จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี)

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันนี้ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง นายวันชัย คงเกษม
ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การแก้ไ ขปัญ หาเรื่อ งร้อ งเรียนร้อ งทุ กข์ ร่วมกับ คณะผู้แทนผู้ ตรวจการแผ่ นดิน กรณี มีผู้ร้อ งเรียนว่า ดำเนิ น
โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี) ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่ม
ดำเนินโครงการ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ปรากฏว่า หนองน้ำมีขนาดใหญ่และผิดรูปไปจากเดิม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ห้ามมิให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในตำบลอื่นใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียน
และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
2. ผลการดำเนินการ
นายอำเภอโพนทอง ผู้ แ ทนจาก อบต.โพธิ์ ศ รี ส ว่ า ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่ 8 ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่ 13
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ตอบข้อ
ซั ก ถาม โดยประธานในที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ ให้ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา ดั ง นี้ (1) ให้ อ ำเภอโพนทองแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการวางระดับท่อระบายน้ำ การ
ล้อมรั้วแนวเขต (2) ให้ อบต.โพธิ์ศรีสว่าง ดำเนินการรังวัดแนวเขต นสล.อีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยให้
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ดำเนินการรังวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (3) ให้ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจาก
นั้น เวลา 13.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีที่ดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญ หาให้เป็ นรูปธรรม และครบถ้วนกระบวนความ ถ้าพบว่ามีการกระทำ
ความผิด จึงจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวจะได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี) ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ ม อบหมายให้ ศูน ย์ ดำรงธรรมจั งหวัดนครศรีธรรมราช บูร ณาการร่ วมกับ หน่ วยงานต่างๆ ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี มีการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ว่าได้รับกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มานานเป็นแรมปี
และส่งกลิ่นไปยังหมู่บ้านต่างๆ
2. ผลการดำเนินการ
จากการประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ที่ประชุมได้
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการจากคำแนะนำครั้งวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้ประกอบการยัง
ไม่ได้แก้ไขให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นและให้การแก้ไขปัญหา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมี
คำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ปรับปรุงระบบไบโอแก๊ส เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นมาก โดยให้ซ่อมแซมท่อไบโอแก๊สที่อุดตัน และ
ซ่อมแซมลำรางเพื่อป้องกันน้ำเสียรั่วไหล เข้าในพื้นที่ของเกษตรกร ให้แล้วเสร็จใน ๗ วัน
๒. มาตรฐานระบบฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบางข้อไม่เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม ได้แก่ บ่อทิ้งซากความสะอาดของฟาร์ม และ
บ่อบำบัด ทั้งนี้ ให้เจ้าของฟาร์มแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามตามเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์ม โดยล้างคอกโดยใช้ EM ปูนขาว
และน้ำยาฆ่าเชื้อให้สมดุลกับจำนวนสุกรในฟาร์ม และให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำกับให้เป็นไป
ตามตามเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์ม ก่อนให้การรับรองครั้งต่อไปใช้เวลาในการดำเนิน การ ๖๐ วัน (๒๐ มีนาคม
๒๕๖๓)
๓. ระบบการบำบัดน้ำเสีย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ จะดำเนินการภายใน ๓๐ วัน (๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
๔. ระบบฟาร์มปิด ให้เจ้าของฟาร์มทำแผนการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
และดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ โรงเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี และให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
กำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ( ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
๕. การกำจัดขยะ ให้แยกขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป แจ้งเก็บ/ขนย้าย/กำจัด และรายงานปริมาณขยะ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทันที
ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
๖. การปรับภู มิ ทัศ น์รอบบริเวณฟาร์ม ให้ ขุดลอกและกำจัด ขยะพร้อ มวั ชพื ชภายใน ๖๐ วั น (๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓)
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดำเนินการ ดังนี้
๑. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
๒. ออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุรำคาญ
๓. จัดทำแผนและตรวจติดตามการแก้ไ ขปัญ หาของฟาร์มและดำเนินการตามพระราชบัญ ญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
๔. จัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลท่าไร่
/3. ประโยชน์

-23. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข
และสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานรัฐ ที่ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากฟาร์มสุกร

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

1. ความเป็นมา
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ ว่า
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของฟาร์มสุกร ส่งกลิ่นเหม็น โดยนายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมือง
สิงห์บุรี ได้มอบหมายนายดนุช นาคสง่า ปลัดอำเภอ ให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
2. ผลการดำเนินการ
2.1 คณะทำงานซึ่ งประกอบด้วยผู้แทนจากส่ว นราชการที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย อบต.ต้น โพธิ์ ,
อบต.บางกระบือ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ,ปศุสัตว์อำเภอ ,ปลัดอำเภอรับผิดชอบ
ตำบลต้นโพธิ์และตำบลบางกระบือ ,ผู้ใหญ่บ้านม.6,7 ตำบลต้นโพธิ์ ตัวแทนชาวบ้านที่ร้องทุกข์ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เบื้องต้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
2.2 อบต.ต้นโพธิ์ ได้เชิญผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ชื่อ แม่เล็กฟาร์ม ที่ตั้ง 27 ม.5 ต.ต้นโพธิ์ มาชี้แจง
ให้กับคณะทำงาน วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ต้นโพธิ์ โดยผู้ประกอบการ
นำเสนอกระบวนการดำเนินการของฟาร์ม มาตรการลดกลิ่น รวมถึงมาตรการต่างๆที่บริษัทดำเนินการแก้ปัญหา
ตามข้อร้องเรียนเมื่อ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ผู้ประกอบการยินดีปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบตามคำแนะนำของส่วน
ราชการต่างๆเช่น
- เพิ่มกระบวนการ csr เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชาวบ้านบริเวณ
โดยรอบ
- อบต.ต้นโพธิ์ จะมีกระบวนการติดตามหลังจากนี้ทุก 2-3 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ในเรื่องผลกระทบของกลิ่นให้เกิดน้อยที่สุด
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฟาร์มสุกร
อยู่ใกล้ๆกัน จำนวน 2 ฟาร์ม ประกอบด้วย บริษัทแม่เล็กฟาร์ม ตั้งอยู่ ม.5 ต.ต้นโพธิ์ และ บริษัท ธนากรฟาร์ม
ตั้งอยู่ ม.1 ต.บางกระบือ ระยะห่างทั่ง 2 ฟาร์ม ประมาณ 500 - 800 เมตร โดยให้มีเวทีกลางในการประชุมร่วม
เพื่อติดตามและแก้ปัญหา
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข
และสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานรัฐ ที่ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

