
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที ่๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวดัเพชรบรูณ์ 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑. ด้านที่ดิน 
 

นายสุวิทย ์ แสนยากุล 
นายก อบต.เข็กน้อย 

ที่อยู่ ๑๓๑ หมู ่๑๒ ต.เขก็น้อย 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ ์

๖๗๒๘๐ 
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕ 

เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินในต าบลเข็กน้อย 
     สืบเนื่องจากกรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 
๘๙๖ ซึ่งราษฎรชาวต าบลเข็กน้อยได้ท าการคัดค้านว่าอยู่มา
ก่อนเป็นที่ราชพัสดุมีสัญญาสุภาพบุรุษจากกองทัพภาคที่ ๓ 
และนโยบาย ๖๖/๒๓ และได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้มี
การเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นที่ราชพัสดุและออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ราษฎรชาวเข็กน้อย ในการนี้ทาง
อ าเภอเขาค้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส ารวจ
และจัดท าข้อมูลแสดงการถือครองที่ดินต าบลเข็กน้อยเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและได้น าเข้าสู่การพิจารณารับรองของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อยสมัยสามัญ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการถือครอง
ที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
๘๙๖ และที่ดินอื่นในเขตพ้ืนที่ต าบลเข็กน้อย สามารถบรรลุข้อ
ยุติได้ตามความปรารถนาดีของทุกฝ่าย จึงขอเสนอประเด็นแนว
ทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
และยื่นหนงัสือ

ร้องเรียน 
เลขรับ ๕๒๙ 

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๔๓ น. 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน  ๑) กันที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย 
ซึ่งได้แจ้งเป็นข้อมูลไว้ตามแบบส ารวจในการถือครองที่ดิน
ต าบลเข็กน้อย ที่อ าเภอเขาค้อกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลเข็กน้อยได้ด าเนินการส ารวจและจัดท าไว้แล้วออกจาก
การส ารวจรังวัดของกรมธนารักษ์เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุหรือการด าเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์หรือการแก้ไขปัญหาที่อื่นที่
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒) ออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด หรือ น.ส.๓ ให้แก่ราษฎรชาว
เข็กน้อยที่ได้แจ้งการถือครองที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยตาม
ประเด็นที่ ๑ (พ้ืนที่พิพาทกับกรมธนารักษ์และที่นิคมชาวเขา) 
๓) ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ชาวเข็กน้อย
ในที่ดินของตนเอง และป้องกันมิให้ที่ดินของราษฎรชาว 
เข็กน้อยตกเป็นของนายทุนหรือบุคคลภายนอก 
๔) พิจารณาจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือป่าเสื่อม
โทรมที่ไม่มีผู้แจ้งถือครองเพ่ือจัดสรรให้กับราษฎรชาวต าบล 
เข็กน้อยที่ไม่มีที่ดินท ากิน และให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย
ของทางราชการแก่กลุ่มราษฎรอดีต ชขส. หรือทหารผ่านศึก
และกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่ยังตกค้างอยู่ให้
ครบถ้วน 
 

 
 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายยุซวั  แซ่วื่อ 
ตัวแทนกลุ่มผู้รว่มพฒันา 
ชาติไทย ต าบลเข็กนอ้ย 

โทร. ๐๖๔ – ๑๗๑๗๙๗๐ 
(ผู้ประสานงาน :  

นายธรีัต  ธนเพ็ญสิทธิ์) 

เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
กลุ่มนายยุซัว  แซ่วื่อ อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
     เนื่องด้วยกลุ่มของนายยุซัว แซ่วื่อ เคยท ากินในพ้ืนที่คลอง
ห้วยทราย หมู่บ้านเล่านะและหมู่บ้านเสาเน้ง ต าบลหนอง 
แม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดัน
ให้ออกจากพ้ืนที่ตามนโยบาย ๖๖/๒๓ และนโยบาย ๖๖/
๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยมาตลอด โดยไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินหรือไม่
เคยได้รับการเยียวยาดูแลจากทางภาครัฐเลย และในวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อส านักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ต่อนายสุภรณ์  
อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี เพ่ือเรียกร้อง
ขอที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย โดยการน าของนายแสงจันทร์  
ศรีพลเมือง และนายสังวาล พันธุ์ทาโฮม แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา จึงอยากให้สมาชิกวุฒิสภาโปรดพิจารณาให้ความ
เมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป 
 
