จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งตลาดนัดทุกวันพุธ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับศดธ.
อำเภอจัตุรัส ,สนง.ท้องถิ่น ชย. ,สสจ.ชย ,สถานีตำตรวจภูธรจัตุรัส ,เทศบาลตำบลจัตุรัสและผู้จัดตลาด (กลุ่มผู้ร้อง)
ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดทุกวันพุธภายในเขตเทศบาลตำบล
จัตุรัส
2. ผลการดำเนินการ
ศดธ.จ.ชัยภูมิได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ ผู้จัดตลาดจะต้องทำ
แผนผังรูปแบบการจัดตลาด และจัดโซนการจำหน่ายสินค้าโดยร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลจัตุรัส ในการจัดทำ
แผนการจัดการตลาดดังกล่าว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ให้เสนอคำขอต่อกองสาธารณสุขฯ ตามเทศบัญญัติต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถมีแหล่งค้าขายเพื่อหารายได้ให้มากขึ้น ทำให้ความเป็ นอยู่ดีขึ้นตามสมควร และ
เข้าถึงโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้น
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ตรวจสอบฟาร์มสุกร กรณี ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี สั่งการให้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่
ประสานร่วมกับ ,ทสจ.สพ.,เจ้าท่า จ.สพ.,สนง.ปศุสัตว์ จ.สพ.,สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองสุพรรณบุรี,ทต.ท่าเสด็จ ให้การ
ต้อนรับ พลตรีจิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.สปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เข้าตรวจดูการแก้ไขปัญหาฟาร์มสุกร
ต.สระแก้ว ปล่อยน้ำเสียมูลสุกรลงแม่น้ำท่าว้า ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจฟาร์มที่ปล่อยน้ำ
เสียมูลสุกรลงแม่น้ำท่าว้าจำนวน 29 ฟาร์ม ของคณะทำงานระดับจังหวัด และชุดปฏิบัติการร่วม จังหวัด อำเภอ
ส่วนราชการ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม จิตอาสา ประชาชน สื่อมวลชนฯ ณ สนง.เทศบาล
ตำบลท่าเสด็จ
2. ผลการดำเนินการ
ศดธ.จ.สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มสุกรตัวอย่างในการแก้ปัญหาแล้ว
ตามคำสั่งเจ้าพนักงาน 2 ฟาร์ม ดังนี้
- ฟาร์มประเภทแอบต่อท่อน้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้าโดยตรงรื้อถอนท่อออกหมดแล้ว
- ฟาร์มประเภทแอบต่อท่ อน้ ำเสีย เชื่อ มต่ อกับ ท่ อเทศบาลไหลไปออกแม่ น้ำท่ าว้า รื้อถอนท่อ ออก
หมดแล้ว
ซึ่งคณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง ได้นำผลการปฏิบัติการแก้ปัญหาฟาร์มสุกรนี้ในรูปข้อมูลเอกสารพร้อมสื่อ
เพื่อการนำเสนอ (Power Point) ไปเป็นโมเดลเผยแพร่ให้ภาคส่วนอื่นได้เป็นแนวทางรูปแบบหนึ่งในการปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมยั่งยืน
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำได้รับการแก้ไขเชิงรุก ร่วมทั้ง ได้รับการแก้ไขแบบเป็นรูปธรรม และมี
ความยั่งยืนต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

/รูปประกอบ...

-2รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ โครงการคลองส่งน้ำทุ่งไร่ ทุ่งโป่ง ต.แม่สุก

