เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ยื่นหนังสือ
ควรส่งเรื่องไปยัง
ตัวแทนกลุ่มผู้รว่ มพัฒนาชาติ กลุม่ นายยุซัว แซ่วื่อ อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
ร้องเรียน
คณะอนุกรรมการ
ไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง
ด้วยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง ซึ่งมี เลขรับ ๕๓๑
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
โทร. ๐๘๕ – ๘๘๖๐๐๒๖ ภูมิลาเนาที่ชัดเจน เช่น บ้านเขาค้อ บ้านเขาย่า และที่ทากิน วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เดิม (นาหลักชัย นาแสงทอง ๑,๒ และนาภูชัย) ต้องหลบหนี เวลา ๑๕.๕๐ น. เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
เข้าป่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรค
ทรัพยากรธรรมชาติ
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในยุคของสงครามเย็น ซึ่งสาเหตุ
และสิ่งแวดล้อม
ความขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ ไ ม่ ต รงกั น
จนเป็นภาวะจายอมที่เลือกไม่ได้ที่เรียกว่าเป็นการก่อกบฏต่อ
ประเทศไทย หลังจากที่ทางกลุ่มได้มอบตัวตามนโยบายที่ ๖๖/
๒๓ แล้ ว ภู มิ ล าเนาเดิ ม ก็ ถู ก ทางกองทั พ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสรรให้กับราษฎรอาสาจนหมด และต่อมาก็ถูกกรม
อุทยานฯ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ทากินเดิม
ทั้ งหมด ท าให้ ได้ รับ ความทุ ก ข์ ท รมานเป็ น เวลากว่ า ๓๕ ปี
เรื่องราวและปัญหาได้เคยนาร้องเรียนต่อกองทัพภาคที่ ๓ และ
หลายรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้เห็นได้
ว่ า ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ อย่ า งไม่ เป็ น ธรรม
จึงอยากให้สมาชิกวุฒิ สภาช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรด้วย