 
 
 
 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๕๓๓ 
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๕๕ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายปรชีา  เชดิกิจชัยกุล 
ตัวแทนกลุ่มผู้รว่มพฒันาชาติ

ไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง 
โทร. ๐๘๕ – ๘๘๖๐๐๒๖ 

เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
กลุ่มนายยุซัว  แซ่วื่อ อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
     ด้วยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง ซึ่งมี
ภูมิล าเนาที่ชัดเจน เช่น บ้านเขาค้อ บ้านเขาย่า และที่ท ากิน
เดิม (นาหลักชัย นาแสงทอง ๑,๒ และนาภูชัย) ต้องหลบหนี
เข้าป่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในยุคของสงครามเย็น ซึ่งสาเหตุ
ความขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน  
จนเป็นภาวะจ ายอมที่เลือกไม่ได้ที่เรียกว่าเป็นการก่อกบฏต่อ
ประเทศไทย หลังจากที่ทางกลุ่มได้มอบตัวตามนโยบายที่ ๖๖/
๒๓ แล้วภูมิล าเนาเดิมก็ถูกทางกองทัพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสรรให้กับราษฎรอาสาจนหมด และต่อมาก็ถูกกรม
อุทยานฯ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับพ้ืนที่ท ากินเดิม
ทั้งหมด ท าให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี 
เรื่องราวและปัญหาได้เคยน าร้องเรียนต่อกองทัพภาคที่ ๓ และ
หลายรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้เห็นได้
ว่าถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐอย่างไม่ เป็นธรรม  
จึงอยากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรด้วย 
 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๕๓๑ 
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๕๐ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายหน่อใจ  แซห่ลอ 
โทร. ๐๘๖ – ๐๒๓๑๓๐๐ 

เรื่อง ขอกลับภูมิล าเนาเดิมตามนโยบาย ๖๖/๒๓ 
      สืบเนื่องจากผลนโยบาย ๖๖/๒๓ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
กลุ่มได้ปฏิบตัิตามนโยบายโดยการอพยพจากบ้านขี้เถ้าหมูท่ี่ ๖ ต าบลกก
สะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้ามอบตัวที่ศูนย์เร่งรัดผู้กลับใจ
ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต้องกลายเป็นคนไทยไร้ที่ดินท ากิน การเคลื่อนไหวที่ผ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบมาตลอด แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงมีค าสั่ง ๕๖/
๒๕๕๘ ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
ค าสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ ลงนามโดย นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ประธานองคมนตรี มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หา
ที่ดินให้คุณหน่อใจร่วมตัดสินใจ ล่าสุดทางกลุ่มได้เสนอโครงการจัดตั้ง
หมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและท่องเที่ยวเพ่ือความมั่นคงบ้าน
ขี้เถ้าที่ลงนามโดย พลโทปรีชา จันทร์โอชา เสนอในวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยได้มีการเจรจา ๔ ฝ่ายขึ้น คือ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายอุทยานป่าไม้ส านัก ๔ และฝ่ายร้องเรียน โดยฝ่ายรัฐได้เสนอพ้ืนที่
ดอยตั่วเพ่งหมู่ ๑ บ้านห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จากนั้นมีค าสั่งที่  ๔๒๒ ลงนามโดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยม
วิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มยังรออยู่ในพ้ืนที่อย่างมี
ความหวัง แต่การประชุมในครั้งที่ผ่านมาไม่มีการชี้แผนที่ดอยตัวเพ่งว่าอยู่
ต าแหน่งไหน คณะกรรมการจึงไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่ออกมาได้ จึงขอ
ความช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒสิภาช่วยประสานผู้มอี านาจและหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๕๓๒ 
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๕๔ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายอ านาจ  พูนยอด 
ปลัดอาวุโสอ าเภอเขาค้อ 
โทร. ๐๖๓ – ๒๐๓๐๘๗๙ 

