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บทบรรณำธิกำร
 

 

 กระทรวงมหาดไทย ได ้ให ้ความส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงในเร่ืองการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้นทุกจังหวัด  

เพ่ือรบัเรือ่งร้องทุกข์/ ร้องเรยีนจากประชาชน และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที  

และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยในห้วงระยะเวลาทีผ่่านมา ศนูย์ด�ารงธรรมได้ด�าเนนิภารกจิ 

ที่ครอบคลุมความต้องการของประชาชนท่ีเข้ามารับบริการ 

ในทุกมิติ 

 กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันด�ารงราชานุภาพ  

จึงได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม ที่ประสบ

ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน จัดท�าเป็น “วารสารด�ารงราชานุภาพ”  

เรื่อง “ด�ารงธรรม ด�ารงไทย” โดยเนื้อหาหลักคือ ประเด็นการแก้ไขปัญหาท่ีประสบความส�าเร็จ  

วิธีการ ขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ (Key Success Factor)  

ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นกรณีศึกษา (Case Study) และเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

และผู้สนใจน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัด ทุกจังหวัด ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ที่สนใจ ในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ ข ้อมูลทั้งหมดได้จัดเก็บในระบบ 

ของคลังความรู้ สถาบันด�ารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th เพื่อสืบค้นเพิ่มเติมต่อไป
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ก่อนจะมาเป็น “ศูนย์ด�ารงธรรม”
 กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ เป ็น 

หน่วยงานหลักในการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”  

ให้แก่ประชาชน ได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสาร

กระทรวงมหาดไทย” เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2536 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็น

ของประชาชนโดยตรง ให ้บริการข ้อมูล  

และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงาน 

ของกระทรวงมหาดไทย ต ่อมา บทบาท 

ของ “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย”  

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เกี่ยวกับ 

การแก ้ไขป ัญหาเรื่องร ้องเรียน/ร ้องทุกข ์ 

ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จงึได้ปรบัปรงุ 

“ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” 

ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช ้

ชื่อว่า “ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย” 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 โดยมีการปรับ

บทบาทการท�างาน ให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่า

เชงิรบั ท�าให้ประชาชนรบัทราบถงึบทบาทหน้าที่

ข อ ง ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม อ ย ่ า ง แ พ ร ่ ห ล า ย  

และสามารถแจ้งขอรบัความช่วยเหลอืเมือ่ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอด

เวลา และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการ

ปรับปรุงศูนย์ด�ารงธรรมให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยจดัให้มสีถานทีต่ัง้อย่างชดัเจนและเหมาะสม 

มีเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีเครือข่าย

เชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดต่อ

ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีพิธีเปิดศูนย์

ด�ารงธรรมในมติใิหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกนั

ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับ

วนัด�ารงราชานภุาพ โดยศนูย์ด�ารงธรรมมติใิหม่

นี้ ประกอบด้วย 

ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย



 1)  ศู นย ์ ด� า ร ง ธร ร มในส ่ วน ก ล าง  

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

  -  ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม ก ร ะ ท ร ว ง

มหาดไทย 

   -  ศนูย์ด�ารงธรรมหรอืศนูย์ให้บรกิาร

ประชาชน ในลักษณะเดียวกับศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทยของหน่วยงานระดับกรม

และรัฐวิสาหกิจ 

 2) ศูนย ์ด�ารงธรรมในส ่วนภูมิภาค  

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

  -  ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

  -  ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ

ด�ำรงธรรม ด�ำรงไทย
 ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ได้มปีระกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

ฉบับที่ 96 /2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ให้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้นเพื่อท�าหน้าที่

ในการรบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ ให้บรกิารข้อมลู

ข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท�า

หน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่ง

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวธิกีาร

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยให้

จั งหวัดทุกจั งหวัดจัดตั้ งศูนย ์ด� ารงธรรม  

ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่น ตามที่เห็น

สมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และให้

กระทรวงมหาดไทยก�ากบั ดแูล และอ�านวยการ

ให ้การบริหารของศูนย ์ด� า รงธรรมและ 

การบริหารงานของจังหวัด ด�าเนินการไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยได้รับ

มอบหมายภารกิจก�ากับ ดูแล ศูนย์ด�ารงธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงก�าหนด

ให ้การแก ้ไขป ัญหาความเดือดร ้อนของ

ประชาชน โดยศูนย์ด�ารงธรรมเป็น 1 ใน 8 

นโยบายเร ่งด ่วนของกระทรวงมหาดไทย 

ประกอบด้วย 

 1) ตามรอยเท้าพ่อ

 2) คนไทยรักกัน

 3) เมืองสวยน�้าใส

 4) เมืองไทยน่าอยู่

 5) ด�ารงธรรม ด�ารงไทย

 6) มหาดไทยใสสะอาด

 7) ลดความเลื่อมล�้า แบ่งปันความสุข

 8) เรยีนรูค่้านยิมไทย ก้าวไกลสูอ่นาคต

โดยการขับเคลื่อนงานศูนย ์ด�ารงธรรมทั่ว

ประเทศ ด�าเนินการภายใต้หัวข้อนโยบาย  

“ด�ารงธรรม ด�ารงไทย”

2  < วารสารดำารงราชานุภาพ



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗ 

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม 
 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทําหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์  
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คําปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
และทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยจัดตั้งขึ้น  ณ  ศาลากลางจังหวัด  หรือสถานท่ีอื่นตามท่ี
เห็นสมควร  โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๒ ให้ทุกกระทรวง  กรม  ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ  สนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย์ดํารงธรรมทั้งด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และบุคลากร  ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  และวางแนวทางการปฏิบัติภายใน 
ศูนย์ดํารงธรรม 

ข้อ ๔ ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม 
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดํารงธรรม 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล  
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและปราบปราม   
การตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์   
การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม  และการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอํานาจสั่งการ  บังคับบัญชา  กํากับ  ดูแล  บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด   
ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
ข้าราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  พนักงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
และข้าราชการในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด 

   วารสารดำารงราชานุภาพ > 3



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

ข้อ ๖ ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กํากับดูแลและอํานวยการให้การบริหารงานของ 
ศูนย์ดํารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

4  < วารสารดำารงราชานุภาพ



กำรขับเคลื่อนศูนย์ด�ำรงธรรม
 ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 

ไ ด ้ แ จ ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ประกอบด้วย หลักคิด 

