จังหวัดระยอง

เรื่อง ตรวจสอบโรงงานปล่อยควันและกลิ่นเหม็น

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง กอ.รมน. (ท.)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุม
มลพิษจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง อบต.แม่น้ำคู้ และสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแสง
ตะวันพลาสติก 2012 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมี
นางแสงตะวัน ชูแจ่ม เป็นเจ้าของ กรณี มีชาวบ้านร้องเรียนว่าโรงงานดังกล่าวปล่อยควันและกลิ่นเหม็นรบกวน
ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
2. ผลการดำเนินการ
จังหวัดระยองและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ พบว่า โรงงานดังกล่าวมีเครื่องจักรในการผลิ ต
อัดเม็ดพลาสติกจำนวน 5 เครื่อง ซึ่งในระหว่างการเข้าตรวจสอบ มีการเปิดเดินเครื่องจักร จำนวน 1 เครื่อง
มี พ นั ก งานกำลั ง ทำงาน จำนวน 3 คน บริเวณด้ านนอกมี ก ลิ่ น เผาไหม้ ค ล้ า ยพลาสติ ก ถู ก เผาไหม้ เล็ ก น้ อ ย
ส่วนบริเวณด้านในมีกลิ่นเข้มข้นชัดเจนกว่าด้านนอก เบื้องต้น นายอำเภอปลวกแดงได้ขอให้ผู้แทนอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ไปดำเนินการตรวจสอบระบบการกำจัดกลิ่นของโรงงานว่า เป็นไปตามมาตรฐานและมีการเปิดใช้
ระบบอย่างเต็มกำลังหรือไม่ รวมถึงมีการบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์กำจัดกลิ่นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งขอให้
ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า จะ
ได้นำข้อมูลของที่ประชุมในครั้งนี้เสนอไปยัง “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อเพิ่มเงื่อนไขของการประกอบกิจการ
ของโรงงานดังกล่าว โดยจะให้ทำการผลิตและเดินเครื่องจักรได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้ งแต่ 08.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นอำนาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหากกรมฯ พิจารณาเป็นอย่างไร จะได้นำมา
แจ้งให้อำเภอปลวกแดงทราบในการประชุมครั้งถัดไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
หน่วยงานของรัฐได้เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพื่อให้การแก้ไขตามข้ อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีการแก้ไขอย่างบูรณาการและอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบได้มีอากาศที่
บริสุทธิ์ ไม่ทำร้ายสุขภาพ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดระยอง

/รูปภาพ...

-2รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

จังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง

...................................................................
1. ความเป็นมา
ศดธ.จว. กษ.จว. ชลประทาน อำเภอเมื อ งสิ ง ห์ บุ รี และกำนั น ตำบลโพกรวม ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนภัยแล้งกรณีนางลำจวน เกิดเรือง ม.5 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี ว่าสวนผู้ร้องมี
ขนาด 2 ไร่ เป็นเกษตรแบบผสมผสาน มีสระน้ำขนาด 2 งาน ลึก 4 เมตร ปัจจุบัน มีน้ำเหลืออยู่ในสระ 1.5
เมตร (ประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตร) คาดว่าจะใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 2563 และมีบ่อบาดาล 1 บ่อ น้ำไม่ออก
(น้ำผิวดินไม่มี) มีไม้ผลกำลังให้ผลผลิต 20 ต้น (ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ) มะพร้าว 22 ต้น ยังไม่ออกผล และมีผัก
สวนครัว เช่น พริก กระเพรา ประเมินแล้วไม้ผลยังไม่เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ระยะสั้น
1. ให้รดน้ำไม้ผล 2-3 วันต่อครั้ง และตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการคายน้ำ
2. พืชผักสวนครัวให้รดเฉพาะต้นใช้น้ำโดยประหยัด
ระยะยาว
แนะนำให้เปลี่ยนบ่อบาดาลจากปั้มหอยโข่ งเป็นปั้มแบบจมน้ำ(submere pump ) เพราะเห็นว่า
ระดับน้ำใต้ดินพอมีอยู่ สามารถสูบมาใช้งานได้ ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของชลประทานมาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
ในการติดตั้งปั้มน้ำแก่ผู้ร้องต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ทำให้ ประชาชนในพื้น ที่ที่ ได้ รับความเสี่ยงจากการขาดน้ ำในการประกอบอาชีพ สามารถทราบถึ ง
ขีดจำกัดในการใช้น้ำ รวมทั้ง มีแนวทางในการใช้น้ำในระยะกลาง และยาวต่อไปด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดลำปาง

เรื่อง คัดค้านโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์
จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทาน
ลำปาง, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, กอ.รมน., อำเภอแม่ทะ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 ลำปางและราษฎรในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีราษฎรขอคัดค้านโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ
2. ผลการดำเนินการ
จาการประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 80 ครัวเรือน จากทั้งหมด 120 ครัวเรือน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่
เห็ น ด้ ว ยและสนั บ สนุ น ให้ ด ำเนิ น โครงการดั ง กล่ าวต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ได้ ม อบหมายให้ ชป.ลำปาง กำนั น ผู้ ใหญ่
สนง.ทสจ. ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้คัดค้านเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เวลา 14.00 น.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่งพัง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโทกหัวดง
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สรุปว่า มอบหมายให้เทศบาลตำบลแม่ทะ ซึ่งได้สำรวจและออกแบบแล้ว ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างหินเรียงยา
แนวกั้นตลิ่ง เพิ่มความสูงจากของเดิมบริเวณสองช่วง ช่วงแรกสูงประมาณ 3 เมตร ยาว 15 เมตร และช่วงที่สอง
สูงประมาณ 3 เมตร ยาว 25 เมตร
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการในส่วนที่เ กี่ยวข้องแล้ว
ซึ่งจะทำให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องพนังกั้นน้ำที่เกิดความเสียหายต่อไป และทำให้ไม่เกิดความแตกแยกในพื้นที่
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
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.,ทหารกอ.รมน.สพ., ทหาร มทบ.17,สนง.
ปศุสัตว์ จ.อ.,รพ.สต.หนองขาม,อบต.สนามคลี ,ส.อบต.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วสรุปผลพบว่า ดังนี้
1.ฟาร์มนายสามารถ คุ้มพร ม.1 ต.สนามคลี ให้ผู้ประกอบการแก้ไขกลบบ่อน้ำเสียในเขตชลประทาน
เก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นจากตลิ่งแม่น้ำท่าว้าทั้งหมด รื้อถอนท่อน้ำเสียออกจากเขตชลประทานภายใน
7วัน ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มกับอบต. ส่งแผนแก้กลิ่นเหม็นให้อบต.ภายใน15วัน
2.ฟาร์มนางณัฐธีร พิสุทธิ์มณีกุล ม.1ต.สนามคลี ให้ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มที่อบต. ปิดระบบ
น้ำเสียไม่ให้ลงแม่น้ำท่าว้า รื้อถอนท่อน้้ำเสียออกจากเขตชลประทานภายใน7วัน ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้อบต.
ภายใน15วัน
3.ฟาร์มนางปอเคียม แซ่จิว ม.1ต,สนามคลี ให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตทำฟาร์มที่อบต. ปิดระบบ
ไม่ให้น้ำเสียลงแม่น้ำท่าว้า ส่งแผนแก้ปัญหากลิ่นให้ อบต.ภายใน15วัน
4.ฟาร์มนายทวีศั กดิ์ จิวศิริตระกูล ม.1ต.สนามคลี ให้ปิ ดระบบน้ ำเสียไม่ ให้ลงแม่น้ ำท่าว้า ส่งแผน
แก้ปัญหากลิ่นให้อบต.ภายใน15วัน ยื่นขออนุญาตประกอบการฟาร์มที่อบต.
5.ฟาร์มนายสมยศ ลิ้มธนกิจ ม.1ต.สนามคลี ให้รื้อถอนท่อน้ำเสียในที่ชลประทานภายใน7วัน เก็บ
ตะกอนมู ล สุ ก รขึ้ น จากแหล่ ง น้ ำ ชลประทาน ภายใน7วั น ส่ ง แผนแก้ ปั ญ หากลิ่ น ให้ อ บต. ยื่ น ขออนุ ญ าต
ประกอบการฟาร์ม ที่อบต.
- ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดียังไม่มีการดำเนินคดี
- สรุปตรวจปิดรื้อท่อน้ำเสียออกจากเขตแม่น้ ำท่าว้าครบแล้ว ทต.ท่าเสด็จ 29 ฟาร์ม ,อบต.สนามคลี
11 ฟาร์ม ,อบต.ตลิ่งชัน 3 ฟาร์ม รวม 43 ฟาร์ม และจะมีแผนออกตรวจติดตามต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำได้รับการแก้ไขเชิงรุก ร่วมทั้ง ได้รับการแก้ไขแบบเป็นรูปธรรม และมี
ความยั่งยืนต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

-2รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ตรวจสอบสภาพโรงคัดแยกขยะ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 27 กุม ภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมหน่ วยงานลงพื้นที่
ตรวจสอบสภาพโรงคัดแยกขยะ ณ โรงงานคัดแยกขยะ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ ำนวยการกลุ่ มงานศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัด สงขลา ได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอคลองหอยโข่ง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอ
คลองหอยโข่ง เป็นประธาน และได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆ
2. ผลการดำเนินการ
สำหรับการติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบในวันนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการนำเรียนให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่มีการร้อ งเรียน
และส่งผลกระทบโดยตรง คือ เรื่องกลิ่น ให้มีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้กำชับให้แต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำชับให้รถบรรทุกขยะดูแลสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่น้ำขยะรั่วเรี่ยราด
และใช้เส้นทางมายังโรงคัดแยกตามข้อตกลงกัน
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานดังกล่าวสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งจากการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
เหม็นดังกล่าว จะมีการบูรณาการในการแก้ไ ขปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะมีการ
ติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา