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายหน่อใจ แซ่หลอ เรื่อง ขอกลับภูมิลาเนาเดิมตามนโยบาย ๖๖/๒๓
ยื่นหนังสือ
ควรส่งเรื่องไปยัง
สืบเนื่องจากผลนโยบาย ๖๖/๒๓ การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
โทร. ๐๘๖ – ๐๒๓๑๓๐๐
ร้องเรียน
คณะอนุกรรมการ
กลุ่มได้ปฏิบตั ิตามนโยบายโดยการอพยพจากบ้านขี้เถ้าหมูท่ ี่ ๖ ตาบลกก เลขรับ ๕๓๒
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
สะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้ามอบตัวที่ศูนย์เร่งรัดผู้กลับใจ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่บ้านเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา ๑๕.๕๔ น. เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ต้องกลายเป็นคนไทยไร้ที่ดินทากิน การเคลื่อนไหวที่ผ่านมาหน่วยงานที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกี่ยวข้องรับทราบมาตลอด แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงมีคาสั่ง ๕๖/
และสิ่งแวดล้อม
๒๕๕๘ ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
ค าสั่ งที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ ลงนามโดย นายวิเชี ยร ชวลิต ปลั ดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หา
ที่ดินให้คุณหน่อใจร่วมตัดสินใจ ล่าสุดทางกลุ่มได้เสนอโครงการจัดตั้ง
หมู่บ้านอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงบ้าน
ขี้เถ้าที่ลงนามโดย พลโทปรีชา จันทร์โอชา เสนอในวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๒ โดยได้มีการเจรจา ๔ ฝ่ายขึ้น คือ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายอุทยานป่าไม้สานัก ๔ และฝ่ายร้องเรียน โดยฝ่ายรัฐได้เสนอพื้นที่
ดอยตั่วเพ่งหมู่ ๑ บ้านห้วยน้าขาว ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบู รณ์ จากนั้ นมี ค าสั่ งที่ ๔๒๒ ลงนามโดย นายสื บศั กดิ์ เอี่ ยม
วิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มยังรออยู่ในพื้นที่อย่างมี
ความหวัง แต่การประชุมในครั้งที่ผ่านมาไม่มีการชี้แผนที่ดอยตัวเพ่งว่าอยู่
ตาแหน่งไหน คณะกรรมการจึงไม่สามารถกาหนดพื้นที่ออกมาได้ จึงขอ
ความช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒสิ ภาช่วยประสานผู้มอี านาจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายอานาจ พูนยอด เรื่อง ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
จากการสารวจข้อมูลในโครงการฯ คทช. ในพื้น ที่ อาเภอ คิดเห็นด้วยวาจา
ปลัดอาวุโสอาเภอเขาค้อ
คณะอนุกรรมการ
โทร. ๐๖๓ – ๒๐๓๐๘๗๙ เขาค้อ มีผู้ลงทะเบียน ๗,๘๖๙ ราย จานวน ๘๙,๙๖๖ ไร่ ที่ดิน
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
รอส. ๑๗,๘๘๖ ไร่ ทายาท รอส. ๒๑,๖๗๓ ไร่ บุ ค คลอื่ น
ติดตามเรื่องร้องเรียน
๒๗,๙๒๕ ไร่
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
สาเหตุของปัญหาในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) เนื่ องจากเขาค้ อมีส ภาพอากาศหนาวเย็ น ตลอดทั้ งปี
และสิ่งแวดล้อม
สภาพพื้ น ที่ จึ ง เหมาะกั บ การพั ฒ นาเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
มากกว่าทาการเกษตรที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
๒) ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตไม่ ได้ ข อใช้ พื้ น ที่ ใหม่ ภ ายในก าหนด/
เงื่อนไขของกรมป่าไม้ จึงเกิดความไม่ชัดเจนในอานาจการดูแล
พื้ น ที่ ต ามกฎหมาย การปล่ อ ยปละละเลยจนท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนสิท ธิการถือครองที่ดินจากราษฎรอาสาสมัคร (รอส.)
ไปยังบุคคลอื่นมากกว่า ๗๐%
ปัญหาการทางานในโครงการฯ คทช.
๑) ปัญหานโยบายและข้อกฎหมายที่ไม่ครอบคลุม
๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน คทช.
๑.๒ ความเหลื่อมล้าในการผ่อนปรน (ตามมติครม. วันที่
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓) ในการขอใช้ป ระโยชน์ระหว่างหน่ ว ยงาน
ราชการกับราษฎร
๑.๓ การจั บ กุ ม ด าเนิ น คดี (ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๐ รวมทั้ ง สิ้ น
๒๕๗ คดี ทาให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒) ขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ อานาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการล่าช้า/ไม่สอดรับกัน
๒.๒ ความล่าช้าระหว่างกระทรวงกับกระทรวงลงมาถึง
กรมและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการทาโครงการฯ
๒.๓ การร้องเรียนของบุคคล กลุ่มบุคคล ทาให้คณะทางาน
ต้องเสียเวลาเข้าชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการไขปัญ หา คทช. / ที่พักรีสอร์ท และ
พื้นที่ทั้งหมด
๑) เร่งรัดในการจัดที่ดินในโครงการ คทช. ๘๙,๙๖๖ ไร่
๑.๑ ปรับเปลี่ยน/แก้ไข คุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินใน
โครงการฯ คทช. ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นทึ่ในปัจจุบัน
๑.๒ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในโครงการฯ คทช. ให้ยื่นคาขอใช้
ประโยชน์ (ม.๑๖ โดยครม.มี ม ติ ผ่ อ นปรนเช่ น เดี ย วกั บ
หน่วยงานราชการ)
๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหนทางช่วยเหลือผู้ที่เป็น
คดีทั้งหมดในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากกรมป่าไม้รับคืน
พื้น ที่ จาก ทภ.๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๓ มิ .ย. ๒๕๖๒ มาในสภาพที่ มี
สิ่งปลูกสร้างมาก่อนหน้าที่จะรับคืน