ในการจัดตั้ ง  โครงสร ้างศูนย ์ด�ารงธรรม  

กรอบภารกจิ สถานทีต่ัง้ศนูย์ด�ารงธรรม แนวทาง

การด�าเนินการของจังหวัด ข้ันตอนการปฏิบัติ

งาน การเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการหน่วยงาน

ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ด�ารง

ธรรม และงบประมาณด�าเนนิการ ทัง้นี ้กระทรวง

มหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดและอ�าเภอ 

ก�าหนดโครงสร้างศนูย์ด�ารงธรรมให้เป็นรปูแบบ

ที่ชัดเจน โดยให้พิจารณาก�าหนดภารกิจของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมตามสภาพปัญหาของแต่ละ

พื้นท่ีตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตาม

ศักยภาพของจังหวัด ก�าหนดภารกิจท่ีต้อง

ด�าเนินการ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ภารกิจท่ัวไป และภารกิจเฉพาะพื้นท่ี  

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดและอ�าเภอ เช่น 

จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงงาน

อุตสาหกรรมจ�านวนมาก จึงต้องก�าหนดให้มี

ภารกจิการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

กระทรวงมหาดไทย จึงก�าหนดแนวทาง 

การจัดตั้ งศูนย ์ด�ารงธรรมไว ้  3  รูปแบบ  

ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปรับใช้ตามความเหมาะสม  

ดังนี้

 แบบที่ 1  (1)  งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แบ่งเป็นฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

     และฝ่ายปฏิบัติการ

    (2)  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

    (3)  งานบริการประชาชน

 แบบที่ 2 รวมงานรับเรื่องร้องเรียนและบริการข้อมูลไว้ด้วยกัน

    (1) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และบริการข้อมูลข่าวสาร 

     แบ่งเป็นฝ่ายรับเรื่อง และฝ่ายปฏิบัติการ

    (2) งานบริการประชาชน

 แบบที่ 3  เหมือนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 แต่แยกฝ่ายปฏิบัติการ ออกมาเป็น

    หน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยเฉพาะกิจ

   วารสารดำารงราชานุภาพ > 5



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศนย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

ผวจ.ประธานกรรมการ 

หน.สนจ.กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผู้ อํานวยการศนูย์ดํารงธรรม 

รองผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

ตวัอยา่งโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 

หวัหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานขึน้ตรง 

 

ท่ีปรึกษา 

-อยัการจงัหวดั 

-อยัการจงัหวดัคดีเยาวชนฯ 

อยัการคุ้มครองสิทธิฯ 

 

สว่นงานรับเร่ืองร้องเรียน 
หน.สนจ. 

 

สว่นงานบริการข้อมลูข่าวสาร 

 สถิติจงัหวดั 

 

สว่นงานบริการประชาชน  
ปลดัจงัหวดั 

 

ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ 
นายอําเภอ 

 

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายรับบริการ 

แบบเบด็เสร็จ 
ฝ่ายให้บริการรับ

เร่ืองสง่ตอ่ 

หน้าท่ี  
- กําหนดนโยบาย วางแผน  
อํานวยการ ควบคมุ กํากบั ดแูล 
และการปฏิบติังานของศนูย์ฯ 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน  
และแนวทางการปฏิบติังานภายในศนูย์ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน  
ร้องทกุข์ 

-ให้คําปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหา/ความต้องการ/

ข้อเสนอแนะ 

-ประสานงานการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

 

หน้าท่ี  
-ตรวจสอบ  
หาข้อมลู แก้ไข
ปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

หน้าท่ี  
- บริการข้อมลู
ข่าวสาร และ
เผยแพร่ข้อมลู 

- บริการติดตอ่/

สอบถาม/แนะนํา 
แก่ประชาชนใน
การตรวจสอบ
ข้อมลูในสว่น
ราชการ 

 

หน้าท่ี  
-บริการ
ประชาชนให้
แล้วเสร็จในท่ี
แห่งเดียว 

 

หน้าท่ี  
-บริการรับเร่ือง
จากประชาชน 
เพ่ือสง่ตอ่ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไป
ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทกุข์ 

-ให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร 

-รับเร่ืองปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

-บริการแบบ
เบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุอาจพิจารณาปรับเพ่ิมหนว่ยเคลือ่นท่ีเร็วในภารกิจของศนูย์ดํารงธรรม เพ่ือให้บริการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ของประชาชน ได้อยา่งรวดเร็ว/ทนัตอ่สถานการณ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศนย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

ผวจ.ประธานกรรมการ 

หน.สนจ.กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผู้ อํานวยการศนูย์ดํารงธรรม 

รองผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

ตวัอยา่งโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 

หวัหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานขึน้ตรง 

 

ท่ีปรึกษา 

-อยัการจงัหวดั 

-อยัการจงัหวดัคดีเยาวชนฯ 

อยัการคุ้มครองสิทธิฯ 

 

สว่นงานรับเร่ืองร้องเรียน 
หน.สนจ. 

 

สว่นงานบริการข้อมลูข่าวสาร 

 สถิติจงัหวดั 

 

สว่นงานบริการประชาชน  
ปลดัจงัหวดั 

 

ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ 
นายอําเภอ 

 

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายรับบริการ 

แบบเบด็เสร็จ 
ฝ่ายให้บริการรับ

เร่ืองสง่ตอ่ 

หน้าท่ี  
- กําหนดนโยบาย วางแผน  
อํานวยการ ควบคมุ กํากบั ดแูล 
และการปฏิบติังานของศนูย์ฯ 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน  
และแนวทางการปฏิบติังานภายในศนูย์ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน  
ร้องทกุข์ 

-ให้คําปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหา/ความต้องการ/

ข้อเสนอแนะ 

-ประสานงานการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

 

หน้าท่ี  
-ตรวจสอบ  
หาข้อมลู แก้ไข
ปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

หน้าท่ี  
- บริการข้อมลู
ข่าวสาร และ
เผยแพร่ข้อมลู 

- บริการติดตอ่/

สอบถาม/แนะนํา 
แก่ประชาชนใน
การตรวจสอบ
ข้อมลูในสว่น
ราชการ 

 

หน้าท่ี  
-บริการ
ประชาชนให้
แล้วเสร็จในท่ี
แห่งเดียว 

 

หน้าท่ี  
-บริการรับเร่ือง
จากประชาชน 
เพ่ือสง่ตอ่ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไป
ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทกุข์ 

