จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ตรวจฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อ วัน ที่ 3 กุม ภาพั นธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสุจิ นต์ วาจากิ จ นายอำเภอเมื องสุ พ รรณบุรี
สั่ง การให้ ป ลัด อำเภอกลุ่ ม งานอำนวยความเป็ น ธรรม/ศดธ.อ.เมื อ งสุ พ รรณบุ รี ออกท้ อ งที่ ป ระสานร่ว มกั บ
ศดธ.จ.สพ.,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก , สนง.เจ้าท่า จ.สพ.,กอ.รมน.สพ.,ทต.ท่าเสด็จ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่
บ้านฯ เข้าตรวจสอบติดตามฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ
2. ผลการดำเนินการ
2.1 สมชายฟาร์ม พบว่ามีการวางท่อแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียเข้าคลองซอยของเทศบาลไหลลงแหล่ง
น้ ำ สาธารณะ จึ งบั น ทึ ก การตรวจ และทต.ท่ า เสด็ จ ออกคำสั่ งให้ ปิ ด ท่ อ น้ ำ เสี ย ทั น ที ปิ ด ล้ อ มมู ล สุ ก รไม่ ให้
แพร่กระจายแล้วเก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นทั้งหมดและรื้อถอนท่อน้ำเสียให้เสร็จภายใน7วั นหากไม่ดำเนินการจะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2.2 สมานฟาร์ม พบว่ามีการวางท่อแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียเข้าท่อน้ำทิ้งไหลลงแม่น้ำท่าว้า จึงบันทึก
การตรวจ และทต.ท่าเสด็จออกคำสั่งให้ปิ ดท่อน้ำเสียทั นทีปิดล้อมมูลสุกรไม่ให้แพร่กระจายแล้วเก็บ ตะกอน
มูลสุกรขึ้นจากแม่น้ำท่าว้าทั้งหมดและรื้อถอนท่อน้ำเสียออกภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตาม
กฎหมายทันที
2.3 นิกรฟาร์ม พบว่ามีการวางท่อแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงท่อน้ำทิ้งไหลลงแม่น้ำท่าว้า จึงได้บันทึก
การตรวจ และทต.ท่าเสด็จ ออกคำสั่งให้ปิดท่อน้ำทันทีปิดล้อมมูลสุกรแล้วเก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นจากแม่น้ำท่าว้า
ทั้งหมด และรื้อถอนท่อน้ำเสียออกหากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
2.4 สมปองฟาร์ม พบว่ามีการแอบลักลอบทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า จึงบันทึกการตรวจ และทต.ท่าเสด็จ
ออกคำสั่งให้ปิดท่อน้ำเสียทันที พร้อมปิดล้อมมูลสุกรไม่ให้แพร่กระจายแล้วเก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นจากแม่น้ำท่าว้า
ทั้งหมด และรื้อถอนท่อน้ำเสียออกภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
2.5 ณั ฐกรฟาร์ม พบว่าแอบลักลอบทิ้งน้ ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า จึงบั นทึกการตรวจ และทต.ท่าเสด็ จ
ออกคำสั่งให้ปิดท่อน้ำเสียทันที ปิดล้อมมูลสุกรไม่ให้แพร่กระจายแล้วเก็บขึ้นจากแม่น้ำท่าว้าทั้งหมดและรื้อถอน
ท่อน้ำเสียออกภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
2.6 สมจิตต์ฟาร์ม พบว่าแอบลักลอบทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า จึงได้บันทึกการตรวจและทต.ท่าเสด็จ
ออกคำสั่งให้ปิดท่อน้ำเสียทันที ปิดล้อมมูลสุกรแล้วเก็บตะกอนมูลสุกรขึ้ นจากแม่น้ำท่าว้าทั้งหมดและรื้ อถอน
ท่อน้ำเสียออกภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มสุกร และประชาชนริมแม่น้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียที่ทาง
ฟาร์มสุกรได้ลักลอบปล่อยลงสู่แม่ ทำให้ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

/ภาพ...

-2ภาพประกอบ

จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. สคบ.ชย/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กอ.รมน.จว.ชย และตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากาก
อนามัย - เจลแอลกอฮอล์เกินราคา และกักตุนสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
2. ผลการดำเนินการ
ผลการตรวจไม่พบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา และไม่มีการกักตุนสินค้าในพื้นที่ แต่อย่างใด
เนื่องจากหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ เป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จึงได้สำรวจรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า ที่มีความ
ประสงค์จะสั่งหน้ากากอนามัยมาจำหน่าย แล้วรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ เพื่อกระทรวงพาณิชย์จะได้
ดำเนินการสั่งให้โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยผลิต ตามความต้องการของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิจะได้ลงตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในราคาที่เป็ นธรรม และเนื่องจากขณะนี้สิน ค้าไม่เพี ยงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อประชาชน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายชาญชัย ช่วยชู ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ บริษัท เอ็มมิลค์ ฟาร์ม จำกัด ส่งกลิ่นเหม็น