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒) เร่งรัดให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาตามคาสั่ง หน.คสช.ที่
๖/๒๕๖๒
๒.๑ ขอให้ ครม.มี ม ติ ต ามข้ อ เสนอและผลงานวิ จัย ของ
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พัก และการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ อ าเภอเขาค้ อ จั งหวั ด เพชรบู รณ์ ที่ ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การอย่างถู กต้ องตามกฎหมายได้ เพื่ อให้ เป็ น ไปตาม
คาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ที่จะ
ครบกาหนดการเว้นโทษทางอาญา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒.๒ ขอให้ชะลอคดีที่พัก รีสอร์ท เพื่อรอการแก้ไขกฎหมาย
๓) ขอให้เพิกถอนพื้นที่บางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม
๓.๑ เพิ กถอนสภาพเป็ นป่ าเสื่อมโทรมในส่ วนที่ ราษฎร์ได้
อาศั ยท ากิ นมาก่ อน โดยอาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕
วรรค ๑ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบั ญญั ติป่าสงวนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ ก รมธนารั ก ษ์ ดู แ ล เพื่ อ ลดปั ญ หาและ
ข้อจากัดทางด้านกฎหมายต่อไป
๓.๒ เสนอให้ คทช.จังหวัดทาหนังสือขอเข้ารับการปรึกษา
ปัญหาการทางานจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านที่ดิน

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ เรื่อง ขอแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน (อ.เขาค้อ)
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
กานันตาบลเขาค้อ
ต้อ งการให้ แก้ ไขปั ญ หาที่ ท ากิ น ในเขตป่ าสงวนที่ เขาค้ อ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ที่อยู่ ๑๐ หมู่ ๑๒ ต.เขาค้อ โดยประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และกรมธนารักษ์ประกาศ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นที่ราชพัสดุต่อไป
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐๖๑ – ๙๕๒๘๙๖๑
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
นายปรีชา เดชบุญ
เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ)
แสดงความ
ประธานสภาองค์กรชุมชน
๑. ควรแก้ น โยบายคุ ณ สมบั ติ ๙ ข้ อ และเสนอให้ ก าร คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๙๒ หมู่ ๓ ต.สะเดาะพง จัดเก็บรายได้ต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้อยู่ในดุลย
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พินิจของทาง คทช. จังหวัด
โทร. ๐๘๑ - ๘๘๖๕๑๗๑
๒. รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญ หาความเหลื่อมล้าโดยการ
ออกมาผ่อนปรนให้หน่วยราชการใช้พื้นที่ป่าไม้ได้ แต่ไม่มีมติ
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน
๓. เรื่องคดีความเกี่ยวกับที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีอยู่ ๒๕๗
คดี โดยศาลพิพากษาไปแล้ว ๓๓ คดี ซึ่งทางราชการหลอกให้
ประชาชนไปจดแจ้งที่ดินตามมาตรา ๑๖ แต่ทาให้ประชาชนถูก
เอารัดเอาเปรียบจากทางภาครัฐ

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านที่ดิน

นายโสภณ เปรมโสภณ
ประธานผูน้ าอาสาพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ ๒๑ หมู่ ๕ ต.เขาค้อ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โทร. ๐๘๙ - ๖๘๓๐๖๙๘

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ)
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑. เป้าหมายการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของพลเมือง อ.เขา คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ค้อ จ.เพชรบูรณ์ ของ ๔ ตาบล ได้แก่ ต.เขาค้อ ต.หนองแม่นา
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ต.ริม สีม่วง และ ต.สะเดาะพง โดยให้ กาหนดเป้ าหมายการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
แก้ไขคือ “สังคมอยู่ได้” ต้องปรับกฎหมายบางส่วนที่ไม่เอื้อต่อ
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การอยู่ใน ๔ ตาบลนี้ เช่น การใช้นโนบาย คทช. และกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา ๑๖ เป็นต้น
และสิ่งแวดล้อม
๒. กาหนดเป็นวาระเขาค้อ และปัญหาที่คล้ายกันเป็นวาระ
แห่งชาติในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย

นายชายวิสทิ ธิ์ สิงหราชโยธิน เรื่อง ขอให้เร่งออกพระราชกฤษฎี กาคุ้มครองประชาชนผู้ ยื่นหนังสือ
ประธานกรรมการมูลนิธิ บริสุทธิ์ในพื้นที่อาเภอเขาค้อ
ร้องเรียน
พิทักษ์ไทย
จากกรณีปัญหาที่ดินทากินในพื้นที่อาเภอเขาค้อมีปัญหา เลขรับ ๕๓๐
โทร. ๐๖๕ - ๑๖๓๙๑๕๕ มาอย่างยาวนานนั้น ข้อเสนอต้องการให้คณะกรรมาธิการฯ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
วุฒิสภาเร่งผลักดันนโยบายโดยให้นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งออกมา เวลา ๑๕.๔๕ น.
เป็นพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ระงับการ
ดาเนินคดีสาหรับพี่น้ องประชาชนที่ถูกจับ กุมไปแล้ว และถูก
กล่ า วหาว่า เป็ น ความผิ ด ทั้ งนี้ รวมไปถึ งการออกนโยบายที่
สามารถบั ง คั บ ใช้ เป็ น กฎหมายเพื่ อ ลบล้ า งความผิ ด ให้ กั บ
ประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย ซึ่งการกระทาดังกล่าวของทาง
ภาครัฐทาให้ประชาชนในพื้นที่เสียขวัญและกาลังใจเป็นจานวน
มาก

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

๒

ด้านแหล่งน้า

นายรุจน์ เพชรประทุม
กานันตาบลบุ่งคล้า
ที่อยู่ ๔๒/๑ หมู่ ๑ ต.บุ่งคล้า
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โทร. ๐๘๖ - ๒๐๓๘๐๒๑

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
เนื่องจากอาเภอหล่มสักประสบปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ในหลายตาบล โดยบางตาบลยังไม่มีอ่างเก็บน้าเพื่อใช้ในการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อุป โภคและบริโภค จึ งอยากได้ อ่ างเก็ บ น้ า “คลองน้ าคล้ า ”
ติดตามเรื่องร้องเรียน
ตามแผนการสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อใช้น้าในการทาการเกษตรประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่ เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ
และสิ่งแวดล้อม

นายคมกฤษ สุวรรณหงษ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
แสดงความ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
ขอเสนอโครงการ ดังนี้
คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๓๘ หมู่ ๔ ต.ท่าอิบญ
ุ
๑. โครงการแก้มลิงฝายศรีจันทร์ ตาบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล
โทร. ๐๘๕ - ๗๓๖๖๙๑๑
๒. โครงการอ่างเก็บ น้าห้วยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ า
ลาดพัฒนา ตาบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ลาดับ