-ให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร 

-รับเร่ืองปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

-บริการแบบ
เบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุอาจพิจารณาปรับเพ่ิมหนว่ยเคลือ่นท่ีเร็วในภารกิจของศนูย์ดํารงธรรม เพ่ือให้บริการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ของประชาชน ได้อยา่งรวดเร็ว/ทนัตอ่สถานการณ์ 

 

ู

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศนย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

ผวจ.ประธานกรรมการ 

หน.สนจ.กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผู้ อํานวยการศนูย์ดํารงธรรม 

รองผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

ตวัอยา่งโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 

หวัหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานขึน้ตรง 

 

ท่ีปรึกษา 

-อยัการจงัหวดั 

-อยัการจงัหวดัคดีเยาวชนฯ 

อยัการคุ้มครองสิทธิฯ 

 

สว่นงานรับเร่ืองร้องเรียน 
หน.สนจ. 

 

สว่นงานบริการข้อมลูข่าวสาร 

 สถิติจงัหวดั 

 

สว่นงานบริการประชาชน  
ปลดัจงัหวดั 

 

ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ 
นายอําเภอ 

 

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายรับบริการ 

แบบเบด็เสร็จ 
ฝ่ายให้บริการรับ

เร่ืองสง่ตอ่ 

หน้าท่ี  
- กําหนดนโยบาย วางแผน  
อํานวยการ ควบคมุ กํากบั ดแูล 
และการปฏิบติังานของศนูย์ฯ 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน  
และแนวทางการปฏิบติังานภายในศนูย์ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน  
ร้องทกุข์ 

-ให้คําปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหา/ความต้องการ/

ข้อเสนอแนะ 

-ประสานงานการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

 

หน้าท่ี  
-ตรวจสอบ  
หาข้อมลู แก้ไข
ปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

หน้าท่ี  
- บริการข้อมลู
ข่าวสาร และ
เผยแพร่ข้อมลู 

- บริการติดตอ่/

สอบถาม/แนะนํา 
แก่ประชาชนใน
การตรวจสอบ
ข้อมลูในสว่น
ราชการ 

 

หน้าท่ี  
-บริการ
ประชาชนให้
แล้วเสร็จในท่ี
แห่งเดียว 

 

หน้าท่ี  
-บริการรับเร่ือง
จากประชาชน 
เพ่ือสง่ตอ่ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไป
ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทกุข์ 

-ให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร 

-รับเร่ืองปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

-บริการแบบ
เบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุอาจพิจารณาปรับเพ่ิมหนว่ยเคลือ่นท่ีเร็วในภารกิจของศนูย์ดํารงธรรม เพ่ือให้บริการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ของประชาชน ได้อยา่งรวดเร็ว/ทนัตอ่สถานการณ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศนย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

ผวจ.ประธานกรรมการ 

หน.สนจ.กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผู้ อํานวยการศนูย์ดํารงธรรม 

รองผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

ตวัอยา่งโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 

หวัหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานขึน้ตรง 

 

ท่ีปรึกษา 

-อยัการจงัหวดั 

-อยัการจงัหวดัคดีเยาวชนฯ 

อยัการคุ้มครองสิทธิฯ 

 

สว่นงานรับเร่ืองร้องเรียน 
หน.สนจ. 

 

สว่นงานบริการข้อมลูข่าวสาร 

 สถิติจงัหวดั 

 

สว่นงานบริการประชาชน  
ปลดัจงัหวดั 

 

ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ 
นายอําเภอ 

 

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายรับบริการ 

แบบเบด็เสร็จ 
ฝ่ายให้บริการรับ

เร่ืองสง่ตอ่ 

หน้าท่ี  
- กําหนดนโยบาย วางแผน  
อํานวยการ ควบคมุ กํากบั ดแูล 
และการปฏิบติังานของศนูย์ฯ 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน  
และแนวทางการปฏิบติังานภายในศนูย์ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน  
ร้องทกุข์ 

-ให้คําปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหา/ความต้องการ/

ข้อเสนอแนะ 

-ประสานงานการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

 

หน้าท่ี  
-ตรวจสอบ  
หาข้อมลู แก้ไข
ปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

หน้าท่ี  
- บริการข้อมลู
ข่าวสาร และ
เผยแพร่ข้อมลู 

- บริการติดตอ่/

สอบถาม/แนะนํา 
แก่ประชาชนใน
การตรวจสอบ
ข้อมลูในสว่น
ราชการ 

 

หน้าท่ี  
-บริการ
ประชาชนให้
แล้วเสร็จในท่ี
แห่งเดียว 

 

หน้าท่ี  
-บริการรับเร่ือง
จากประชาชน 
เพ่ือสง่ตอ่ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไป
ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทกุข์ 

-ให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร 

-รับเร่ืองปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

-บริการแบบ
เบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุอาจพิจารณาปรับเพ่ิมหนว่ยเคลือ่นท่ีเร็วในภารกิจของศนูย์ดํารงธรรม เพ่ือให้บริการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ของประชาชน ได้อยา่งรวดเร็ว/ทนัตอ่สถานการณ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศนย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

ผวจ.ประธานกรรมการ 

หน.สนจ.กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผู้ อํานวยการศนูย์ดํารงธรรม 

รองผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

ตวัอยา่งโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

 

หวัหน้าสว่นราชการ/หน่วยงานขึน้ตรง 

 

ท่ีปรึกษา 

-อยัการจงัหวดั 

-อยัการจงัหวดัคดีเยาวชนฯ 

อยัการคุ้มครองสิทธิฯ 

 

สว่นงานรับเร่ืองร้องเรียน 
หน.สนจ. 

