จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการเตาเผาถ่าน

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอถ้ำพรรณรา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็ จจริง กรณี ป ระชาชนหมู่ที่ 3 แจ้งว่ามีการประกอบกิจการเตาเผาถ่ าน ในพื้ นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดควัน และฝุ่นละอองมานานกว่า 5 ปี ส่งผลให้ชาวบ้านและ
เด็กในชุมชนหลายคนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง บางคนมีผื่นคันตามตัว
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานประกอบกิจการเผาถ่านจากไม้ยางพารา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา พบการใช้เครื่องจักรกำลังรวม 126.1 แรงม้า คนงาน 1 คน เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่ 3
ลำดับที่ 34 (6) จึงเป็นการตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งระงับและส่งเรื่อง
เพื่อดำเนินคดีต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่พั กอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงงานฯ ดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สุขภาพ
ร่างกายฟื้นฟูกลับมาแข็งแรง จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และจริงจัง และทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางพัธนนันท์ ศรีเมือง ผูอ้ ำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนโรงงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่งเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร, กลิ่นเหม็นของ
แอลกอฮอล์ และการจัดเก็บแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในถังขนาดใหญ่แต่อยู่ในบริเวณที่แสงแดดเข้าถึ งเสี่ยงต่อการเกิด
เหตุระเบิด
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏ ดังนี้
2.1 กรณีเรื่องกลิ่นเหม็น คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นแอลกอฮอล์
ในบริเวณโรงงานและภายนอก
2.2 กรณีเรื่องเสียงดังรบกวน คณะเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ถูกร้องเปิดเครื่องจักรทำงานพร้อมกันทุกเครื่อง
พบว่ามีเสียงดังออกมาภายนอกโรงงาน
2.3 เรื่อ งการจั ด เก็ บ ถั ง แอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ แ สงแดดเข้ า ถึ ง พบว่ ามี ก ารจั ด เก็ บ ถั ง ในบริ เวณ
ที่แสงแดดส่องถึงจริง ในเบื้องต้นผู้ถูกร้องได้ขนย้ายถังแอลกอฮอล์ดังกล่าวเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้ว
คณะเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
และจะเข้าตรวจติดตามอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกร้องรับทราบและรับปฏิบัติตามข้อเเนะนำของคณะเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานฯ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น รวมทั้ง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นจากเหตุรำคาญของ
เครื่องจักร และยังเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่ดิน

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ สภาผู้แทนราษฎร และร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไข
ปัญ หาด้านที่ ดิน และติด ตามการลงพื้ น ที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าดงภู ต.หนองแค อำเภอราษี ไศล จ.ศรีส ะเกษ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมผู้กระทำผิดฯ
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ป่าดงภูมีพื้นที่ 5100 ไร่ เป็น สปก.2306 ไร่ กันคืนจาก สปก.
เป็นป่าสงวน 2794 ไร่ แปลงที่มีการบุกรุกมีพื้นที่ 197 ไร่ มีผู้บุกรุกจำนวน 1 ราย เป็นที่ดินที่มีการแจ้งกระทำ
ผิ ด ไว้ แ ล้ ว ขณะนี้ อ ยู่ ในชั้ น พนั ก งานสอบสวน ซึ่ งสำนั ก งานป่ า ไม้ จั ง หวัด ศรี ส ะเกษจะส่ งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ ศดธ.ศก ทราบต่อไปโดยเร็ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ในพื้นดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู ตามที่กฎหมายกำหนดได้
โดยการดำเนิน การของเจ้ าหน้ าที่ ป่ าไม้ ที่ พ ร้อ มดำเนิ น การตรวจสอบในการดู แลสมบั ติ ของแผ่น ดิ น รวมทั้ ง
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่า จะไม่ปล่อยให้มีผู้กระทำความผิดเข้ามาหาผลประโยชน์โดยการทำลาย
ป่าไม้ในพื้นที่เด็ดขาด
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อ วันที่ 19 มิ ถุน ายน 2563 ศู นย์ ดำรงธรรมจั งหวัด ลำปางลงพื้ น ที่ต รวจสอบข้อเท็ จจริง กรณี
มีประชาชนร้องทุกข์ร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
1.1 เวลา 10.00 น.ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง, สำนักงาน พมจ.ลป., เทศบาลเมืองเขลางค์นคร,
ประธานชุมชนบ้านสบตุ๋ย, ผู้ร้อง และบุตรชายของผู้ร้อง กรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ
ณ บ้านสบตุ๋ย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1.2 เวลา 14.00 น. ร่วมกั บสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ผู้ดูแลอาคาร และผู้ร้อง กรณีขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การก่อสร้างอาคารชิดติดแนวกำแพงบ้านของผู้ร้อง
ณ บ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2. ผลการดำเนินการ
โดยสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสองเรื่องดังกล่าว.มีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
ต่อการแก้ไขปัญหาและยุติเรื่องได้
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
3.1 ประชาชนที่ ได้ รับ ความเดื อ ดร้ อน ได้ รับ การช่ วยเหลือ ตามหลั กมนุ ษ ยธรรมเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้
สามารถดำรงชีพได้ตามสมควร
3.2 เกิดความเชื่อมมั่นในการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา และทำให้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น
ว่าการก่อสร้างของข้างบ้านจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
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เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