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเรื่องร้องเรียน กรณี ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นของ บริษัท เอ็มมิลค์ ฟาร์ม
จำกัด บ้านพุประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ร้องมีการ
ร้องเรียนไปที่คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏกลิ่นเหม็นรุนแรงจนเป็นเหตุเดือดร้อนแต่อย่างใด
เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย จากการตรวจสอบไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้เพียงพอ
และผู้ป ระกอบการจะปู PE ให้แ ล้วเสร็จภายในเดือ นกุ มภาพั น ธ์ 2563 ทั้ งนี้ ได้ มีก ารประชุม และทำบั น ทึ ก
ข้อตกลงระหว่าง บริษัท เอ็มมิลค์ ฟาร์ม จำกัด กับ ผู้แทนชาวบ้าน และได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
และจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติงานเชิงรุก ทำให้สบายใจมากยิ่งขึ้น ว่า
บริษัทฯ ดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการ โดยเอาเปรียบประชาชน และไม่ทำลายระบบนิเวศโดยรอบ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม
เรื่องร้องเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรณี นายสมาน พันธุ์ชัย อาศัยอยู่
บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 14 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ความว่า ตนเองพิการ
มือข้างซ้ายขาด ภรรยาสุขภาพไม่แข็งแรง ลูกเสียชีวิ ตหมดทั้ง 3 คน มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย
ความพิการ และมีห นี้สิน จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กลุ่มสหกรณ์ และกองทุ นหมู่บ้าน
เพื่อมาลงทุนทำไร่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน
2. ผลการดำเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือตามที่ได้รับความเดือดร้อนจนเป็นที่พึ่งพอใจและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นตามลำดับ
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้มอบน้ำดื่มให้จำนวนหนึ่งด้วย
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยแอมโมเนีย ของโรงผลิตน้ำแข็ง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประธานชุมชนหนองปล้อง ต.พระบาท ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีปัญหาความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยแอมโมเนีย ของโรงผลิตน้ำแข็งตั้งอยู่หมู่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่
๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2. ผลการดำเนินการ
ทุกฝ่ายได้หาร่วมกัน โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีการ
ติดตามผลโดยเทศบาลเมืองเขลางค์และ ให้ สนง.อุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนบริเวณโดยรอบจะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นจากโรงผลิตน้ำแข็ง และสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติ รวมทั้ง สุขภาพร่างกายจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง

จังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม
อัจฉริยะต้นแบบอำเภอเมืองอ่างทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่ง ณ ห้องไกล่เกลี่ยอำเภอเมืองอ่างทอง (ชั้น 1) กรณี ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข 4 เฟส 2
ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ขอให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินบริเวณหน้าหมู่บ้าน
2. ผลการดำเนินการ
จากการไกล่เกลี่ยดังกล่าว เจ้าของที่ดินยินยอมขายที่ดินให้กับชาวบ้านในราคา 250,000.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีดอกเบี้ย โดยให้ผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้านจะไป
หารือ กับ ประชาชนในหมู่บ้ านถึ งการผ่ อนชำระค่าที่ ดิน ดั งกล่าว และจะนัด ประชุม ไกล่เกลี่ย ถึงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าที่ดินในครั้งถัดไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถได้รับความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหา โดยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง หรือไม่ต้องไปสู้
กันในชั้นศาล ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ร้องเรียนถนนชำรุดเสียหาย

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ 25๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี พร้อมด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ผอ.แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ปลัดอำเภอบ้านโป่ง
จนท.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี นายก อบต.นครชุมน์ และผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ร่วมลง
พื้นที่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (พื้นที่ ม.๑ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง คาบเกี่ยว ม.๖ ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม) เพื่อตรวจสอบกรณีร้องเรียนถนนชำรุดเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบพบว่า ถนนมีค วามกว้าง ๓.๕ เมตร ริมถนนฝั่งแม่น้ ำเดิ ม ไหล่ท างชำรุดอยู่แล้ ว
โดยหลังจากสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว บริษัทผู้รับจ้างได้นำดินลูกรังมาปรับถมบริเวณไหล่ทางให้ ทั้งนี้ จากการพูดคุย
บริษัทผู้รับจ้างจะให้ความช่วยเหลือโดยการลาดยางแอสฟัลท์ บริเวณถนนเส้นดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเริ่มเขตเขื่อน
ม.๑ ต.นครชุมน์ ถึง ซ.รุ่งเรืองทรัพย์ ม.๖ ต.คลองตาคต ความกว้างถนนที่ลาดยาง ๔ เมตร โดยจะเริ่มดำเนินการได้
ประมาณสัปดาห์หน้า และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2563
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงถนนที่ชำรุด ทำให้สามารถใช้ในการขนส่งสินค้า หรือใช้ในการสัญจรได้อย่างดีขึ้น
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดราชบุรี

