จังหวัดสงขลา

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าปัญหาโรงคัดแยกขยะ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรง
คัดแยกขยะ ณ โรงคัดแยกขยะของบริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลคลองหอย
โข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงคัดแยกขยะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้อง
ประชาชนและหรือสื่อมวลชน ให้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน สำหรับกรณีดังกล่าวมีการนำเสนอผ่านรายการ “สถานี
ประชาชน”ทางสถานีโทรทัศ น์ไทยพี บีเอส ซึ่งออกอากาศไป เมื่ อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.05 15.00 น.ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องติดตามความคืบหน้า คือ แผนการกำจัดขยะตกค้าง และมาตรการในการแก้ไข
และป้องกันผลกระทบอื่น ๆ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า ซึ่ง ได้ประสานให้ผู้ประกอบการจัดทำ
แผนการจัดการขยะตกค้าง โดยเฉพาะการเร่งรัดก่อสร้างอาคารให้มิดชิด เพื่อนำขยะที่อยู่ภายนอกอาคารมาเก็บ
ไว้ภายในอาคาร และการวางแผนการตรวจคุณภาพน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกันกับภาคประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามผลการดำเนินการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างให้แล้วเสร็จ และ
ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ปัญหาที่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอยู่นั้น จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมเห็นผล รวมทั้ง ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสบายใจในการลงพื้นที่
ตรวจสอบปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ และการลักลอบเผาขยะ

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

1. ความเป็นมา
เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อม
ชุดเคลื่อนที่เร็ว อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา จำนวน 2
เรื่อง ดังนี้
1.1 ติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำคลองภูมี ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
1.2 ติดตามการลักลอบเผาขยะใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ผลการดำเนินการ
2.1 เวลา 09.30 น. ร่วมกับอำเภอรัตภูมิ ติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างล่วงล้ำลำ
น้ำคลองภูมี ต.ควนรู อ.รัตภูมิ โดยอำเภอรัตภูมิได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ไม่ให้มีการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำจนเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ระบายน้ำในลำคลองภูมี
2.2 เวลา 11.00 น. ร่วมกับ อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) สำนักงานหาดใหญ่ และผู้ร้องเรียน ติดตามการลักลอบเผาขยะใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณพื้นที่
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สำหรับกรณีดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการร่วมมือระหว่างอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถูก
ร้องเรียน ที่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจนได้ข้อยุติอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม จะต้องทำ
การติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้มี การฝ่าฝืนกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
โดยจะนำกรณีข้างต้นมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สงขลา
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดพิจิตร

เรื่อง ขอความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตร เจรจาไกล่
เกลี่ย กรณี นาย จ.(นามสมมุติ) และนาย ส.(นามสมมุติ)ร้องเรียนต่อ ศดธ.พิจิตร ว่าขอให้เทศบาลเมืองพิจิตร
ระงับการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำในสวนสมเด็จฯ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร เนื่องจากเทศบาลฯ
ว่าจ้างบริษัท ส.อ.ส.พ.แล้วบริษัทฯ ไปทำสัญญาจ้างให้ น.ส.จข.(นามสมมุติ) และนายพิษ (นามสมมุติ) ก่อสร้าง
ศาลากลางน้ ำ โดยมี ผู้ร้ องทั้ งสองเป็ น ผู้ ดำเนิ น การก่อ สร้างจนแล้ วเสร็จ แต่ ผู้ร้อ งทั้ งสองได้ รับ เงิ นค่ าจ้ างไม่
ครบถ้วนรวมกว่าสองแสนบาท ซึ่ง ข้อเท็จจริงคือ เทศบาลฯว่าจ้างบริษัท ส.อ.ส.พ. เมื่องานแล้วเสร็จ จึงจ่าย
ค่าจ้างให้บริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯได้ว่าจ้าง น.ส.จข.และนายพิษ อีกทอดหนึ่งและจ่ายเงินให้ น.ส.จข.และนายพิษ
ไปแล้ว แต่น.ส.จข.และนายพิษ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบแก่ผู้ร้องทั้งสองดังกล่าว
2. ผลการดำเนินการ
ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อสรุปเป็นที่พึงพอใจและยุติเรื่องได้ ดังนี้
2.1 บริษัท ส.อ.ส.พ.ยินดีช่วยเหลือมอบเงินเพื่อเป็นการเยียวยาเบื้องต้นให้ผู้ร้องทั้งสองราย รวมเป็น
เงิน 73,000 บาท และได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ร้องทั้งสองแล้ว
2.2 ผู้ร้องทั้งสองยินยอมรับเงินจากบริษัทฯ ตามข้อ 1. และผู้ร้องไม่ติดใจในเรื่องร้องทุกข์กับบริษัทฯ
อีก และขอยุติเรื่องต่อ ศดธ.พิจิตร
2.3 สำหรับเงินค่าจ้างที่ผู้ร้องยังไม่ได้รับจาก น.ส.จข. และนายพิษ ไม่ครบถ้วน นั้น ผู้ร้องจะฟ้องร้อง
ดำเนินคดีทางศาลกับ น.ส.จข.และนายพิษ ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม สามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดได้ ซึ่ง ศดธ.มท. จะเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้สามารถตกลงปัญหาในระดับพื้นที่ หากไม่
สามารถตกลงกันได้ จะแนะนำให้ใช้สิทธิทางกระบวนยุติธรรมต่อไป ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายสิริบูรณ ชูตระกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เทศบาลตำบลโพสังโฆ
สาธารณสุขอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการช่วยเหลือแก่ นางสาวพรรัตน์
อบกลิ่น ที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กรณี ตนมีภาระเลี้ยงดู นายนริทร์ อาทร
(น้องชาย) ที่ เป็น ผู้ป่วยติ ดเตียง แต่ ครอบครัวมี รายได้ไ ม่เพี ยงพอต่อ การดำรงชีพ และไม่สามารถรับภาระค่ า
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงไหว
2. ผลการดำเนินการ
แนวทางการช่วยเหลือ
2.1 สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำบั ต ร
ประจำตั วคนพิ ก ารให้ กับ ผู้ ป่ วยติ ดเตีย ง เพื่ อ ที่ จะได้รั บสิ ท ธิป ระโยชน์ จ ากทางรัฐบาล และได้ ช่ว ยเหลือ เงิ น
สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั งคม กรณี ฉุ ก เฉิ น จำนวน 2,000 บาท พร้ อ มกั บ แนะนำให้ ผู้ ทู ล เกล้ า ฯ
พิจารณากู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อมาลงทุนประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ย
2.2 สำนั ก งานสาธารณสุ ข จังหวั ดสิ งห์ บุ รี ได้ พิ จารณาสนั บ สนุ น เตีย งสำหรับ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง และ
อุปกรณ์ทำแผลสำหรับผู้ป่วย พร้อมกับให้ รพ.สต.ในพื้นที่ ลงทำกายภาพบำบัดให้กับทางผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2.3 นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ ได้ช่วยเหลือเงินส่วนตัวให้ผู้ทูลเกล้าฯ อีกเดือนละ 1,000 บาท
ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี จะจัดประชุมเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการดำรงชีพในระยะยาวต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อนในเรื่ อ งต่า งๆ ได้รั บ การแก้ไ ขปั ญ หาจากหน่ ว ยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเบื้อ งต้นเพื่อที่จะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควร ซึ่ง หน่วยงานฯ จะ
ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพิจิตร

เรื่อง ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจิตร (สคบ.พิจิตร) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอบึงนาราง และ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทำการ
สุ่มตรวจและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจผลปรากฏว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง/ครบถ้วน
ตามประกาศฯ ดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ต้องนำรถยนต์เข้ารับบริการซ่อมรถยนต์ สามารถได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และในราคา
การบริการที่เป็นธรรม รวมทั้งการลงตรวจสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ผู้ประกอบการ
ได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และป้องกันการร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายสิริบูรณ ชูตระกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

