จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ตรวจสอบฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว่า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้
ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็ นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับ ศดธ.จ.สพ.,
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก, สนง.เจ้าท่า จ.สพ. ,กอ.รมน.สพ. ,สภ.สระแก้ว, ทต.ท่าเสด็จ เข้าตรวจสอบ
ติดตามฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
2. ผลการดำเนินการ
2.1 วิชาญฟาร์ม พบว่ายังมีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียเข้าพื้น ที่แม่น้ำท่าว้า จึงบันทึ กการตรวจ
และทต.ท่ า เสด็ จ ออกคำสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบการทำการรื้ อ ถอนท่ อ น้ ำ ทิ้ ง บ่ อ น้ ำ ทิ้ งออกจากตลิ่ ง แม่ น้ ำ ท่ า ว้ า
เขตชลประทานเพื่อไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มลงแม่น้ำท่าว้า ภายใน 30 วัน แล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ
อีกครั้ง หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที
2.2 พิเชษฐ์ฟาร์ม พบว่ายังมีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่แม่น้ ำท่าว้า จึงได้บันทึกการตรวจ
และทต.ท่ า เสด็ จ ออกคำสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบการทำการรื้ อ ถอนท่ อ น้ ำทิ้ ง บ่ อ น้ ำ เสี ย ออกจากตลิ่ ง แม่ น้ ำ ท่ าว้ า
เขตชลประทาน ภายใน 30 วัน แล้วเจ้าหน้ าที่ จะเข้าไปตรวจอี กครั้งหากผู้ ป ระกอบการไม่ด ำเนิ น การก็จ ะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที
2.3 วาสนาฟาร์ม พบว่า มีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่คลอง 1 ขวา ที่ชลประทานมีกลิ่นเน่าเหม็น
รุนแรง จึงบันทึกการตรวจ และทต.ท่าเสด็จ ออกคำสั่งให้รื้อถอนท่อน้ำทิ้งพร้อมทั้งดูดน้ำเสียเก็บมูลสุกรออกจาก
ที่ชลประทานให้เสร็จภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2.4 เกียรติศักดิ์ฟาร์ม พบว่ามีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่คลอง 1 ขวา ที่ชลประทาน จึงบันทึก
การตรวจ และทต.ท่าเสด็จออกคำสั่งให้รื้อถอนท่อน้ำทิ้งพร้อมทั้งดูดน้ำเสียเก็บมูลสุกรออกจากที่ชลประทาน
ทั้งหมดภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2.5 ขจีฟาร์ม พบว่ามีการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่คลอง 1 ขวา ที่ชลประทาน จึงได้บันทึก
การตรวจ และทต.ท่าเสด็จ ออกคำสั่งให้ รื้อ ถอนท่อ น้ำทิ้งพร้อมดูด น้ำเสียเก็บมู ลสุกรออกจากที่ชลประทาน
ทั้งหมดภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีทุกฟาร์ม บางฟาร์มขณะนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำเสียออกจากบ่อถ่ายในฟาร์ม
ไปทำปุ๋ยในพืชสวนพืชไร่แล้ว หรือนำไปเก็บไว้ในบ่อบำบัดที่อื่นบ้างแล้ว เห็นควรติดตามการปฏิบัติต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มสุกร และประชาชนริมแม่น้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียที่ทาง
ฟาร์มสุกรได้ลักลอบปล่อยลงสู่แม่ ทำให้ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

...................................................................
1. ความเป็นมา
นายเกี ยรติศั กดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ มว.อ.ทองแดง ปินะเก
ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดย มว.ท.ภรันยู มายูร
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิก อส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ซุ่มจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบ
จำนวน 2 คน หลังมีชาวบ้าน 3 ราย เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ว่าได้รับความเดือดร้อน
จากการเป็นหนี้นอกระบบ (หมวกกันน็อครายวัน) โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน
2. ผลการดำเนินการ
จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการลงพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเจ้าหนี้นอกระบบมาถึงและได้มีการจ่ายเงินกัน
เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดักซุ่มดูอยู่ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ตัวเจ้าหนี้นอกระบบ 2 ราย ประกอบด้วยนายดนัย
วงษ์คำนา อายุ 42 ปี ชาวจังหวัดระนอง และนายศักดิ์ดา เอี่ยมคุ้ม อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดชัยนาท โดยสอบถาม
ทั้งสองทราบว่าได้ปล่อยเงินกู้ให้กับแม่ค้าที่มหาสารคาม รายละ 6,000 – 10,000 บาท โดยต้องจ่ายคืนวันละ
300 – 500 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นรถยนต์ของผู้ต้องหาพบเงินสดจำนวน 3,000 บาท ซึ่งผู้ต้องหา
ยอมรับว่าเก็บมาจากลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกระดาษรายชื่อลูกค้าจำนวน 1 แผ่น ด้วย จึงได้ควบคุมตัวบุคคล
ทั้งสองพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมควบคุม
ตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ และได้รับความเป็นธรรมจากการเก็บดอกเบี้ย
เกินอัตราที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิด ทำให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จังหวัดมหาสารคาม
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