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

1. ความเป็นมา
เมื่ อวัน ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุจิ น ต์ วาจากิจ นายอำเภอเมือ งสุพ รรณบุ รี
สั่งการให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสาน ผญบ.ม.5 ต.ท่าระหัด
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี น.ส.กนิษฐา ลาดใหญ่ อยู่บ้านเลขที่88/151 ม.5 ต.ท่าระหัด ว่าได้กู้ยืมเงินนอกระบบ
จาก น.ส.รัชนีวรรณ ไม่ทราบนามสกุล มาจำนวนเงิน 12,000 บาท ชำระดอกเบี้ยวันละ 240 บาท เป็นเวลา 2 เดือน
คืนเงินต้นแล้ว 8,000 บาท แต่เจ้าหนี้ยังคงทวงหนี้อีก 5,000 บาท ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้เกิดความกลัว
2. ผลการดำเนินการ
2.1 เจ้า หน้ า ที่ ศดธ.อ. พยามโทรศั พ ท์ ติ ด ต่อ ผู้ ร้ อ งหลายครั้ งแต่ ไ ม่ รับ สาย จึ งได้ เข้ า ตรวจสอบที่
บ้านเลขที่ที่ผู้ร้องพักอาศัยเลขที่ 88/151 ม.5 ต.ท่าระหัด ไม่พบผู้ร้อง พบญาติของผู้ร้องที่อยู่ในบ้าน และขอให้
ผู้ร้องติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าที่ ศดธ.อ. ด้วย
2.2 น.ส.กนิษฐาฯ ผู้ ร้อง โทรศัพท์กลับมาแจ้งว่า ได้คืน เงินให้เจ้าหนี้แล้ว 8,000 บาท และชำระ
ดอกเบี้ยไปแล้วเกือบ 2 เดือนๆละ 240 บาท แต่ขณะนี้เจ้าหนี้หายไปติดตามตัวไม่ได้คาดว่าเจ้าหนี้น่าจะไม่ทวง
หนี้แล้ว ก็สบายใจ หากเจ้าหนี้กลับมาทวงหนี้อีกจะพาไปพบเจ้าหน้าที่ ศดธ.อ.เพื่อแก้ปัญหาต่อไป พร้อม ทั้ง
ทหาร กอ.รมน.สพ. ก็ได้ติดต่อมาที่ผู้ร้องเช่นกัน เข้าใจว่าเจ้าหนี้น่าจะเกิดความกลัวจึงไม่มาทวงหนี้อีกเพราะที่
จ่ายดอกเบี้ยไปก็มากแล้ว
2.3 ไม่สามารถติดตามตัวเจ้าหนี้ได้ อย่างไรก็ตามจะได้ประสาน ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้า
ระวังเหตุ หากพบตัวเจ้าหนี้รายดังกล่าวให้แจ้ง ศดธ.อ. ทราบด้วยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม ได้รับ
ความช่วยเหลือ ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข และไม่ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรังวัดที่ดินพื้นที่ติดกับที่ดินเอกชน

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

1. ความเป็นมา
เมื่ อวัน ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจิ น ต์ วาจากิจ นายอำเภอเมือ งสุพ รรณบุ รี
สั่งการให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานอบต.ไผ่ขวาง
กำนัน ผญบ.ม.2 เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มีประชาชนร้องขอให้ตรวจสอบการรังวัดแนวเขตที่ดินคูน้ ำ
สาธารณะติดกับที่ดินเอกชนท้ายหมู่บ้านสวนเกษตร ขอให้มีการกันเขตที่ดินให้เป็นคันคูน้ำเพื่อง่ายต่อการบริหาร
จัดการแก้ปัญหาทั้งช่วงน้ำท่วมน้ำแล้ง
2. ผลการดำเนินการ
2.1 สนง.ที่ดิน จ.สพ.แจ้งว่า นางทัศนีย์ วงศ์ตั้งตน นางธิดา วงศ์ตั้งตน ร้องขอให้รังวัดสอบเขตที่ดิน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
2.2 อบต.ไผ่ขวาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรังวัดยืนเขตที่ดิน จะขอกันที่ดินเป็นคันคูน้ำ 1 เมตร หรือ
50 ซม. เพื่อการพัฒนาคูน้ำ ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบกับเจ้าของที่ดิน
2.3 ขณะนี้เจ้าของที่ดินได้ปักเสาเตรียมสร้างรั้วติดกับคูน้ำดังกล่าวแล้ว
2.4 ทุกฝ่ายเห็นควรเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมที่ อบต.ไผ่ขวาง สัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งหนึ่ง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน
ทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ไม่ต้องมีการฟ้ องร้อง เพื่อหาข้อเท็จจริง หรือเพื่อหาทางออก ใน
กระบวนการชั้นศาล ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

