จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
........................................................................................
1. ความเป็นมา
วัน ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านตาจวน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีะเกษ นายอำเภอไพรบึง ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ ลงพื้นที่และรับฟังข้อเสนอทางเลือกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุ ยเพื่อแก้ไขปัญ หาการคัดค้าน
การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ผลปรากฏว่า ราษฎรกลุ่มดังกล่าวมีความกังวลใจ
ในเรื่องของทรัพยากรน้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว
จึงมีข้อเสนอทางเลือก ดังนี้
1.1 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริง
1.2 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
ไปดำเนินการจัดตั้งในพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสม
1.3 บริเวณที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ปัจจุบันเป็นพื้นที่สีเขียวคือ พื้นที่เกษตรกรรม
โดยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีการประชามติจัดแผนผังเมืองศรีสะเกษ โดยรวมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งราษฎรกลุ่มดังกล่าวประสงค์จะเข้าร่วมการประชามติด้วย และขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
1.4 การประเมินยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมขอให้ดำเนินการอย่างครอบคลุม
๒. ผลการดำเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ราษฎรกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมลงพื้นที่
บริเวณที่จะจัดตั้งโรงงานดังกล่าวด้วยแล้ว และนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการต่อกรณีดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีความสบายใจมาขึ้นที่ได้แสดงความต้องการ และข้อกังวัลให้หน่ว ยงานของรัฐได้รับทราบ
โดยตรง และหวังให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขหรือทางออกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบริการ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นายหมวดเอกจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบหมายให้ ผช.ปก.จว.สพ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำร้อย บก.บร.บก.อส.สพ บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี กอ.รมน.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบล
โพธิ์พระยา ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน
1.1 กรณีร้านอาหารเปิดเสียงเพลงดังรบกวนในยามวิกาล
1.2 กรณีร้านขายของมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมส่งเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ได้ท ำการตรวจสอบตามข้อ 1.1 แล้ ว ในเบื้ องต้ น ได้ ให้ ท างร้านปรับ ลดความดั งของเสี ยงลง
โดยมีการลงบันทึกคำแนะนำของเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
2.2 ได้ ท ำการตรวจสอบตามข้ อ 1.2 แล้ ว เบื้ อ งต้ น ทำการแนะนำตั ก เตื อ น และให้ ล งบั น ทึ ก
เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
ทั้งสองกรณี การออกปฏิบั ติหน้าที่ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถูกร้องเรียนยิน ยอมจะปฏิบั ติตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานอย่างเคร่งครัด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีชีวิตที่เป็นปกติสุข
ไม่ต้องหวาดกลัวในการดำรงชีวิต
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

……………………………………………………………….

1. ความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศิ ริ พั ฒ พั ฒ กุ ล ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มอบหมายศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัดบูรณาการร่วมกั บส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชะอวด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประชุมหารือร่วมกัน กรณีโรงงาน วี.เอส.เอ็น.พาราวู๊ด ปล่อยน้ำเสียทำให้
ประชาชนด้านข้างโรงงานได้รับความเดือดร้อนและต้นยางพาราได้รับความเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุป ดังนี้
2.1 โรงงานได้ปรับปรุงเสริมต้นคอนกรีตป้องกันน้ำกันทะลักจากโรงงานสู่ภายนอก
2.2 ระบบน้ำทิ้งภายในโรงงาน ให้ดำเนินการทำการไหลของน้ำให้ลงสู่บ่อระบบบำบัด
2.3 ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยเสริมคันดินเพื่อไม่ให้น้ำล้นสู่ภายนอกของโรงงาน
2.4 โรงงานได้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครอบครัวผู้ร้องเป็นรายเดือน ๆ ละ
3,000 บาท จนกว่าโรงงานจะเลิกกิจการ
2.5 สำหรับผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างร่วมกับ
สถานประกอบการ ไกล่เกลี่ยและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป
2.6 ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจคุณภาพน้ำและอากาศบริเวณโรงงาน
2.7 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสารพิษตกค้างของ
สารโบร่อนในดินบริเวณรอบ ๆ โรงงานรวมทั้งพืชด้วย
2.8 ให้ผู้ประกอบการโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ออกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับการเยียวยาตามสมควร รวมทั้ง ให้โรงงานไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
คุณพัชร์นันท์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่
........................................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง นำโดย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจั งหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั งหวัด ลำปาง สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ลำปาง ตำรวจภู ธ รจั งหวัด ลำปาง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำปาง
ร่วมออกตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ พื้นที่
อำเภอเมื อ งลำปาง จำนวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ร้ า นเบตงมิ นิ ม าร์ ท ห้ า งสรรพสิ น ค้ า บิ๊ ก ซี ซุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์
ห้างสรรพสินค้าเสรีฯ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล พลาซา ซึ่งผู้ประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ที่จำหน่ายกระเช้า
ของขวัญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๒. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีการจัดทำฉลากสินค้าแสดงอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยผู้ประกอบการ/ห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าของขวัญให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถเลือกซื้อสิ้นค้าดังกล่าว ได้อย่างสบายใจและได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานราชบุรี เอทานอล จำกัด
........................................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่ อวั น ที่ 12 ธัน วาคม 2562 ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ราชบุ รี มอบหมายให้ น ายเกี ยรติ ศั กดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นหัวหน้าชุดในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากฝุ่นละอองและมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ของโรงงานราชบุรี เอทานอล จำกัดตั้งอยู่ใน
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๒. ผลการดำเนินการ
1. อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีตรวจสอบระบบการดักจับกลิ่น ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่และตรวจสอบ
บ่อบำบัดน้ำเสีย ว่ามีระบบการจัดการน้ำเสีย ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่
2. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลเบิกไพรและโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียบริเวณต้นยาง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ปรากฏว่า ไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียแต่อย่างใดและ
ไม่มีกลิ่นเหม็นมีแต่เพียงท่อปั้มน้ำขึ้นมาใช้เพียงเท่านั้นและตรวจสอบบริเวณในพื้นที่หมู่ ที่ 7 ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดระยะทางประมาณ 500 เมตร ปรากฏว่า ได้กลิ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีความสบายใจมากยิ่งขึ้น และพอใจในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