ประเภทประเด็น
ด้านแหล่งน้า

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายไสว คาพุฒ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
นายก อบต. ช้างตะลูด
ขอเสนอโครงการ ดังนี้
คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ที่อยู่ ๙ ตาบลช้างตะลูด
๑. โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะดวง ซึ่งอยากเร่งรัดให้มีการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ก่อสร้าง เพราะรอมานานกว่า ๔๐ ปี
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐๘๖ - ๒๑๑๗๘๔๔
๒. โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้าพราย
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
๐๘๘ – ๕๘๕๐๐๗๓
ซึ่งนายอาเภอหล่มสักเป็นผู้ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
นายหลักทรัพย์ คาโสม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
แสดงความ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
เนื่ อ งจากในฤดู ฝนเกิ ด น้ าป่ าไหลหลากเป็ น ประจาทุ ก ปี คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่หมู่ที่ ๗ ต.บ้านติ้ว ทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และในช่วงฤดูแล้งก็แห้ ง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ แล้ง ไม่มนี ้าใช้ทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเช่นกัน
โทร. ๐๖๔ - ๐๐๖๓๙๘๒
ข้อเสนอแนะ
๑) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างอ่างเก็บน้าขนาด
เล็กในช่องเขาที่น้าป่าไหลหลากสองช่องเขา ดังนี้
๑.๑ ช่องเขาวังฮ้าง หมู่ที่ ๑๒ ตาบลบ้านติ้ว
๑.๒ ช่องเขาห้วยคาตูม หมู่ที่ ๙ ตาบลบ้านติ้ว
เพื่ อป้ องกัน น้าป่ าไหลหลากเข้ าท่ วมบ้ านเรือ ประชาชนและ
พืชผลทางการเกษตร และสามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
๒) สร้างแก้ มลิงกักเก็บ น้าในเขตชลประทานบ้ านหนอง
หอย หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านติ้วที่มีพื้นที่จานวนประมาณ ๕๐๐ ไร่
ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อทาการเกษตร

ลาดับ

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

๓.

ด้านการคมนาคม

นายสุวิทย์ แสนยากุล
นายก อบต.เข็กน้อย
ที่อยู่ ๑๓๑ หมู่ ๑๒ ต.เข็กน้อย
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๖๗๒๘๐
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
๑) ขอสร้างถนนเส้นทางเข็กน้อยขึ้นดอยผาตัด (ผาซ่อน คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
แก้ว) ระยะทางความยาว ๑๑ กิโลเมตร
และยื่นหนังสือ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
๒) ขอสร้างถนนเส้นทางจากบ้านเข็กน้อย – บ้านทับเบิก
ร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
(บ้านห้วยน้าขาว – บ้านทับเบิก) ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า
เลขรับ ๕๒๙ เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางความยาว ๑๒ กิโลเมตร
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
การคมนาคม
เวลา ๑๕.๔๓ น.

นายไกร แรงงาน
เรื่อง ของบประมาณในการสร้างถนนให้แล้วเสร็จ
แสดงความ
กานันตาบลปากช่อง
อยากเสนอให้สร้างถนนสาย AH ๑๖ หรือ ถนนทางหลวง คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากช่อง หมายเลข ๑๒ (มุกดาหาร - แม่สอด) ให้แล้วเสร็จ เพราะเหลือ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางเพียง ๖๘ กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
โทร. ๐๘๗ - ๘๕๙๔๑๔๑ เพชรบู รณ์ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิ โลเมตร แต่ติ ด ในพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงไม่สามารถดาเนินการต่อได้
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
เรื่อง ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้าน
แสดงความ
นายก อบต.บ้านหวาย
เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็น คิดเห็นด้วยวาจา
โทร. ๐๘๑ - ๗๕๑๙๑๐๙ หลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน้าท่วมขังบริเวณถนนลาดยางสายหน้ า
อบต.บ้านหวายผ่านอนุสรณ์สถานเมืองราด บ้านห้วยโปร่งหมู่
๑ - เขตตาบลปากช่อง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐
เมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ได้ บ รรจุ ไ ว้ ใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ เพราะเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณ
ของ อบต.บ้านหวาย

ลาดับ

ประเภทประเด็น

๔.

ด้านสังคม

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายไกร แรงงาน
เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนของกานันและผู้ใหญ่บ้าน
แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
กานันตาบลปากช่อง
คณะอนุกรรมการ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากช่อง ค่าตอบแทนตาแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้า นฯ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่
ติดตามเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐๘๗ - ๘๕๙๔๑๔๑ สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
เพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนและต้อง
การปกครองท้องถิ่นต่อไป
ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเทศกาลและวันหยุด
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ข้อเสนอ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
พิจารณา
จึงขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน ดังนี้
- กานัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐บาท
- ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท
- แพทย์ประจาตาบล/สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๕,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท
นางเกศินี อุดพ้วย
เรื่อง เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
แสดงความ
ข้าราชการบานาญ
ขอให้พิจารณาเพิ่มตามความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจ คิดเห็นด้วยวาจา
โทร. ๐๘๔ – ๐๕๐๘๒๒๓ เพราะอายุขัยของคนปัจจุบันมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น ดังนั้นคงจะ
ช้าไปถ้าจะเพิ่มปีละ ๑๐๐ บาท อยากให้พิจารณาปรับเพิ่มมาก
ขึ้นกว่านี้