 

สว่นงานบริการข้อมลูข่าวสาร 

 สถิติจงัหวดั 

 

สว่นงานบริการประชาชน  
ปลดัจงัหวดั 

 

ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ 
นายอําเภอ 

 

ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนฯ 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายรับบริการ 

แบบเบด็เสร็จ 
ฝ่ายให้บริการรับ

เร่ืองสง่ตอ่ 

หน้าท่ี  
- กําหนดนโยบาย วางแผน  
อํานวยการ ควบคมุ กํากบั ดแูล 
และการปฏิบติังานของศนูย์ฯ 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน  
และแนวทางการปฏิบติังานภายในศนูย์ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน  
ร้องทกุข์ 

-ให้คําปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหา/ความต้องการ/

ข้อเสนอแนะ 

-ประสานงานการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

 

หน้าท่ี  
-ตรวจสอบ  
หาข้อมลู แก้ไข
ปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนในพืน้ท่ี 

 

หน้าท่ี  
- บริการข้อมลู
ข่าวสาร และ
เผยแพร่ข้อมลู 

- บริการติดตอ่/

สอบถาม/แนะนํา 
แก่ประชาชนใน
การตรวจสอบ
ข้อมลูในสว่น
ราชการ 

 

หน้าท่ี  
-บริการ
ประชาชนให้
แล้วเสร็จในท่ี
แห่งเดียว 

 

หน้าท่ี  
-บริการรับเร่ือง
จากประชาชน 
เพ่ือสง่ตอ่ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไป
ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 

 

หน้าท่ี 

-รับเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทกุข์ 

-ให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร 

-รับเร่ืองปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

-บริการแบบ
เบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุอาจพิจารณาปรับเพ่ิมหนว่ยเคลือ่นท่ีเร็วในภารกิจของศนูย์ดํารงธรรม เพ่ือให้บริการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ของประชาชน ได้อยา่งรวดเร็ว/ทนัตอ่สถานการณ์ 
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 ส� า ห รั บ ใ น ส ่ ว น ก ล า ง  ก ร ะ ท ร ว ง

มหาดไทยจัดตั้งศูนย ์ด�ารงธรรมกระทรวง

มหาดไทยมีสถานที่ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่

 1) ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ชั้น 1 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์  

งานบริกการส่งต่อ การบริการข้อมูลข่าวสาร 

ให้ค�าปรกึษา รบัเรือ่งความต้องการ/ข้อเสนอแนะ

 2) ศูนย์บริการประชาชน กรมการ

ปกครอง (วังไชยา) ให้บริการงานเบ็ดเสร็จ  

(one stop service) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน  

ร้องทุกข์ งานบริการส่งต่อ การบริการข้อมูล

ข่าวสาร/ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องความต้องการ 

ข้อเสนอแนะ/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

 เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์ด�ารงธรรม

เป ็นไปด ้วยความความเรียบร ้อย และมี

ประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงมีค�าส่ัง 

436/2557 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 แต่งตั้ง

คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม  

โดยมอบภารกิจให้รองปลดักระทรวงมหาดไทย

ก�ากับดูแลการด�าเนินการต่างๆ ประกอบด้วย

 1)  ภารกิจการด�าเนินการตามนโยบาย

ท่ีส�าคัญของรัฐบาลมอบรองปลัดกระทรวง

มหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง

ภายใน ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

 2)  ภารกิจการอ�านวยความเป็นธรรม 

ให้แก่ประชาชน มอบรองปลดักระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายบริหาร ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

 3) ภารกิจการให ้บริการประชาชน 

เพื่ อ ให ้ ได ้ รั บความพึ งพอใจมอบอธิบดี 

กรมการปกครอง ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

 4) ภารกจิการอ�านวยการ มอบรองปลดั

กระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

 5)  หน ่วยปฏิบัติการแก ้ ไขป ัญหา 

เร ่งด่วน มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้ากลุ ่มภารกิจด้านสารธารณภัยและ

พัฒนาเมือง ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

   วารสารดำารงราชานุภาพ > 7



โครงสร้ำงศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย
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   วารสารดำารงราชานุภาพ > 11

 กระทรวงมหาดไทยได้ขบัเคลือ่นภารกิจ

ของศนูย์ด�ารงธรรมให้บรรลเุป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม ตามนโยบายของ คสช. โดยภายใน

เดือนสิงหาคม 2557 สามารถจัดตั้งศูนย์ 

ด�ารงธรรมได้ครบถ้วนทุกจังหวัด นอกจากนั้น 

กระทรวงมหาดไทยยังได ้ด�าเนินการเพื่อ

สนับสนุนให้ศูนย์ด�ารงธรรมสามารถปฏิบัติ

ภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ได้แก่ 

 1)  การสนับสนุนข ้อมูลงานบริการ

ประชาชน โดยการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ของ

หน ่ วยงานทุกหน ่ วยงานที่ มี ง านบริ การ 

ประชาชน (20 กระทรวงและหน่วยงานไม่สงักดั

กระทรวง) ไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย เพื่ออ�านวยความสะดวก

ส�าหรับเจ ้าหน ้าที่ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ในการสืบค ้นข ้อมูลให ้ประชาชนที่มาขอ 

ความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด  

ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2)  การปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล 

เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้การปฏิบัติการ

แก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ถึงมือผู ้ปฏิบัติ  

และได้รบัการแก้ไขปัญหาได้โดยเรว็และสามารถ

ติดตามการด�าเนินงาน และการประมวลผล 

การรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3)  การสนับสนุนระบบเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ผ่านช่องทางสายด่วน 1567 โทรฟร ี

ทุกพื้นที่  ทุกเครือข ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง  

โดยประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดใดก็สามารถ

โทรศัพท์ร้องเรียนได้โดยตรงกับศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดนั้น 

 4)  การตรวจนิเทศการด�าเนินงาน 

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัสงูของกระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการระดับ

กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนิเทศ

แนะน�าแนวทางการด�าเนินงาน รวมท้ัง รับฟัง

ป ัญหาอุปสรรค ข ้อเสนอความต ้องการ 

เพื่อพัฒนางานจากพื้นที่แล้วน�าไปวิเคราะห ์

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบัศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด 

 ศูนย ์ด�ารงธรรมได ้ด�า เนินภารกิจ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ในทุกมิติ โดยก�าหนดประเภทภารกิจไว้ให้

บริการประชาชนที่ครอบคลุมถึง 7 ภารกิจ  

ได้แก่ 

 (1)  การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (2)  บรกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service)

 (3)  การบริการส่งต่อ 

 (4)  บริการด้านข้อมูล 

 (5)  บริการให้ค�าปรึกษา 

 (6)  การปฏิบตังิานของหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว 

 (7)  การด�าเนนิการตามนโยบายส�าคญั

ของรัฐบาล การรับความเห็นการปฏิรูปประเทศ 

และในจังหวัดที่ตั้ งอยู ่ ในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ ได้เพิม่การบรกิาร การให้ข้อมลู