เรื่อง ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     จากการส ารวจข้อมูลในโครงการฯ คทช. ในพ้ืนที่อ าเภอ 
เขาค้อ มีผู้ลงทะเบียน ๗,๘๖๙ ราย จ านวน ๘๙,๙๖๖ ไร่ ที่ดิน 
รอส. ๑๗,๘๘๖ ไร่ ทายาท รอส. ๒๑,๖๗๓ ไร่ บุคคลอื่น 
๒๗,๙๒๕ ไร่  
     สาเหตุของปัญหาในพ้ืนที่ 
     ๑) เนื่องจากเขาค้อมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
สภาพพ้ืนที่จึงเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
มากกว่าท าการเกษตรที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
     ๒) ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้ขอใช้พ้ืนที่ใหม่ภายในก าหนด/
เงื่อนไขของกรมป่าไม้ จึงเกิดความไม่ชัดเจนในอ านาจการดูแล
พ้ืนที่ตามกฎหมาย การปล่อยปละละเลยจนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนสิทธิการถือครองที่ดินจากราษฎรอาสาสมัคร (รอส.)  
ไปยังบุคคลอื่นมากกว่า ๗๐% 
     ปัญหาการท างานในโครงการฯ คทช. 
     ๑) ปัญหานโยบายและข้อกฎหมายที่ไม่ครอบคลุม 
     ๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน คทช. 
     ๑.๒ ความเหลื่อมล้ าในการผ่อนปรน (ตามมติครม. วันที่ 
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓) ในการขอใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน
ราชการกับราษฎร 
     ๑.๓ การจับกุมด าเนินคดี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น 
๒๕๗ คดี ท าให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน       ๒) ขาดการประสานงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
     ๒.๑ อ านาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการล่าช้า/ไม่สอดรับกัน 
     ๒.๒ ความล่าช้าระหว่างกระทรวงกับกระทรวงลงมาถึง
กรมและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในการท าโครงการฯ 
     ๒.๓ การร้องเรียนของบุคคล กลุ่มบุคคล ท าให้คณะท างาน
ต้องเสียเวลาเข้าชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ข้อเสนอแนะในการไขปัญหา คทช. / ที่พักรีสอร์ท และ 
พ้ืนที่ทั้งหมด 
     ๑) เร่งรัดในการจัดที่ดินในโครงการ คทช. ๘๙,๙๖๖ ไร ่
     ๑.๑ ปรับเปลี่ยน/แก้ไข คุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินใน
โครงการฯ คทช. ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นทึ่ในปัจจุบัน 
     ๑.๒ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในโครงการฯ คทช. ให้ยื่นค าขอใช้
ประโยชน์  (ม .๑๖ โดยครม.มีมติผ่อนปรนเช่น เดียวกับ
หน่วยงานราชการ) 
     ๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหนทางช่วยเหลือผู้ที่เป็น
คดีทั้งหมดในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากกรมป่าไม้รับคืน
พ้ืนที่จาก ทภ.๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ มาในสภาพที่มี 
สิ่งปลูกสร้างมาก่อนหน้าที่จะรับคืน 
      
 
 

  



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน       ๒) เร่งรัดให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามค าสั่ง หน.คสช.ที่  
๖/๒๕๖๒ 
     ๒.๑ ขอให้ ครม.มีมติตามข้อเสนอและผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พัก และการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ที่จะ
ครบก าหนดการเว้นโทษทางอาญา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ๒.๒ ขอให้ชะลอคดีที่พัก รีสอร์ท เพ่ือรอการแก้ไขกฎหมาย  
     ๓) ขอให้เพิกถอนพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม 
     ๓.๑ เพิกถอนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมในส่วนที่ราษฎร์ได้
อาศัยท ากินมาก่อน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรค ๑ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้กรมธนารักษ์ดูแล เพ่ือลดปัญหาและ
ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายต่อไป 
     ๓.๒ เสนอให้ คทช.จังหวัดท าหนังสือขอเข้ารับการปรึกษา
ปัญหาการท างานจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป 
 

  



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายพิสิษฐ์พล  โพธิ์ลิบ 
ก านนัต าบลเขาค้อ 