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและ

ลาดับ

๕

ประเภทประเด็น

ผู้นาเสนอ

ด้านสังคม

พันตารวจเอก
จิรภัทร ปานลักษณ์
ผกก.สอบสวนตารวจภูธร
จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. ๐๘๑ – ๙๕๓๓๔๕๑

ด้านกฎหมาย

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

เรื่อง เสนอให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แสดงความ
อยากผลักดันให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว คิดเห็นด้วยวาจา
ที่สาคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
จัดให้มีถนนคนเดิน เพราะหมู่บ้านห้วยโปร่งห่างจากอุทยาน
พ่อขุนผาเมืองระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว

นายไกร แรงงาน
เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แสดงความ
กานันตาบลปากช่อง
ขอเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับ คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากช่อง ที่มาของสมาชิกวุฒิ สภา โดยให้มีการเลือกตั้งจากประชาชน
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้
โทร. ๐๘๗ – ๘๕๙๔๑๔๑

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายชัชพงษ์ เสาธง
เรื่อง ข้อเสนอแนะ
แสดงความ
ข้าราชการบานาญ
๑. ติดตามเร่งรัดการบูรณาการการทางานของทุกหน่วยงาน คิดเห็นด้วยวาจา
ที่อยู่ ๒๖ หมู่ ๑๔ ต.หนองไขว้
๒. เร่งรัดการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา การปฎิรูป
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช่น พรบ.จั ด ตั้ งสภาองค์ กรผู้ บ ริโภค กฎหมายเกี่ ยวกั บ การ
โทร. ๐๙๓ - ๑๖๒๙๖๓๘ บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการตามข้อร้องเรียนของผู้นาชุมชนที่นาเสนอในทุกเวที
เป็นต้น

ลาดับ

ประเภทประเด็น

๖.

ด้านการ
เกษตรกรรม

ผู้นาเสนอ

ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อมูล

การดาเนินงาน

นายสุวิทย์ แสนยากุล เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวตาบลเข็ก น้อยสามารถปลูกกัญชง แสดงความ
ควรส่งเรื่องไปยัง
นายก อบต.เข็กน้อย
เพื่ อนามาผลิต เป็นผ้าใยกัญ ชง ซึ่งเป็นผลิตภัณ ฑ์ชาวม้งที่ คิดเห็นด้วยวาจา
คณะอนุกรรมการ
ที่อยู่ ๑๓๑ หมู่ ๑๒ ต.เข็กน้อย ตลาดต้องการในปัจจุบัน
และยื่นหนังสือ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
๖๗๒๘๐
เลขรับ ๕๒๙ เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓
การเกษตรและสหกรณ์
เวลา ๑๕.๔๓ น.
นายไพบูลย์ อินทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
ที่อยู่ ๑๗/๑ หมู่ ๕ ต.ห้วยไร่
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โทร. ๐๘๘ - ๗๘๐๘๕๔๘

เรื่อง การส่งเสริมด้านการตลาดของพืชผลทางการเกษตร
แสดงความ
ข้ อ เสนออยากให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดของผั ก คิดเห็นด้วยวาจา
อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เพื่อให้กระบวนการปรับเปลี่ยนจาก
เกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ที่ ท างเกษตรสามารถด าเนิ น การได้ เพราะที่ ผ่ า นมาทาง
เกษตรกรเข้าไม่สามารถถึงกระบวนการดังกล่าว

