จังหวัดตรัง

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดินพังทลาย

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

1. ความเป็นมา
เมื่ อ วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้อ ำนวยการกลุ่ ม งานศู น ย์ด ำรงธรรมจั งหวั ด
สำนั กงานจังหวัดตรัง มอบหมายให้ เจ้าหน้ าที่ ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้ นที่ ตรวจสอบข้อเท็ จจริงเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุ กข์ ร่วมกับ โยธาธิการและผั งเมือ งจังหวัด ตรัง ป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรั ง
ปลัดอำเภอเมืองตรัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
บ้านพักอาศัยที่อยู่บริเวณริมตลิ่งคลองนางน้อยเกิดปัญหาดินพังทลาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีดินพังทลาย
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันถูกน้ำเซาะเสียหายไปแล้วรวมกว่า 30 เมตร
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บ้านของผู้ร้องเรียนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งคลองนางน้อยและ
เกิดดิน พังทลายจากการกัด เซาะของน้ำจริง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ได้ ดำเนิน การสำรวจและ
ออกแบบ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างไว้และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอหนังสือรับรองของจังหวัดตรัง
เพื่อนำมาประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนเจ้ า ของที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ผู้ ที่ มี ที่ ดิ น บริ เวณข้ า งเคี ย ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน และเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะที่ดินที่อาจจะ
ทำให้เกิดความเสียหายของบ้านอาศัยในอนาคตต่อไปด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เรื่อง ร้องเรียนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราปล่อยน้ำเสียไหลลงสวนปาล์ม

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.กลุ่ม งานศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนั กงาน
จังหวัดตรัง ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดตรัง ปลัดอำเภอเมืองตรัง
กำนั น และผู้ใหญ่ บ้ าน ลงพื้ นที่บริเวณหมู่ที่ 2 ต.นาท่ ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อ ตรวจสอบข้อ เท็จจริง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีนางสาวหทัยสิทธิ์ แตงสวน ขอให้แก้ไขปัญหาโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ทำการ
ปล่อยน้ำเสียไหลเข้าไปในพื้นที่ปลูกกสิกรรม ทำให้สวนปาล์มได้รับความเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียเข้าพื้นที่คือ บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด
จำกัด แนวทางการแก้ไขปัญหา คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ในการเก็บตัวอย่าง น้ำ ผลปาล์ม ดินบริเวณที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และยังมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการ
แก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตรวมทั้งประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง

จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการวางท่อระบายน้ำ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 มีราษฎรแจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการวางท่อระบายน้ำและ
มีรถขนดินเข้าออกบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ทำให้ดินติดรถ และเปรอะเปื้อน
เต็มถนนเป็นทางยาว รถสัญจรเบี่ยงหลบดินบ้าง วิ่งทั บเพราะหลบไม่ทันดินติดกระเด็น พอดินแห้งก็เป็ นฝุ่น
ฟุ้งกระจาย จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจึงได้ประสานงานไปยัง แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 1 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา พบว่าเป็นการถมที่ดินของเอกชน บ.สยามกลกาล บริเวณ ทล. 12
กม. 227+800 ถึง 228+500 เบื้ องต้นได้กำชับ และแก้ไขปัญ หาโดยการล้างถนน และทำความสะอาด
เรียบร้อยแล้ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ ใช้ ถ นนดั ง กล่ า วในการสั ญ จรไป-มา ได้ รับ การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ างเร่ ง ด่ ว นแล้ ว เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถใช้ เส้ น ทางดั งกล่ า วได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ไม่ เสี่ ย งทำให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ และได้ มี ก ารกำชั บ ให้
ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเคร่งครัดต่อไป
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนดังกล่าวขึ้นอีก
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มีประชาชนร้องเรียน/ร้ องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดว่า ได้รับ ความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ของนายสันติ จันทร์คะณา (เจ้าของ)
ส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ตำบลนาป่า
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในเบื้องต้นไม่พบกลิ่นเหม็นตามที่มีผู้ร้องได้ร้องทุกข์ แต่
ฟาร์มสุกรดังกล่าวยังไม่ได้มีการขอใบอนุญาตเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้ให้คำแนะนำ
และทำบันทึกให้นายสันติฯ เข้าขอใบอนุญาตเลี้ยงสุกรในพื้นที่ให้ถูกต้อง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนบริเวณโดยรอบฟาร์มสุกรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้
อย่างปกติ รวมทั้ง กลับมามี คุณอากาศที่ดี ทั้งนี้ ยังเป็นการกำชับให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ในทุกที่ให้ดำเนินการ
ตามกฎหมายให้ถูกต้องอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ กรณีนางเสี่ยน บัวหุ่ง ราษฎรอำเภออุทุมพรพิสัย
มาทำธุระในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ แต่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาของตนเองได้ จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้นำส่งนางเสี่ยนฯ ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ เพื่ อเดินทางกลับภูมิลำเนา
โดยมีนายสถานีรถไฟศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือดังกล่าว และได้ประสานอำเภออุทุมพรพิสัย
ให้ความช่วยเหลือต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถเดินทางไปภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการ
ขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ สามารถเข้าขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้ โดยหน่วยงานของรัฐจะเข้าให้
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถดำรงชีพได้ต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