ที่อยู่ ๑๐ หมู่ ๑๒ ต.เขาค้อ 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๖๑ – ๙๕๒๘๙๖๑ 

เรื่อง ขอแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน (อ.เขาค้อ) 
     ต้องการให้แก้ไขปัญหาที่ท ากินในเขตป่าสงวนที่เขาค้อ  
โดยประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และกรมธนารักษ์ประกาศ
เป็นที่ราชพัสดุต่อไป 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 

นายปรชีา เดชบุญ 
ประธานสภาองคก์รชมุชน 

ที่อยู่ ๙๒ หมู่ ๓ ต.สะเดาะพง 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๑ - ๘๘๖๕๑๗๑ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ) 
     ๑. ควรแก้นโยบายคุณสมบัติ ๙ ข้อ และเสนอให้การ
จัดเก็บรายได้ต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้อยู่ในดุลย
พินิจของทาง คทช. จังหวัด 
     ๒. รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยการ
ออกมาผ่อนปรนให้หน่วยราชการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ได้ แต่ไม่มีมติ
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน 
     ๓. เรื่องคดีความเกี่ยวกับที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีอยู่ ๒๕๗ 
คดี โดยศาลพิพากษาไปแล้ว ๓๓ คดี ซึ่งทางราชการหลอกให้
ประชาชนไปจดแจ้งที่ดินตามมาตรา ๑๖ แต่ท าให้ประชาชนถูก
เอารัดเอาเปรียบจากทางภาครัฐ 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านที่ดิน นายโสภณ เปรมโสภณ 
ประธานผูน้ าอาสาพัฒนาชมุชน 

ที่อยู่ ๒๑ หมู่ ๕ ต.เขาค้อ 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๙ - ๖๘๓๐๖๙๘ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ) 
     ๑. เป้าหมายการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของพลเมือง อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์ ของ ๔ ต าบล ได้แก่ ต.เขาค้อ ต.หนองแม่นา 
ต.ริมสีม่วง และ ต.สะเดาะพง โดยให้ก าหนดเป้าหมายการ
แก้ไขคือ “สังคมอยู่ได้” ต้องปรับกฎหมายบางส่วนที่ไม่เอื้อต่อ
การอยู่ใน ๔ ต าบลนี้ เช่น การใช้นโนบาย คทช. และกฎหมาย
มาตรา ๑๖ เป็นต้น 
     ๒. ก าหนดเป็นวาระเขาค้อ และปัญหาที่คล้ายกันเป็นวาระ
แห่งชาติในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

นายชายวิสทิธิ์ สงิหราชโยธนิ 
ประธานกรรมการมูลนิธิ

พิทักษ์ไทย 
โทร. ๐๖๕ - ๑๖๓๙๑๕๕ 

เรื่อง ขอให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองประชาชนผู้
บริสุทธิ์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ 
     จากกรณีปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อมีปัญหา
มาอย่างยาวนานนั้น ข้อเสนอต้องการให้คณะกรรมาธิการฯ 
วุฒิสภาเร่งผลักดันนโยบายโดยให้นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งออกมา
เป็นพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ระงับการ
ด าเนินคดีส าหรับพ่ีน้องประชาชนที่ถูกจับกุมไปแล้วและถูก
กล่าวหาว่าเป็นความผิด ทั้งนี้รวมไปถึงการออกนโยบายที่
สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายเพ่ือลบล้างความผิดให้กับ
ประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย ซึ่งการกระท าดังกล่าวของทาง
ภาครัฐท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เสียขวัญและก าลังใจเป็นจ านวน
มาก 

ยื่นหนงัสือ
ร้องเรียน 

เลขรับ ๕๓๐ 
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๔๕ น. 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านแหล่งน้ า 
 

นายรุจน ์ เพชรประทุม 
ก านนัต าบลบุ่งคล้า 

ที่อยู่ ๔๒/๑ หมู่ ๑ ต.บุ่งคลา้  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๖ - ๒๐๓๘๐๒๑ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
     เนื่องจากอ าเภอหล่มสักประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม
ในหลายต าบล โดยบางต าบลยังไม่มีอ่างเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค จึงอยากได้อ่างเก็บน้ า “คลองน้ าคล้า”  
ตามแผนการสรา้งของกรมชลประทานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
เพ่ือใช้น้ าในการท าการเกษตรประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่ เพราะ
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ  

