จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ตรวจสอบโรงงานน้ำตาลปล่อยฝุ่นละออง

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาทำการตรวจวัดการปล่อยฝุ่นละอองจากปล่องระบาย
อากาศของโรงงานน้ำตาล บริษัท มิตรผล สิงห์บุรีจำกัด อำเภอบางระจัน ว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
เพื่อเป็นการควบคุมและแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อ
สั่งการให้จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5 ผ่ า นระบบวี ด ิ ท ั ศ น์ ท างไกล (VCS) เมื ่ อ วั น ที ่ 24 มกราคม 2562 ที ่ ผ ่ า นมา โดยทางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่า ฝุ่นละอองไว้ที่บริเวณปล่องระบายอากาศของบริษัทฯ เป็น
จำนวน 4 ชั่วโมง แล้วนำค่าที่ได้ส่งต่อไปที่ห้องแล็บ เพื่อทำการอ่านค่าว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ต่อไป
2. ผลการดำเนินการ
ในการนี้ ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกษตรเผาไร่อ้อย กับนายไวพจน์ พ่วงสมจิตร ผอ.
โรงงาน ให้ช่วยพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการตัดอ้อย โดยขอให้พิจารณาเอารถตัดอ้อยในเขตพื้นที่ชุมชนก่อน เพื่อ
ลดผลกระทบจากขี้เถาดำปลิวจากการลักลอบเผาสู่บ้านเรือนชุมชน นอกจากนี้ท่านไวพจน์ ยังแจ้วว่าขณะนี่มี
มาตรการที่จะรับซื้อใบอ้อย ตันละ 1000 บาท และกรณีเกษตรกรที่เผาอ้อย จะโดนหักราคารับซื้อ ตันละ 90 บาท
เพื่อนำเงินไปสมทบให้เกษตรกรผู้ไม่เผา ตันละ 90 บาท
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้พื้นที่ใกล้เคียงมีอากาศที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง ได้รับความรู้สึกที่ดีตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาฝุ่นละอองอย่างเชิงรุก
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 21.35 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1567 ว่ามีกลุ่มบุคคล ลักษณะคล้ายและอาจเข้าข่ายบุคคลเร่ร่อน จำนวน
หลายคน มานอนริมทางเดินติดกับคลีนิคหมอนิมิตร ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 สถานีรถไฟศรีสะเกษ เกรงว่า
จะได้รับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิภายนอกลดต่ำลง
และเพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแล
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสาน ร้อยเวร 20 สภ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบว่ามีกลุ่มบุคคลดังกล่าวจริงจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ชายผู้พิการสูงวัย 1 คน ผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน
จึงได้แจ้งทำความเข้าใจข้อห่วงใยของเจ้าหน้าที่ และแจ้งประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงและให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
กลุ่มประชาชนที่เร่รอนดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นที่พึงพาในยามเดือดร้อน
ทำให้ประชาชนที่ได้รับรู้ถึงความห่วงใย และ ศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น จากเคสการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ฟาร์มสุกรลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า

...................................................................

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่ง
การให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับ สนง.เจ้าท่า
จ.สพ.,กอ.รมน.สพ.,ทต.ท่าเสด็จ เข้าตรวจสอบติดตามฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ธีระพงศ์ฟาร์ม พบว่ายังมีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า จึงบันทึกการตรวจและทต.
ท่าเสด็จออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการทำการรื้อถอนท่อน้ำทิ้งออกจากตลิ่งแม่น้ำท่าว้าเพื่อไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสีย
จากฟาร์มลงแม่น้ำท่าว้า ภายใน 48 ชม. แล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจอีกครั้ง หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการก็
จะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที
2.2 สมบูรณ์ฟาร์ม พบว่ายังมีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า จึงได้บันทึกการตรวจ และ
ทต.ท่าเสด็จ ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการทำการรื้อถอนท่อน้ำทิ้งออกจากตลิ่งแม่น้ำท่าว้า ภายใน 48 ชม. แล้ว
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจอีกครั้งหากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มสุกร และประชาชนริมแม่น้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียที่ทาง
ฟาร์มสุกรได้ลักลอบปล่อยลงสู่แม่ ทำให้ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง การลักลอบเผาวัสดุทางการเกษตร

...................................................................
1. ความเป็นมา
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สั่งการทุกอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เข้มงวดกวดขัน ตรวจตรา ป้องกันการลักลอบเผาวัสดุทางการเกษตร หากประชาชนพบเห็นให้แจ้ง
อำเภอท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเอาผิดแก่ผู้ผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายอย่าง
จริงจัง
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ประสานอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีโดยการลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน สร้างความรับรู้ให้เกษตรกร และประชาชน มิให้เผา
วัสดุทางการเกษตร
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในบริเวณที่มีการลักลอบเผาวัสดุทางการเกษตรได้มีสภาพอากาศที่ดีขึ้น ไม่ต้องสูญอากาศที่
เป็นผิดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง ไม่ต้องกังวลวิตกว่าการลักลอบเผาวัสดุทางการเกษตรดังกล่าว จะมา
ลุกลามทำให้เกิดไฟไหม้บ้านด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ร้านค้าปลีก – ค้าส่ง จำหน่ายสินค้าหมดอายุ

...................................................................

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี มีผู้ประกอบ
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ค้าปลีก – ค้าส่ง) ตั้งอยู่ที่ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ได้
จำหน่ายสินค้าหมดอายุ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบแล้วพบว่า ร้านค้าดังกล่าวได้ให้พนักงานของร้านตรวจเช็ ค
สินค้าที่จะหมดอายุหรือสินค้าที่ชำรุดเสียหายภายในร้านเป็นประจำทุกวัน และไม่พบสินค้าที่มีวันผลิตที่หมดอายุ
หรือสินค้าชำรุดหรือมิได้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ไปจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และในราคาที่เป็นธรรม
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดราชบุรี