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

1. ความเป็นมา
จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี กรณี นางสำเนียง อยู่เจริญ อยู่บ้านเลขที่ 59
หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า
ราษฎรในพื้นที่ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ริมคลอง ได้รับความเดื อดร้อนประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ในการจัดหาน้ำประปาและการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลอง
2. ผลการดำเนินการ
เมื่อวัน นี้ 3 กุมภาพัน ธ์ 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้า
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีดังกล่าว โดยสรุปข้อเท็จจริงและผลการ
ดำเนินการได้ ดังนี้
2.1 เดิมผู้ทูลเกล้าฯ อาศัยเดินเท้า จากบ้านพักผ่านที่ดินส่วนบุคคล (โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว/เส้น
ขนมจีน) เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ (ก่อน ปี พ.ศ. 2549) ต่อมาได้มีปัญหาขัดแย้งกับเอกชนรายดังกล่าว จึงได้
ทำการปิดกั้นทางเข้าออก โดยตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน ผู้ทูลเกล้าฯ จึงอาศัยทางเดินเท้าทางอื่น โดยลัดเลาะมาตาม
ริมคลองลาว ซึ่ งยั งคงต้ องผ่านที่ ดิน ของเอกชนรายดั งกล่าว มาถึ งท้ ายซอยออกสู่ ถนนสาธารณะ ระยะทาง
โดยประมาณ 390 เมตร ซึ่งทางเดินเท้าดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมและมีต้นไม้ขวางทางผ่าน
2.2 จากการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีชาวบ้านอยู่อาศัยจำนวน 10 หลังคาเรือน ประชากร 56
ราย และที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินบริเวณริมคลองลาวซึ่งเป็นเส้นทางเดิน
เท้าที่ผู้ทูลเกล้าใช้สัญ จรปัจจุบัน พบว่า มีพื้น ที่สาธารณะเพียงพอสำหรับทำทางเดินเท้ าบริเวณริมคลองลาว
(กว้างประมาณ 1.50 เมตร) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะเร่งรัดดำเนินการปรับสภาพทางเดินริม
คลองลาวซึ่งเป็นทางสาธารณะให้สามารถเดินทางผ่านเข้า -ออก ได้โดยสะดวกให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว และจะได้
ประสานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เพื่อวางท่อประปาตามแนวเส้นทางสาธารณะให้กับผู้ทูลเกล้าฯ
ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนรับว่าจะเขียนแบบและขออนุมัติงบประมาณให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2.3 เอกชนรายดังกล่าวยินดีให้ความร่วมมือแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนในการนำแบ็คโฮ
และเครื่องจักรเข้าพื้นที่ของตนเพื่อดำเนินการปรับสภาพเส้นทางให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านรายได้ และลดปัญหาความขัดแย้ง
ในพื้นที่
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน.) สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม
สถานการณ์หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือกักตุนสินค้า
2. ผลการดำเนินการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐลงพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือ และทำการตรวจสอบตามร้าน
ขายยาทั่วไป และร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าขาย ดังต่อไปนี้
2.1 วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาเทสโก้โลตัส
2.2 วัตสัน ฟาร์มาซี สาขาศรีพงษ์ปาร์ค
2.3 ร้านขายยาเทสโก้โลตัสฟาร์มาซี สาขาอุตรดิตถ์
2.4 เฮลท์อัพเทสโก้โลตัส สาขาคุ้มค้าอุตรดิตถ์
2.5 หจกจ.คลังยาอุตรดิตถ์ (ในห้างศรีพงษ์ปาร์ค)
2.6 บจ.โกลบอลเฮ้าร์
ทั้งนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ผู้ค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า มีโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขายแพงเกินควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน
140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบผู้ค้าฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยเกินราคา สามารถแจ้งสายด่วน
1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้สะดวกเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มี
การเอาเปรียบลักลอบขึ้นราคา และกักตุนสินค้า
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดสงขลา

เรื่อง การแก้ปัญหาการดูดทราย

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ คลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์
และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กว่า 70 คน
อาทิ สำนักงานที่ดิน จังหวัด สงขลา สำนั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิ เป็นต้น ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่คลองภูมีและ
คลองสาขา เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูดทราย
สำหรับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนจากราษฎรว่ามีการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ
ควนเนียง และบางกล่ำ ทำให้น้ำในลำคลองสาธารณประโยชน์ขุ่นข้น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลต่อสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนอย่างรุนแรง
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ไม่มีการดูดทรายแต่อย่างใด แต่มีบ่อทราย 2 บ่อในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
มีอุปกรณ์การดูดทรายตั้งอยู่ใกล้คลองภูมี ซึ่งจะต้องตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจน โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 13 ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอรัตภูมิ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา จะให้เจ้าของมาตรวจสอบ
แนวเขตลๆๆๆๆที่ดิน หากอยู่นอกเขตที่ดินจะได้ดำเนินการตรวจยึดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2.2 สภาพน้ำในคลองรัตภูมิ และคลองเขาล้อน มีสภาพปกติ และจากการวัดค่าความโปร่งใสของน้ำ
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์
2.3 จากข้อมูลการเจ็บป่วย อัตราการเกิดโรคระบบทางเดินผิวหนัง ทางเดินหายใจ และระบบทางเดิน
อาหาร พบว่ามีอัตราป่วยที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปกติ
2.4 ไม่พบว่ามีการเลี้ยงปลาในกระชังในคลองดังกล่าว
2.5 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งจะเฝ้า ระวั ง และกำชั บ มิให้ มี ก ารฝ่ าฝื น ลัก ลอบการดู ด ทราย และหรื อ
ประกอบการดูดทรายที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับ ความกระจ่างในการตรวจสอบข้ อเท็ จจริง ทำให้ ประชาชนมีค วามเชื่ อมั่ นในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเชิงรุก
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา