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 

นายคมกฤษ สวุรรณหงษ ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 

ที่อยู่ ๓๘ หมู่ ๔ ต.ทา่อิบญุ 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๕ - ๗๓๖๖๙๑๑ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
     ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการแก้มลิงฝายศรีจันทร์ ต าบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล 
     ๒. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ า
ลาดพัฒนา ต าบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านแหล่งน้ า นายไสว  ค าพุฒ 
นายก อบต. ช้างตะลูด 
ที่อยู่ ๙ ต าบลช้างตะลดู 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๖ - ๒๑๑๗๘๔๔ 
๐๘๘ – ๕๘๕๐๐๗๓ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
     ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะดวง ซึ่งอยากเร่งรัดให้มีการ
ก่อสร้าง เพราะรอมานานกว่า ๔๐ ปี 
     ๒. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าพราย 
     ซึ่งนายอ าเภอหล่มสักเป็นผู้ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 

นายหลักทรัพย์  ค าโสม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 

ที่อยู่หมู่ที่ ๗ ต.บ้านติ้ว 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๖๔ - ๐๐๖๓๙๘๒ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
     เนื่องจากในฤดูฝนเกิดน้ าป่าไหลหลากเป็นประจ าทุกปี  
ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และในช่วงฤดูแล้งก็แห้ง
แล้ง ไม่มีน้ าใช้ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเช่นกัน 
     ข้อเสนอแนะ  
     ๑) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างอ่างเก็บน้ าขนาด
เล็กในช่องเขาที่น้ าป่าไหลหลากสองช่องเขา ดังนี้ 
     ๑.๑ ช่องเขาวังฮ้าง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านติ้ว 
     ๑.๒ ช่องเขาห้วยค าตูม หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านติ้ว 
เพ่ือป้องกันน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนและ
พืชผลทางการเกษตร และสามารถเกบ็กักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
     ๒) สร้างแก้มลิงกักเก็บน้ าในเขตชลประทานบ้านหนอง
หอย หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านติ้วที่มีพ้ืนที่จ านวนประมาณ ๕๐๐ ไร่ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภค และเพื่อท าการเกษตร 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๓. ด้านการคมนาคม นายสุวิทย ์ แสนยากุล 
นายก อบต.เข็กน้อย 

ที่อยู่ ๑๓๑ หมู ่๑๒ ต.เขก็น้อย 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ ์

๖๗๒๘๐ 
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕ 

เรื่อง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
     ๑) ขอสร้างถนนเส้นทางเข็กน้อยขึ้นดอยผาตัด (ผาซ่อน
แก้ว) ระยะทางความยาว ๑๑ กิโลเมตร 
     ๒) ขอสร้างถนนเส้นทางจากบ้านเข็กน้อย – บ้านทับเบิก 
(บ้านห้วยน้ าขาว – บ้านทับเบิก) ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางความยาว ๑๒ กิโลเมตร 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
และยื่นหนงัสือ

ร้องเรียน 
เลขรับ ๕๒๙ 

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๔๓ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม 

 
 

นายไกร  แรงงาน 
ก านนัต าบลปากช่อง 

ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากชอ่ง 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๗ - ๘๕๙๔๑๔๑ 

เรื่อง ของบประมาณในการสร้างถนนให้แล้วเสร็จ 
     อยากเสนอให้สร้างถนนสาย AH ๑๖ หรือ ถนนทางหลวง
หมายเลข ๑๒ (มุกดาหาร - แม่สอด) ให้แล้วเสร็จ เพราะเหลือ
ระยะทางเพียง ๖๘ กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร แต่ติดในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ร้อยตร ีศริิ  กินยืน 
นายก อบต.บ้านหวาย 

โทร. ๐๘๑ - ๗๕๑๙๑๐๙ 
 

เรื่อง ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
     เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน้ าท่วมขังบริเวณถนนลาดยางสายหน้า 
อบต.บ้านหวายผ่านอนุสรณ์สถานเมืองราด บ้านห้วยโปร่งหมู่ 
๑ - เขตต าบลปากช่อง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐ 
เมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ เพราะเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณ
ของ อบต.บ้านหวาย 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๔. ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไกร  แรงงาน 
ก านนัต าบลปากช่อง 

ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากชอ่ง 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๗ - ๘๕๙๔๑๔๑ 

เรื่อง การเพ่ิมค่าตอบแทนของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

     เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต าแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมมากขึ้น แต่เพ่ือดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนและต้อง
ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเทศกาลและวันหยุด 
ข้อเสนอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  
จึงขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน ดังนี้ 
- ก านัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐บาท 
- ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท 
- แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๕,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การปกครองท้องถิ่นต่อไป 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณา 

นางเกศิน ี อดุพ้วย 
ข้าราชการบ านาญ 

โทร. ๐๘๔ – ๐๕๐๘๒๒๓ 
 

เรื่อง เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 
     ขอให้พิจารณาเพ่ิมตามความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจ 
เพราะอายุขัยของคนปัจจุบันมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น ดังนั้นคงจะ
ช้าไปถ้าจะเพ่ิมปีละ ๑๐๐ บาท อยากให้พิจารณาปรับเพิ่มมาก
ขึ้นกว่านี้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 
 
 
 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม

และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและ 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ด้านสังคม 
 

พันต ารวจเอก  
จิรภัทร ปานลักษณ ์

ผกก.สอบสวนต ารวจภูธร 
จังหวดัเพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๑ – ๙๕๓๓๔๕๑ 

เรื่อง เสนอให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
     อยากผลักดันให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
จัดให้มีถนนคนเดิน เพราะหมู่บ้านห้วยโปร่งห่างจากอุทยาน 
พ่อขุนผาเมืองระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 
 
 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว 

๕ ด้านกฎหมาย นายไกร  แรงงาน 
ก านนัต าบลปากช่อง 

ที่อยู่ ๑๗๑/๑ หมู่ ๕ ต.ปากชอ่ง 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๗ – ๘๕๙๔๑๔๑ 

เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
     ขอเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยให้มีการเลือกตั้งจากประชาชน 
และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงั 
คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

นายชัชพงษ์  เสาธง 
ข้าราชการบ านาญ 

ที่อยู่ ๒๖ หมู่ ๑๔ ต.หนองไขว ้
อ.หลม่สัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๙๓ - ๑๖๒๙๖๓๘ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ติดตามเร่งรัดการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงาน 
     ๒. เร่งรัดการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา การปฎิรูป 
เช่น พรบ.จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน การอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการตามข้อร้องเรียนของผู้น าชุมชนที่น าเสนอในทุกเวที 
เป็นต้น 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
 



 

 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๖. ด้านการ
เกษตรกรรม 

 

นายสุวิทย ์ แสนยากุล 
นายก อบต.เข็กน้อย 

ที่อยู่ ๑๓๑ หมู ่๑๒ ต.เขก็น้อย 
อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ ์

๖๗๒๘๐ 
โทร. ๐๘๙ – ๙๖๐๘๔๒๕ 

เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวต าบลเข็กน้อยสามารถปลูกกัญชง
เพ่ือน ามาผลิตเป็นผ้าใยกัญชง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาวม้งที่
ตลาดต้องการในปัจจุบัน 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 
และยื่นหนงัสือ

ร้องเรียน 
เลขรับ ๕๒๙ 

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
เวลา ๑๕.๔๓ น. 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ ์

นายไพบูลย์  อินทา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 

ที่อยู่ ๑๗/๑ หมู่ ๕ ต.หว้ยไร ่
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์

โทร. ๐๘๘ - ๗๘๐๘๕๔๘ 

เรื่อง การส่งเสริมด้านการตลาดของพืชผลทางการเกษตร 
     ข้อเสนออยากให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดของผัก
อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือให้กระบวนการปรับเปลี่ยนจาก
เกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ที่ทางเกษตรสามารถด าเนินการได้  เพราะที่ผ่านมาทาง
เกษตรกรเข้าไม่สามารถถึงกระบวนการดังกล่าว 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 