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

1. ความเป็นมา
เมื่อ วันที่ 19 มิ ถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ศูน ย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธ รรมราช ร่วมกั บ
สำนั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และ
องค์การบริห ารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ได้รับความเดือดร้อน ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ตั้งอยู่พื้นที่
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้สวนยางพาราของผู้ร้องได้รับความเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่พบว่า โรงงานดังกล่าวได้หยุดประกอบกิจการไปเป็นระยะเวลานานแล้ว ผู้ร้องมีความ
ประสงค์ ให้ห น่ วยงานภาครัฐ ช่วยดำเนิน การไกล่เกลี่ย โดยศู นย์ ดำรงธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช จะเป็ น
ตัวกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาไกล่เกลี่ยต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นรอบโรงงานฯ ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐในการ
ที่จะดำเนินการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติในเรื่องการช่วยเหลือจากเจ้าของโรงงานฯ เพื่อให้ได้ข้อยุติในพื้นที่โดยไม่ต้อง
มีการฟ้องร้อง และเป็นการลดความขัดแย้งในพื้นที่ ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนต่อไปอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางพัธนนันท์ ศรีเมือง ผูอ้ ำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการเบิกเงินจากธนาคาร ธกส. เนื่องจากพิการ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
ศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอ
เมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือว่า มีหญิงพิการ อายุ 73 ปี (หญิง
โสด) มีโรคประจำตัวคือ โรคตับแข็ง อยู่บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ขอรับการช่วยเหลือเรื่องการ
เบิกเงินกับทางธนาคาร ธกส สาขาศรีสะเกษ เนื่องจากปัจจุบันคนพิการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
และไม่สะดวกในการเดินทาง
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสาน ธนาคาร ธกส สาขาจังหวัดศรีสะเกษในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ทราบว่า การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ครอบครัวคนพิการนั้นสามารถดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงบัญชีได้ แต่ผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารฯ กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนเงินนอกเหนือจาก 2 ประเภท ข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการได้
ทั้งนี้ ได้ประสานข้อมูลให้ อบต.ทุ่ม ในเบื้องต้นแล้ว
2.2 สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ได้ให้กำลังใจและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่แก่ครอบครัวคนพิการ
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเข้าช่วยเหลือในการติดต่อแก้ไขข้อมูลเรื่องเงินเบี้ยคนพิการ
และเบี้ยผู้อายุ รวมทั้ง ยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามสมควรเพื่อสามารถดำรงชีพได้ต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

