
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี) 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันนี้ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอำเภอโพนทอง นายวันชัย คงเกษม 
ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุมและลงพื้นท่ีตรวจติดตาม 
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร่วมกับคณะผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า ดำเนิน
โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี) ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่ม
ดำเนินโครงการ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ปรากฏว่า หนองน้ำมีขนาดใหญ่และผิดรูปไปจากเดิม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ท่ี 13 ตำบลโพธ์ิศรีสว่าง ห้ามมิให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในตำบลอ่ืนใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียน
และประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน  
2. ผลการดำเนินการ 

นายอำเภอโพนทอง ผู้แทนจาก อบต.โพ ธ์ิศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท่ี  8 ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ ท่ี  13 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจง ตอบข้อ
ซักถาม โดยประธานในท่ีประชุมฯ ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  (1) ให้อำเภอโพนทองแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการวางระดับท่อระบายน้ำ การ
ล้อมรั้วแนวเขต (2) ให้ อบต.โพธ์ิศรีสว่าง ดำเนินการรังวัดแนวเขต นสล.อีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยให้
สำนักงานท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ดำเนินการรังวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (3) ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจาก
นั้น เวลา 13.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.พร้อมคณะฯ ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง และช้ีแจงทำ
ความเข้าใจกับชาวบ้านท่ีมีท่ีดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม และครบถ้วนกระบวนความ ถ้าพบว่ามีการกระทำ
ความผิด จึงจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ีในบริเวณดังกล่าวจะได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำคำคิณี) ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดร้อยเอ็ด 

  
 

  

 



 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีมีการนำเสนอผ่านส่ือออนไลน์ ว่าได้รับกล่ินเหม็นจากฟาร์มสุกร 
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง หมู่ท่ี 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มานานเป็นแรมปี
และส่งกล่ินไปยังหมู่บ้านต่างๆ  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ท่ีประชุมได้
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการจากคำแนะนำครั้งวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้ประกอบการยัง
ไม่ได้แก้ไขให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพื่อลดปัญหากล่ินเหม็นและให้การแก้ไขปัญหา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมี
คำส่ังให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงระบบไบโอแก๊ส เนื่องจากมีกล่ินเหม็นมาก โดยให้ซ่อมแซมท่อไบโอแก๊สท่ีอุดตัน และ
ซ่อมแซมลำรางเพื่อป้องกันน้ำเสียรั่วไหล เข้าในพื้นท่ีของเกษตรกร ให้แล้วเสร็จใน ๗ วัน 

๒. มาตรฐานระบบฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม    
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบางข้อไม่เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม ได้แก่ บ่อท้ิงซากความสะอาดของฟาร์ม และ
บ่อบำบัด ท้ังนี้ ให้เจ้าของฟาร์มแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามตามเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์ม โดยล้างคอกโดยใช้ EM ปูนขาว 
และน้ำยาฆ่าเช้ือให้สมดุลกับจำนวนสุกรในฟาร์ม และให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำกับให้เป็นไป
ตามตามเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์มก่อนให้การรับรองครั้งต่อไปใช้เวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน (๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓)  

๓. ระบบการบำบัดน้ำเสีย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ จะดำเนินการภายใน ๓๐ วัน (๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

๔. ระบบฟาร์มปิด ให้เจ้าของฟาร์มทำแผนการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ โรงเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี และให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
กำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ( ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕) 

๕. การกำจัดขยะ ให้แยกขยะติดเช้ือและขยะท่ัวไป แจ้งเก็บ/ขนย้าย/กำจัด และรายงานปริมาณขยะ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ทราบ ท้ังนี้ ให้ดำเนินการทันที 

ท้ังนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๖. การปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณฟาร์ม ให้ขุดลอกและกำจัดขยะพร้อมวัชพืชภายใน ๖๐ วัน (๒๐ 

มีนาคม ๒๕๖๓) 
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดำเนินการ ดังนี้ 
๑. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้า

ส่วนราชการต่างๆ ทราบ 
๒. ออกคำส่ังทางปกครอง คำส่ังให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุรำคาญ 
๓. จัดทำแผนและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาของฟาร์มและดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด 
๔. จัดทำฐานข้อมูลการเล้ียงสัตว์ในเขตพื้นท่ีตำบลท่าไร่ 

/3. ประโยชน์ 
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3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข 
และสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานรัฐ ท่ีดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากฟาร์มสุกร 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากราษฎร หมู่ท่ี 6 ตำบลต้นโพธ์ิ ว่า
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของฟาร์มสุกร ส่งกล่ินเหม็น โดยนายประวีณ แจ่มศักด์ิ นายอำเภอเมือง
สิงห์บุรี ได้มอบหมายนายดนุช นาคสง่า ปลัดอำเภอ ให้ติดตามผลการดำเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

2. ผลการดำเนินการ 
2.1 คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย อบต.ต้นโพธ์ิ ,     

อบต.บางกระบือ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ,ปศุสัตว์อำเภอ ,ปลัดอำเภอรับผิดชอบ
ตำบลต้นโพธ์ิและตำบลบางกระบือ ,ผู้ใหญ่บ้านม.6,7 ตำบลต้นโพธ์ิ ตัวแทนชาวบ้านท่ีร้องทุกข์ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
เบ้ืองต้นเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 

2.2 อบต.ต้นโพธ์ิ ได้เชิญผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ช่ือ แม่เล็กฟาร์ม ท่ีต้ัง 27 ม.5 ต.ต้นโพธ์ิ มาช้ีแจง
ให้กับคณะทำงาน วันท่ี 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ต้นโพธ์ิ โดยผู้ประกอบการ
นำเสนอกระบวนการดำเนินการของฟาร์ม มาตรการลดกล่ิน รวมถึงมาตรการต่างๆท่ีบริษัทดำเนินการแก้ปัญหา
ตามข้อร้องเรียนเมื่อ พ.ศ.2560 ท้ังนี้ผู้ประกอบการยินดีปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบตามคำแนะนำของส่วน
ราชการต่างๆเช่น 

- เพิ่มกระบวนการ csr เพื่อส่ือสารทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชาวบ้านบริเวณ
โดยรอบ 

- อบต.ต้นโพธ์ิ จะมีกระบวนการติดตามหลังจากนี้ทุก 2-3 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ในเรื่องผลกระทบของกล่ินให้เกิดน้อยท่ีสุด 

ท้ังนี้ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะท่ีสำคัญ คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฟาร์มสุกร 
อยู่ใกล้ๆกัน จำนวน 2 ฟาร์ม ประกอบด้วย บริษัทแม่เล็กฟาร์ม ต้ังอยู่ ม.5 ต.ต้นโพธ์ิ และ บริษัท ธนากรฟาร์ม 
ต้ังอยู่ ม.1 ต.บางกระบือ ระยะห่างท่ัง 2 ฟาร์ม ประมาณ 500 - 800 เมตร โดยให้มีเวทีกลางในการประชุมร่วม 
เพื่อติดตามและแก้ปัญหา 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข 
และสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานรัฐ ท่ีดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุร ี

  



จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี     
ส่ังการให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องท่ีประสาน ผญบ.ม.5 ต.ท่าระหัด 
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี น.ส.กนิษฐา ลาดใหญ่ อยู่บ้านเลขท่ี88/151 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 เจ้าหน้าท่ี ศดธ.อ. พยามโทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องหลายครั้งแต่ไม่รับสาย จึงได้เข้าตรวจสอบท่ี

บ้านเลขท่ีท่ีผู้ร้องพักอาศัยเลขท่ี 88/151 ม.5 ต.ท่าระหัด ไม่พบผู้ร้อง พบญาติของผู้ร้องท่ีอยู่ในบ้าน และขอให้
ผู้ร้องติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าท่ี ศดธ.อ. ด้วย 

2.2 น.ส.กนิษฐาฯ ผู้ร้อง โทรศัพท์กลับมาแจ้งว่า ได้คืนเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 8,000 บาท และชำระ
ดอกเบ้ียไปแล้วเกือบ 2 เดือนๆละ 240 บาท แต่ขณะนี้เจ้าหนี้หายไปติดตามตัวไม่ได้คาดว่าเจ้าหนี้น่าจะไม่ทวง
หนี้แล้ว ก็สบายใจ หากเจ้าหนี้กลับมาทวงหนี้อีกจะพาไปพบเจ้าหน้าท่ี ศดธ.อ.เพื่อแก้ปัญหาต่อไป พร้อม ท้ัง 
ทหาร กอ.รมน.สพ. ก็ได้ติดต่อมาท่ีผู้ร้องเช่นกัน เข้าใจว่าเจ้าหนี้น่าจะเกิดความกลัวจึงไม่มาทวงหนี้อีกเพราะท่ี
จ่ายดอกเบ้ียไปก็มากแล้ว 

2.3 ไม่สามารถติดตามตัวเจ้าหนี้ได้ อย่างไรก็ตามจะได้ประสาน ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้า
ระวังเหตุ หากพบตัวเจ้าหนี้รายดังกล่าวให้แจ้ง ศดธ.อ. ทราบด้วยเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ท่ีคิดอัตราดอกเบ้ียไม่เป็นธรรม ได้รับ
ความช่วยเหลือ ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข และไม่ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุร ี
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรังวัดท่ีดินพื้นท่ีติดกับท่ีดินเอกชน 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี     
ส่ังการให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องท่ีประสานอบต.ไผ่ขวาง 
กำนัน ผญบ.ม.2 เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนร้องขอให้ตรวจสอบการรังวัดแนวเขตท่ีดินคูน้ำ
สาธารณะติดกับท่ีดินเอกชนท้ายหมู่บ้านสวนเกษตร ขอให้มีการกันเขตท่ีดินให้เป็นคันคูน้ำเพื่อง่ายต่อการบริหาร
จัดการแก้ปัญหาท้ังช่วงน้ำท่วมน้ำแล้ง  
2. ผลการดำเนินการ 

2.1 สนง.ท่ีดิน จ.สพ.แจ้งว่า นางทัศนีย์ วงศ์ต้ังตน นางธิดา วงศ์ต้ังตน ร้องขอให้รังวัดสอบเขตท่ีดิน
เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

2.2 อบต.ไผ่ขวาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรังวัดยืนเขตท่ีดิน จะขอกันท่ีดินเป็นคันคูน้ำ 1 เมตร หรือ
50 ซม. เพื่อการพัฒนาคูน้ำ ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบกับเจ้าของท่ีดิน 

2.3 ขณะนี้เจ้าของท่ีดินได้ปักเสาเตรียมสร้างรั้วติดกับคูน้ำดังกล่าวแล้ว 
2.4 ทุกฝ่ายเห็นควรเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมท่ี อบต.ไผ่ขวาง สัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งหนึ่ง 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน 
ทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี ไม่ต้องมีการฟ้องร้อง เพื่อหาข้อเท็จจริง  หรือเพื่อหาทางออก ใน
กระบวนการช้ันศาล ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุร ี

    


