จังหวัดสงขลา

เรื่อง ตรวจสอบการก่อสร้างรุกล้ำลำคลอง
........................................................................................

1. ความเป็นมา
ตามที่มีการร้องเรียนกรณีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำคลองภูมีของวังแร่รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบล
ควนรู อำเภอรัตภูมิ และอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
๒. ผลการดำเนินการ
เมื่อวัน นี้ 18 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ วังแร่รีสอร์ท ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ นางพิมพ์ธาดา
จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเข้ารื้อถอนวังแร่รีสอร์ท โดยมี นายรุ่งโรจน์
และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายสุธี สุขสง ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเจ้าของรีสอร์ต ร่วม 40 คน
สำหรับกรณีดังกล่าว ได้มีการรื้อถอนไปแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61 (1 ปีที่ผ่านมา) ต่อมามีการ
ร้องเรียนเพิ่มเติมว่า เจ้าของรีสอร์ทยังคงมีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าของรีสอร์ทได้
ทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำน้ำไปบ้างแล้วเป็ นส่วนใหญ่ เหลือส่วนที่เป็นการเทคอนกรีต นอกจากนี้ยังมี
การวางแคร่นั่งซึ่งมีหลังคาสำหรับทานอาหารบริเวณริมตลิ่ง ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
แต่อย่างใด สำหรับการปลูกสร้างนอกเขตโฉนดที่ดินจะได้ตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้แนะนำให้
เจ้าของรีสอร์ทไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมตรวจสอบและชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าของรีสอร์ทได้
รับทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนผู้ร้องเรียนสบายใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ถูกร้องได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่
รุกล้ำลำคลอง ทำให้คลายกังวลเรื่องน้ำท่วมไปได้ และพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยแล้ว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล
...............................................................................
๑. ความเป็นมา
จังหวัดสิงห์บุรี (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี) ได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี กรณี นางนงค์เยาว์
อินกลับ อายุ 61 ปี ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า ตนเองเป็นผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วย
เป็นโรคหลายโรค รวมทั้งต้องเดินทางไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าเดินทาง
สูงมาก อันเป็นเหตุให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
๒. ผลการดำเนินการ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ ว่ าราชการจังหวัดสิ งห์ บุ รี ได้ มี ข้ อสั่ งการให้ ศูนย์ ดำรงธรรมจั งหวัดสิ งห์ บุ รี
บูรณาการความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี และอำเภอท่ าช้ าง ลงพื้ นที่ ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงและพิ จารณา
ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับ
การทู ลเกล้ าถวายฎี กาขอพระราชทานความเป็ นธรรมและฎี กาขอพระราชทานความช่ วยเหลื ออย่ างเคร่ งครั ด
โดยปรากฏผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
2.1 อำเภอท่าช้าง ได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง โรงพยาบาลท่าช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ สำนักงาน
เทศบาลตำบลถอนสมอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้ าน หมู่ที่ 2 ลงพื้ นที่ตรวจเยี่ยมบ้ านของผู้ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลื อ เมื่อ วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2562 ในการนี้ ได้ ให้ ความช่ว ยเหลือ ในด้านการอำนวยความสะดวก
จัดพาหนะสำหรับเดินทางไปรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
2.2 สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ เงิ น
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
ได้ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2,000 บาท
2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในประเด็น
การรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ า (ผู้ สูงอายุ ) ร่วมกับ สวัส ดิก ารอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) และไม่ มีย านอกบั ญ ชี
ยาหลัก ที่จำเป็ นต้ องใช้ ทั้ งนี้ ผู้ ขอพระราชทานความช่วยเหลื อ ได้ยกเลิกคำขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล และขอกลับไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามเดิม
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับ การดูแลและได้รับ ความช่วยเหลื อจากส่วนราชการภายใน
จังหวัดสิงห์บุรีอย่างทันท่วงทีจนเป็นที่พึงพอใจ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายสิทธิ ลิมปะพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

จังหวัดระยอง
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใส ในการบริหารงานของชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรง
หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
..........................................................................................

1) ความเป็นมา
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดระยองได้ รับ เรื่องร้อ งเรียนจากผู้ ร้อง (ปกปิ ดชื่อ ) กรณี ช มรม
สงเคราะห์บ้านหนองโพรง ได้นัดประชุมสมาชิก โดยชมรมแจ้งว่าได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเงินที่สมาชิก
ส่งไปแล้วนั้นอาจไม่ได้คืน ซึ่งทางสมาชิกเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้สมาชิกได้รับความเสียหายจึงต้องการให้
ช่วยดำเนินการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ในการบริหารงานของชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงและสมาชิก
ชมรมฯ ได้ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินในระหว่างที่ ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่พอใจ หรือข้อยุติ โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือ
ให้ออกจากการเป็นสมาชิก
๒) ผลการตรวจสอบเบื้องต้น
๑. วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหา กรณี เรื่องร้องเรียนชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงโดยมี
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนสรุปประเด็นสำคัญ
คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ฐานะนายทะเบียนจะเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่
ชมรมฯ ให้ฝ่ายบริหารชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ที่เกิดขึ้น
พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ไม่มี
อำนาจพิจารณาออกคำสั่งตามพระราชบัญญั ติการฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และไม่มีอ ำนาจในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไปบริหารจัดการชมรมฯ เนื่องจากชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงยังมิได้จัดตั้งเป็น
สมาคมตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนจึงได้
แจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 เพื่อเป็นหลักฐาน เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ และแจ้ง
ให้ชมรมฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ
๓. จากการตรวจสอบ รายรั ย – รายจ่าย ของชมรมเนื่อ งจากใบเสร็จ รับ เงิน ที่ น ำมาให้ ต รวจสอบ
มีไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ สมาชิกชมรมฯ และใบมรณบัตรของ
สมาชิกที่เสียชีวิต ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ เนื่องจากชมรมฯ แจ้งว่าเอกสารเปียกน้ำและ
ได้ทำลายทิ้งไปแล้ว และจากการสังเกตการณ์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแกลงพบว่ายังมีประชาชนจำนวนมาก
เข้ามาจ่ายเงินให้กับทางชมรมฯ จากการสอบถามประชาชน ยังไม่พบว่ามีประชาชนที่เป็นสมาชิกชมรมฯที่ไม่ได้
รับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ มีเพียงบางรายที่ได้รับช้ากว่ากำหนดในงวดที่ 2 แต่ก็ได้รับครบถ้วนทุกรายตาม
จำนวนสมาชิกที่คงเหลือ
4. จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ ชมรมฯไม่มีการเสียภาษี รายได้ประจำปี
5. ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็ จจริงอื่นๆ พบว่า ชมรมฯ มีการดำเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพขาด
ความรู้ความสามารถ ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากประธานชมรมฯ การจัดทำเอกสารทางการเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีการสรุปยอดสมาชิกที่รับเข้า สมาชิกที่ขาดส่งเกิน 2 เดือน สมาชิกที่เสีย ชีวิต ไม่มีการรายงานสรุป
ยอดสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน มีการนำเงินฝากธนาคารเพียงบางส่วน ไม่มีการเก็บเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบโดย
เจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่ทราบว่าต้องเก็บเอกสารไว้ถึง 10 ปี และไม่คิดว่าจะมีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากเป็นการทำงานของชมรม เจ้าหน้าที่ของชมรมไม่มีการคุมยอดสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทำให้ชมรมฯ ต้องรับ
/ภาระ....

-2ภาระจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับประโยชน์ของผู้ตายในส่วนของสมาชิกที่ขาดส่ง เป็นเหตุให้ชมรมฯ ต้องตัด
สมาชิกที่ขาดส่งเกินกำหนดออกไปในครั้งเดียว จำนวน 1,500 คน ในเดือนพฤษภาคม 2562โดยไม่ได้แจ้งให้
สมาชิกทราบก่อน ส่งผลให้ยอดเงินที่ผู้รับผลประโยชน์ของผู้ตายที่จะได้รับลดน้อยลงมากและจากการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการฯ พบว่ายังมีสมาชิกที่ขาดส่งเกินกำหนดและต้องตัดออกจากการเป็นสมาชิกอีกจำนวนมาก
6. กรณีสมาชิกชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินในระหว่างที่ยังไม่ได้รับคำชี้แจง
ที่พอใจ หรือข้อยุติ โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือให้ออกจากการเป็นสมาชิก ทางชมรมฯ แจ้งว่าไม่อาจให้สมาชิกชมรมฯ
ขอสงวนสิทธิ์และระงับการจ่ายเงินให้กับชมรมฯ ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ
ท่านอื่น ๆ และหากสมาชิกที่ขอขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมฯ หากเสียชีวิตลง ชมรมฯ จะระงับ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพทันที
๓) ผลการดำเนินการ
วันที่ 12 กั นยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแกลงศูน ย์ดำรงธรรม
จังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรง โดยมี
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน เพื่อชี้แจงผลการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สมาชิกชมรมฯ ทราบ และในวันดังกล่าว ชมรมฯแจ้งว่าได้ให้ตัวแทนไป
ดำเนินการจดทะเบี ยนแล้วตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนแจ้งในวันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเมื่อ
ชมรมฯ ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนในฐานะนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ป ระจำท้ อ งที่ มี อ ำนาจกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งาน และการพิ จ ารณาออกคำสั่ ง ตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และสมาคมฯ ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีเพื่อ
ชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้สมาชิกทราบทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้เกิดความไว้วางใจใน
การดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อไป
4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับ ทราบถึ งปัญ หาที่ เกิด ขึ้น จากการบริก ารสมาคมฯ ซึ่งหน่ วยงานของรัฐได้แจ้ งให้ สมาคมฯ ไป
ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดตาม พรบ.
การฌาปกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพื่อให้สมาชิกได้รับความสบายใจ และการดำเนินการที่ถูกกฎหมายต่อไป
5) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเปิดตลาดนัดในซอย 13 ตำบลมะขามคู่ และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
.........................................................................
1) ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จังหวัดระยองได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางนวลจันทร์ ชาลีชาติ ที่อยู่
189/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิ คมพัฒ นา จังหวัดระยอง พร้อมกลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดซอย 13
ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียน กรณี
ขอให้มีการตรวจสอบการเปิดตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ จำนวน 4 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวัน
อาทิตย์แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีการเปิดประกอบกิจการทุกวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดข้างเคียง ซึ่ง
ห่ างกั น เพี ย ง 300 เมตร คื อ ตลาดนั ด ซอย 13 ตำบลพนานิ คม อำเภอนิ ค มพั ฒ นา จั งหวั ด ระยอง ได้ รั บ
ผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ จึงมีความประสงค์ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วม
เจรจาไกล่เกลี่ยทำข้อตกลงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
2) ผลการดำเนินการ
การแก้ไขปัญหา วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอ
นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เชิญ ผู้เกี่ยวข้องประชุมแก้ไขปัญ หาดังกล่าว ซึ่ ง
ประกอบด้วย นายอำเภอนิคมพัฒนา ผู้แทนท้ องถิ่นจังหวัดระยอง ปลัดเทศบาลตำบลมะขามคู่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนานิคม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอนิคม
พัฒนา ผู้แทนกอง อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดระยอง ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการตลาดซอย 13 จาก
ทั้ง 2 ตลาด จำนวน ตลาดละ 5 คน โดยในการประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริง ดังนี้
2.1 การดำเนินการเปิดตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ เป็นอำนาจของเทศบาลตำบล มะขามคู่
โดยเจ้ าของตลาดได้ ด ำเนิ น การขออนุ ญ าตเปิ ด ตลาดนั ด ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแล้ ว ดั งนั้ น จึ ง เป็ น สิ ท ธิ ข อง
ผู้ประกอบการที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ได้ตามที่ได้รับอนุญาต
2.2 กรณีเจ้าของตลาดนัดซอย 13 ตำบลพนานิคม มีความประสงค์เปิดทำการตลาดนัดทุกวัน
ขอให้ยื่นขออนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมได้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำไว้ด้วยแล้ว
2.3 ที่ประชุมขอให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ยินยอมให้ผู้ประกอบการ
จากตลาดซอย 13 ตำบลพนานิคม เข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ในวันที่ตลาดนัด
ซอย 13 ตำบลพนานิคม หยุดทำการ
ซึ่งผู้ประกอบการจากทั้งสองฝ่ายยินดีด ำเนินการตามข้อตกลง โดยผู้ประกอบการจากตลาดนัด ซอย
13 ตำบลพนานิคม สามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ได้
3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้ประกอบการจากตลาดนัดซอย 13 ตำบลพนานิคม มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกวัน
4) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
……………………………………………………………….

1) ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอ ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนางสาวบี แฟนสาวของนายเอ ได้ติดต่อนายหน้ารายหนึ่งเพื่อจะไปทำงานเสิร์ฟอาหาร
ที่ประเทศบาห์เรน แต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังและบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย
2) ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทย ในประเทศบาห์เรน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประเทศบาห์เรนได้เข้าช่วยเหลือนางสาวบีได้อย่างปลอดภัย และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด แล้วส่งตัวกลับ
ประเทศไทยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยทั้งสองพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบริหารราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเอ (นามสมมติ) และนางสาวบี (นามสมมติ) ได้เดินทาง
เข้ามา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอขอบพระคุณนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ให้ความช่วยเหลือกรณี
3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมั่น
การทำงานของหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น
4) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายนัฐวัฒน์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