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

1. ความเป็นมา
เมื่อ วัน ที่ 18 กุม ภาพั น ธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศู น ย์ด ำรงธรรมจั งหวั ดลำปาง ร่ว มกั บ องค์ การ
บริหารส่วนตำบลแม่สุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองทุ่งไร่ และทุ่งโป่ง ตำบลแม่สุก
อ.แจ้ห่ม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่สุก ได้รับผลกระทบจากโครงการคลองส่งน้ำ
ทุ่งไร่ ทุ่งโป่ง ต.แม่สุก เนื่องจากน้ำล้นออกจากลำเหมืองในฤดูฝน
2. ผลการดำเนินการ
ศดธ.จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า อบต.แม่สุกม จะดำเนินการ
ตั้งงบประมาณทำพนังกั้นน้ำในช่วงที่น้ำล้นและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำรับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทางราชการต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ข้างคลองส่งน้ำทุ่งไร่ ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้นออกจากลำเหมืองอีกต่อไป
ทำให้ใช้พื้นที่ข้างคลองฯ ประกอบอาชีพหารายได้ และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ตรวจสอบฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่ง
การให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับ ศดธ.จ.สพ.
,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก , สนง.เจ้าท่า จ.สพ.,ทหารกอ.รมน.สพ., ทหาร มทบ.17,ศูนย์ ปภ.เขต2,
สนง.ปศุสัตว์ จ.อ.,อบต.ตลิ่งชัน ,อบต.สนามคลี ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าตรวจสอบฟาร์มสุ กรริมแม่น้ำท่าว้าให้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ ดังนี้
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ฟาร์มนายบุญหุ่ย เล้าศิลป์ไพศาล ม.1 ต.ตลิ่งชัน หยุดเลี้ยงสุกรมา 1 ปี ให้ผู้ประกอบการรื้อถอน
รางระบายน้ำจากฟาร์มลงแม่น้ำท่าว้าในเขตชลประทานออกทั้งหมดภายใน7วัน หากเลี้ยงสุกรอีกให้แจ้งขออนุญาต
จาก อบต.ตลิ่งชัน ก่อน
2.2 ฟาร์มทองชุบ สุดแก้ว ม.1 ต.ตลิ่งชัน ให้ผู้ประกอบการแก้ไขกลบบ่อน้ำเสียในเขตชลประทาน
เก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นจากตลิ่งแม่น้ำท่าว้าทั้งหมด
2.3 ฟาร์มนางประภาทิพย์ พิสุทธิ์มณีกุล ม.2 ต.ตลิ่งชัน ให้ผู้ประกอบการแก้ไข รื้อถอนท่อน้ำเสียออก
จากที่ชลประทานทั้งหมด ภายใน 7 วัน ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต.ภายใน 15 วัน
2.4 ฟาร์นางโสภิษา คชาชัย ม.1 ต.สนามคลี ให้ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มที่ อบต. ปิดระบบ
น้ำเสียไม่ให้ลงแม่น้ำท่าว้า ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต. ภายใน 15 วัน
2.5 ฟาร์มนายวันชัย อึ้งเจริญทรัพย์ ม.1 ต.สนามคลี ให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตทำฟาร์มที่ อบต.
ปิดระบบไม่ให้น้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต. ภายใน 15 วัน
2.6 ฟาร์มนางสมปอง อึ้ งเจริญทรัพย์ ม.1 ต.สนามคลี ให้ปิ ดระบบน้ ำเสียไม่ ให้ลงแม่น้ ำท่าว้า กบลบ่ อ
น้ำเสียในเขตชลประทาน ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต. ภายใน 15 วัน ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มที่ อบต.
2.7 ฟาร์มนางเตือนใจ อึ้งเจริญ ทรัพย์ ม.1 ต.สนามคลี ให้กลบบ่อน้ำเสียในที่ชลประทาน ส่งแผน
แก้ปัญหากลิ่นให้ อบต. ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์ม ที่ อบต.
2.8 ฟาร์มนายสุชาติ อึ้งเจริญทรัพย์ ม.1 ต.สนามคลี ให้ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต.ภายใน 15 วัน
กลบบ่อน้ำเสียในเขตชลประทาน รื้อถอนท่อน้ำเสียที่พาดลงแม่น้ำท่าว้าออกทั้งหมด ภายใน 7 วัน ยื่นขออนุญาต
ประกอบการฟาร์มที่ อบต.
2.9 นางฉวี เมฆวรรณกร ม.1 ต.สนามคลี ให้กลบบ่อน้ำเสียในเขตชลประทาน รื้อท่อออก ส่งแผนแก้กลิ่น
ให้ อบต. ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มที่ อบต.
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มสุกร และประชาชนริมแม่น้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียที่ทาง
ฟาร์มสุกรได้ลักลอบปล่อยลงสู่แม่ ทำให้ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

/ภาพประกอบ....
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จังหวัดสงขลา

เรื่อง ขอรับเงินค่าชดเชยเวนคืนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรม จาก นายสมศักดิ์ ถาวรกสิอนันต์ กับพวก รวม 15 คน ตัวแทนชาวบ้านบาโรย หมู่ที่ 11
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา ได้มายื่นหนังสือขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาประสานหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
230 กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล เนื่องจากเห็นว่ามีความล่าช้ามาก ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า
200 ครัวเรือน
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานการ
ไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ตหาดใหญ่ และสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ กิ จ การพลั งงาน ประจำเขต 12 สงขลา และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้ได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับความอำนวยความสะดวกในการยื่นหนังสือ และเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสงขลาที่รับเรื่องและดำเนินการประสานงานให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