ด้านการลงทนุแก่นกัลงทนุ และในหลายจงัหวดั 

มีการจัดทนายความเพื่อบริการให้ค�าปรึกษา 

แก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งสามารถสร้างความ

พึงพอใจแก่ผู้รับบริการมาก
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 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ 

ของศนูย์ด�ารงธรรมโดยสะดวกทัว่ถงึ จงึได้สร้าง 

ช่องทางการเข้าถงึ 4 ช่องทางพเิศษ และพฒันา

ช่องทางอ�านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนี้

	 	ช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 

โทรฟรีทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

	 	ช่องทางเว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรม 

www.damrongdhama.moi.go.th หรือเพียง 

แค่พิมพ์ค�าว่า “ศูนย์ด�ารงธรรม” เว็บไซต์ก็จะ

ปรากฏให้เห็น โดยในเว็บไซต์ฯ จะมีหน้าต่าง

เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าไปใช้บริการ 

ร้องเรยีน/ร้องทกุข์หรอืหาข้อมลูงานบรกิารต่าง ๆ  

ได้ทุกหน่วยงาน

	 	ช ่ อ ง ท า ง  ตู ้ ไ ป ร ษ ณี ย ์ ข อ ง 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

	 	ช ่ อ ง ท า ง ก า ร เ ข ้ า รั บ บ ริ ก า ร 

ด้วยตนเอง ณ ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัทกุจงัหวดั 

และศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอทุกอ�าเภอ ซึ่งจะมี 

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยความยินดีในทุก

ศูนย์ฯ ที่ประชาชนเข้าไปติดต่อขอรับบริการ

	 	ช่องทางผ่านแอปพลิเคชั่น Spoud 

สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส หรือ

รายงานสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ผลกำรด�ำเนินงำน
 ศนูย์ด�ารงธรรมได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและตาม Road map  

ที่ก�าหนดไว้ โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1.  ด้ำนนโยบำย

   1.1  กำรประชมุเพือ่มอบนโยบำย

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน โดยระดมความเห็น

จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับฟัง 

ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ 

ของศูนย์ด�ารงธรรม 

  1.2  กำรด�ำเนนิงำนด้ำนระบบงำน 

ได้แก่

   (1)  ด้ำนกำรพัฒนำระบบ

รับเรื่องร ้องเรียนร ้องทุกข ์ให ้ถึงระดับ

หมู ่บ้ำน ศูนย์ด�ารงธรรมได้สร้างเครือข่าย 

การเชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่างศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ และก�านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน ในการรับเรื่องราวความเดือดร้อน 

ของประชาชน และได้สร้างระบบความช่วยเหลอื

ให้เสร็จสิน้ในระดับพ้ืนทีห่มู่บ้าน/ชมุชน หากเป็น

เรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับหมู ่บ้าน

ชุมชนให้ส่งเร่ืองให้ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอแก้ไข

ปัญหา และหากเกนิอ�านาจหน้าที ่ให้ส่งเรือ่งถงึ

ศูนย์ด�ารงธรรมระดับจังหวัด และหากเป็นเรื่อง

ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ในระดบัจงัหวดั ให้รายงาน

กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับ

สงูในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

    (2)  ด้ำนกำรจดัท�ำฐำนข้อมลู

กำรบริกำร ศูนย์ด�ารงธรรมได้พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาการติดตามและการประมวล

ผลข ้อมูลการด�าเนินงานได ้อย ่างรวดเร็ว  

และเร่งรดัให้ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดับนัทกึข้อมลู 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูล 

เพือ่ความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูควบคู่

กับการพัฒนาระบบฯ
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    (3) ด ้ ำ น ก ำ ร เ ร ่ ง รั ด

ประชำสัมพันธ์ศูนย ์ด�ำรงธรรมเชิงรุก 

ถึงประชำชนระดับหมู่บ้ำน ได้มอบหมายให้

ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน กรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ 

ในการประชาสัมพันธ ์การด�าเนินงานของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมและมีหน้าที่รับเรื่องราวความ

เดือดร้อนเพื่อน�าไปสู่การแก้ไข

   1.3 ด ้ำนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกร

     (1) กำรฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด�ำรงธรรม ได้จัดท�า

โครงการเสรมิสร้างองค์ความรูใ้นการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรศูนย ์ด�ารงธรรม เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู ้ ความเข ้ า ใจให ้กับผู ้ ปฏิบั ติ ง าน 

ของศูนย์ด�ารงธรรมให้สามารถขับเคลื่อน 

การท�างานแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ

และเพือ่แลกเปล่ียนความคดิเหน็  ปัญหา  อปุสรรค

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของศนูย์ด�ารงธรรม

   1.4  ด ้ ำนกำรสนับสนุน 

งบประมำณ บุคลำกร อัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ 

ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจ้างเหมาลูกจ้างงานบริการจังหวัดละ 

จ�านวน 4 อตัรา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

จัดการส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ๆ ละ 

529,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,204,000 บาท 

และค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 

ค่าน�้ามันพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็น 

จังหวัดละ 561,720 บาท รวมเป ็นเงิน 

42,690,720 บาท รวมทั้ง เพื่อปรับปรุงสถานที่

ในกรณีส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรมคับแคบ 

ไม่สะดวกในการบริการประชาชน จ�านวน 31 

จังหวัด เฉลี่ยจังหวัดละ 300,000 บาท รวมเป็น

เงิน 9,300,000 บาท และหากมีจังหวัดร้องขอ

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมกระทรวงมหาดไทย

สามารถจัดสรรได้ทันที

  1.5  ด้ำนกำรตดิตำมและประเมนิผล

    การ เร ่ ง รัด เ รื่ องร ้ อง เรี ยน 

ร้องทุกข์ท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จ  

ได้จดัท�าบญัชเีรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์/แจ้งเบาะแส 

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ เสนอผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเร ่งรัด 

ในการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ 

ซึ่งสงผลให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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 2. ผลกำรด�ำเนินกำรเชิงสถิติ

   ผลกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  

18 กรกฎำคม 2557 – วนัที ่27 สงิหำคม 2558 

ล�าดับ/

ประเภท

เร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์

(เร่ือง)

บริการเบ็ดเสร็จ

(เร่ือง)

บริการส่งต่อ

(เร่ือง)

บริการข้อมูล
ข่าวสาร

(เร่ือง)

บริการให้
ค�าปรึกษา

(เร่ือง)

หน่วย
เคล่ือนท่ีเร็ว

(เร่ือง)

หน้ีนอก
ระบบ

(เร่ือง)

รับความ
เห็นปฏิรูป

(เร่ือง)

เร่ืองเข้า 73,308 906,061 36,918 175,226 71,935 4,648 4,583 85

แล้วเสร็จ 29,761 906,061 30,157 174,698 71,935 4,002 2,296

ร้อยละ 40.60 100 81.69 99.7 100 86.10 50.10

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน 1,218,910 เรื่อง คิดเป็น 95.78 เปอร์เซ็นต์

   มีประชาชนเข ้ารับบริการศูนย ์ 

ด�ารงธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ จ�ำนวน 1,272,679 

เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทการให้บริการ ดังนี้ 

เป้ำหมำยแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนต่อไป

 เพื่อให้การด�าเนินการของศูนย์ด�ารง

ธรรมเป ็นไปอย่างยั่งยืน ศูนย ์ด�ารงธรรม 

มแีผนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ดังนี้

  1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร/และ

บุคลำกร จะผลักดันให้ศูนย์ด�ารงธรรมเป็น

หน่วยงานในการบูรณาการการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนและการบริการ รวมทั้งเป็น

หน ่วยงานรับฟ ังข ้อ เสนอความต ้องการ 

ของประชาชน เป็นหน่วยงานตวัแทนของรฐับาล 

เพื่อน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  

เป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการ มีอัตราก�าลัง 

การจัดตั้งงบประมาณบริหารจัดการประจ�าปี 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมีสายบังคับบัญชาข้ึน

ตรงผูว่้าราชการจงัหวดั โดยกระทรวงมหาดไทย 

ก�ากับ ดูแล และสนับสนุนการด�าเนินการ

  2.  ด้ำนงบประมำณ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 งบประมาณด�าเนินการจะจัดตั้ง 

งบประมาณท่ีส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย)  

โดยการจดัตัง้งบประมาณด�าเนนิการจะเชือ่มโยง

ความต้องการของพีน้่องประชาชน ในการแก้ไข

ปัญหา  ด้วยการจดัตัง้งบประมาณตามข้อเสนอ

ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น จั ง ห วั ด 

แบบบรูณาการและตามข้อเสนอของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

  3.  ด ้ ำ น ก ำ ร ส ร ้ ำ ง เ ค รื อ ข ่ ำ ย 

ควำมร่วมมือ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน 

ให้เข ้ามามีส ่วนร่วมให้มากขึ้น เช ่น กรอ. 

หอการค้า สมาคม ภาคธรุกจิ และผูป้ระกอบการ

  โดยกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมาย 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการดังกล ่าว  

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการท่ีได้รับ 

: กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ  

จำกกำรบรกิำรและแก้ไขปัญหำอย่ำงแท้จรงิ

และยั่งยืน
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คนรุ่นใหม่ต้องไม่โกง
 การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการใช้อ�านาจ

หรืออิทธิพลในต�าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ 

เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง  

และพวกพ้อง โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

พบว ่า  การทุจริตสามารถแบ ่งออกเป ็น  

5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าท่ี  

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ

สัมปทาน การทุจริตโดยการท�าลายระบบ 

ตรวจสอบอ�านาจรฐั และการทจุรติเชงินโยบาย 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน 

ดงันัน้ ในการแก้ไขปัญหา จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องอาศยัการร่วมแรง ร่วมใจกนั ทัง้ในระดบัชาติ

และระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้าน

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์

การทุจริต การขยายเครือข่ายเพื่อป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจรติ รวมท้ัง การก�าหนดมาตรการ

เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต ซึ่งจังหวัด

กาฬสินธุ์ได้น�ามาใช้ในการป้องกัน และปราบ

ปรามการทุจริตดังกล่าว จนประสบผลส�าเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม

โปร่งใส เป็นธรรม
 ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ

ก า ร ร ้ อ ง เ รี ย น ป ั ญ ห า ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ ้ า ง 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ว่ามกีารด�าเนนิงานไม่โปร่งใส

และเป็นธรรม มีการกระท�าผิดพระราชบัญญัติ 

ว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 

ต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิด 

เกีย่วกบัการฮั้ว) พ.ศ. 2542 เป็นเหตุให้ทาง

ราชการเกิดความเสียหาย 
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ขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง
 จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ ์ ไ ด ้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง  

ความส�าคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว จึงด�าเนินการ ดังนี ้

 1)  ประกาศเป็นวาระจังหวัด เมื่อวันที่  

30 ตุลาคม 2557 ในที่ประชุมประจ�าเดือน 

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน/นายอ�าเภอ  

ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริม 

การบริหารแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย 

ปลูกฝังค่านิยม รวมทั้ง ส่งเสริมและรณรงค ์

ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ปฏิบัติตามประมวล

จรยิธรรม ให้มคีณุธรรม จรยิธรรม เป็นหน่วยงาน

ใสสะอาด โดยเฉพาะการจดัซือ้จดัจ้าง ให้ด�าเนนิ

การตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด เปิดเผย 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 2) ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ์  

จัดหน่วยเคล่ือนที่เร็วร่วมกับกองก�าลังรักษา

ความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประจ�าจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส�านักงานตรวจเงิน 

แผ ่นดินจั งหวัดกาฬสินธุ ์  ให ้ค� าแนะน�า 

และกวดขันการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ ้าง  

ของส่วนราชการต่าง ๆ   ท�าการจบักมุกลุม่ฮัว้ประมลู

ที่กระท�าผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

(กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว)  

พ.ศ. 2542 ได ้จ�านวน 1 คดี  เมื่อวันที่   

7 มกราคม 2558 มีผู้กระท�าผิด จ�านวน 5 ราย 

โดยต�ารวจภูธรอ�าเภอยางตลาดได้มีความเห็น

สัง่ฟ้องผูต้้องหาทัง้ 5 ราย ไปยงัพนกังานอยัการ

แล้ว 

 3) ได ้น�าเอานโยบายการป ้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ เข ้ารายงานผลการด�าเนินการ 

ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 

และนายอ�าเภอเป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่เป็นการ

ขยายผลการปฏิบัติ

แก้ได้ ประหยัดงบ
 ทกุส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ถอืปฏบิตัิ

ตามนโยบายดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหา 

การฮั้วประมูลงานท่ีเป ็นปัญหามาช้านาน 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัด 

งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่

จงัหวดัได้ จ�านวน 13,943,674.- บาท (สบิสามล้าน 

เก้าแสนสีห่มืน่สามพันหกร้อยเจด็สบิสีบ่าทถ้วน) 

คิดเป็นร้อยละ 8.53 จากงบลงทุน จ�านวน 

163,336,800.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้าน 

สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 1) ง บ พั ฒ น า จั ง ห วั ด จ� า น ว น 

1 3 0 , 0 1 7 , 0 0 0 . -  บ า ท  ใ ช ้ ไ ป จ� า น ว น 

125 ,959 ,038 . -  บาท คง เหลือจ� านวน 

4,057,962.- บาท ประหยัดงบประมาณ 

ได้คิดเป็น 3.12 %

 2) งบพัฒนากลุ ่มจั งหวัดจ� านวน 

33,319,800.- บาท ใช้ไปจ�านวน 23,434,088.- 

บาท คงเหลอืจ�านวน 9,885,712.- บาท ประหยดั

งบประมาณได้คิดเป็น 29.66 %

ปัญหำคือ...
 1) ได้รบัการต่อต้านจากกลุม่ผูส้ญูเสยี

ประโยชน์ทีไ่ม่สามารถฮัว้ประมลูงานได้ ท�าให้มี

การร้องเรียนผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์  

และหน ่วยงานที่ด�า เนินการ ว ่า เรียกรับ 

ผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ   เป็นการแก้เกีย้ว 

 2) ส่วนราชการ/หน่วยงาน เกรงกลัว 

ต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ไม่กล้าด�าเนินการ

อย่างจริงจัง 

แล้วจะต้องท�ำอย่ำงไร ?
 1)  ผู้บริหารทุกระดบัต้องกล้าด�าเนินการ

ตามนโยบายของรัฐ อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

หรอืเป็นแบบอย่างให้ทกุส่วนราชการ/หน่วยงาน

ได้ถือปฏิบัติตาม

 2) รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  

จะต้องเป็นท่ีพึ่งให้กับผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากต้องประสบปัญหา 

กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และจะต้องหามาตรการ 

เพือ่ดแูลและสนบัสนนุเจ้าหน้าที ่เพือ่เป็นต้นแบบ

ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามนโยบาย 

ของรัฐบาลอย่างจริงจัง ให้ได้รับการพิจารณา 

ถึงความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ

แน่วแน่แก้ไข
 1) รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ ท�าให้ทุกภาคส่วน กล้าที่จะ 

ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่

 2) สงัคมโลกได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบั

ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 

และประพฤตมิชิอบในภาครฐั เพือ่ใช้เป็นข้อมลู

ในการพจิารณา ว่าจะเข้าไปลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

หรอืไม่ ท�าให้ทุกประเทศเกดิการตืน่ตวัในด้านน้ี

เป็นอย่างมาก จึงหาทางป้องกันและปราบปราม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 3) การเข ้า สู ่  AEC ประเทศไทย 

ต้องสร้างความโปร่งใส เพื่อดึงให้นักลงทุน 

ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
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 ข้าวไรซ์เบอรี่ กลายเป็นเทรนด์อาหาร

เพื่อคนรักสุขภาพที่ก�าลังได ้รับความนิยม 

อย่างมาก เพราะมคีณุสมบตัเิด่นทางด้านโภชนาการ 

คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง นอกจากนี้ ยังใช้ 

รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความ

เส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และทางการแพทย์

ยงัน�าไปใช้ท�าผลติภัณฑ์อาหารโภชนาบ�าบดัอกีด้วย

   ปัจจุบัน เกษตรกรได้หัน

มาปลูกข ้าวไรซ ์ เบอรี่ เพิ่ มมากขึ้น 

เนื่องจากตลาดมีความต้องการมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจ�าหน่าย

ผลผลิตก็มีตามมาด้วย ดังเช่น สมาชิก

วิสาหกิจชุมชนคนรักษ ์แม ่  ที่ต ้อง 

ร ้องเรียนต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ก�าแพงเพชร ท้ังที่เกษตรกรท�าสัญญา

ร่วมโครงการเพื่อจ�าหน่ายข้าวให้กับ 

คู่สัญญาแล้ว

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดก�ำแพงเพชร

ปลูกข้ำวไรซ์เบอรี่ ดี แต่... 
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สมาชิก

วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์แม่ จ�านวน 91 ราย 

ประกอบด้วย เกษตรกรจากจงัหวดัก�าแพงเพชร 

จ�านวน 82 ราย จังหวัดพิจิตร จ�านวน 2 ราย  

และจังหวัดสุโขทัย จ�านวน 7 ราย ได้ร้องเรียน
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ต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดก�าแพงเพชร กรณ ี

ท�าสัญญาร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ธัญโอสถ  

ป ลู ก ข ้ า ว พั น ธุ ์ ไ ร ซ ์ เ บ อ รี่ ข า ย ใ ห ้ กั บ 

ศนูย์วทิยาศาสตร์ข้าว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 

ต�าบลก�าแพงแสน อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม และบริษัท ธัญญเจริญผล จ�ากัด  

ตั้งอยู่ที่ 199/2 หมู่ที่ 5 ต�าบลเมืองแก อ�าเภอ

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา ปรากฏว่า  

คู่สัญญาบ่ายเบี่ยงไม่มารับซื้อผลผลิต เป็นเหตุ

ให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช�าระหน้ี 

กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ 

จงึมีความประสงค์ให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญา

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 

ปรึกษำหำรือ
 จั งหวัดก�าแพงเพชร ได ้ประสาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ�าเภอไทรงาม 

อ�าเภอลานกระบือ ส�านักงานเกษตรจังหวัด

ก�าแพงเพชร ส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

ก�าแพงเพชร ศนูย์วทิยาศาสตร์ข้าวมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน บริษัท  

ธัญญเจริญผล จ�ากัด เกษตรกร  

และกองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อย 

กองพลทหารราบที่ 4 ส่วนแยก 1  

ร่วมกนัตรวจสอบ และหารอืแนวทางแก้ไข

ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2558 เวลา 10.00 น. ณ โกดังเก็บ

ผลผลติสหกรณ์ไทรงาม อ�าเภอไทรงาม 

จังหวัดก�าแพงเพชร

บรรลุข้อตกลงร่วมกัน
 จ า ก ก า ร อ อ ก  M o b i l e  U n i t  

ของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องเมื่ อวันเสาร ์ที่  

14 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โกดังเก็บ

ผลผลิต สหกรณ์ไทรงาม อ�าเภอไทรงาม  

จังหวัดก�าแพงเพชร นายสุมน ห้อยมาลา  

รองผู ้ อ� านวยการศูนย ์วิทยาศาสตร ์ข ้ าว 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน 

และนายสรุยิะ ผึง้บ�ารงุ ผูแ้ทน บรษิทั ธัญญเจรญิผล 

จ�ากัด และคณะ จ�านวน 6 คน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวโภชนาการ

สูงแบบอินทรีย ์ครบวงจรจากเกษตรกรสู  ่

ผู ้บริโภค ซึ่งส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวพันธุ ์  

ไรซ์เบอรี่  โดยควบคุมการปลูก และรับซื้อ  

ซึง่ทีผ่่านมามกีารรบัซือ้ผลผลติในราคาสงูสดุอยูท่ี่ 

ตันละ 27,500 บาท ราคาต�่าสุดอยู่ท่ี ตันละ 

18 ,000 บาท ต ่อมา มีการขยายพื้น ท่ี 

การเพราะปลูกเพิ่มมากขึ้น จึงให้บริษัทเอกชน 

เข้ามาควบคุมดูแลการเพาะปลูกน้ัน ได้แก่ 

บริษัท ธัญญเจริญผล จ�ากัด และชี้แจงล�าดับ 

ขั้นตอนการท�างานของฝ่ายการเงินให้ทราบ  

โดยศูนย ์วิทยาศาสตร ์ข ้าวมหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสนตกลง 
รับซื้อข้าวทั้งหมดของกลุ่มผู้ร้องเรียน จ�านวน 
151 ตันตามสัญญา ซึ่งก�าหนดไว้กิโลกรัมละ  
18 บาท โดยมีก�าหนดแบ่งช�าระเงินออกเป็น  
2 งวด ดังต่อไปนี้ 
 1) งวดที ่1 ช�าระภายในวนัที ่23 มนีาคม 
2558 โดยคู่สัญญาทุกรายจะได้รับช�าระราคา
ข ้าวพันธุ ์ ไรซ ์ เบอรี่  กิ โลกรัมละ 15 บาท  
และเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย 
ให้ครบถ้วน (จ�านวน 151,000 กโิลกรมั เป็นเงนิ 
2,718,000 บาท)
 2) งวดที ่2 ช�าระภายในวนัที ่30 มนีาคม 
2558 โดยคูส่ญัญาจะได้รบัช�าระ ไม่เกนิกโิลกรมั
ละ 3 บาท โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพ เช่น ค่ามาตรฐานความชื้นต้องไม่เกิน 
14 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน ซึ่งในวันชี้แจง
นี้ได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบ
คุณภาพด้วย
 ทัง้นี ้ศนูย์วทิยาศาสตร์ข้าว มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการโครงการฯพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในความเสียหาย 
ที่ เ กิ ด ขึ้ น  ร ะ ห ว ่ า ง ร อ ก า ร ซื้ อ ผ ล ผ ลิ ต 

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ตลอดเวลา 3 เดือน 
ท่ีผ่านมา และจะหารือกับสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.จงัหวัดนครปฐมเก่ียวกับ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเคลื่อนย้ายผลผลิต
ของเกษตรกรมาเก็บยังโกดังสหกรณ์ไทรงาม 
จ�านวน 104,124 บาท กลุ่มผู้ร้องเรียนพอใจ 
ในการชีแ้จง และยอมรับข้อเสนอของศนูย์วทิยา
ศาสตร์ข้าวฯ โดยท�าบนัทกึข้อตกลงและลงนาม 
ร่วมกัน ณ โกดังเก็บผลผลิตสหกรณ์ไทรงาม 
โดยมส่ีวนราชการ และฝ่ายทหารร่วมเป็นพยาน

บูรณำกำรสู่ควำมส�ำเร็จ 
 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนน้ี มีผลสัมฤทธิ์เป็นท่ีน่าพอใจ 
เกดิจากการบรูณาการงานร่วมกนัของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และทหารจากกองก�าลังรักษา 
ความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4  
ส่วนแยก 1 ในการประสานกับกลุ่มผู้ร้องเรียน 
ศนูย์วทิยาศาสตร์ข้าว  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตก�าแพงแสน และบรษิทั ธญัญเจรญิผล 
จ�ากัด ท�าให้ผู ้ร ้องเรียนได้รับการเยียวยา 
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
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 ประเพณีสงกรานต์  เป ็นประเพณ ี

ที่สืบทอดมาแต่โบราณ ในความเชื่อดั้งเดิม 

ใช้น�า้เป็นสญัลกัษณ์ และองค์ประกอบหลกัในพธิี  

ได้แก่ การรดน�า้ให้แก่กนัเพือ่ความชุม่ชืน่ มกีาร

ขอพรจากผู ้ ใหญ ่  การร�าลึกและกตัญญ ู

ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ แต่ปัจจุบัน สังคมไทย 

สมัยใหม ่มีแนวโน ้มที่ จะเปลี่ ยนทัศนคต ิ

และความเชือ่ไป เกดิประเพณกีลบับ้านในเทศกาล

สงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

เป็นต้น โดยแต่ละพื้นที่ก็มีกิจกรรมแตกต่าง 

กันไป เช ่น  ประเพณีสงกรานต ์อุ ้มสาว 

ลงน�้า ณ เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จังหวัด

ชลบุรี ,  สงกรานต์ผูกสายสิญจน์เชื่อมโยง 

พระธาตุสองแผ่นดิน หรือ สงกรานต์นครพนม 

รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว ณ อ�าเภอเมืองและ

อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม การเล่นคลื่น

มนุษย์ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์แห่งเดียวในไทยท่ีมีกิจกรรมเช่นน้ี 

เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทของสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ อาจส่งผลให้ประชาชน ไม่เข้าใจข้อเทจ็จรงิ  

จึงเกิดการร้องเรียนและต่อต้านขึ้น ดังเช่น  

ที่จังหวัดขอนแก่น ประชาชนมีความกังวลกับ

กิจกรรมที่จัดขึ้น ในงานเทศกาลสงกรานต์  

“วนัไหล @ Dino water park” ว่า อาจส่งผลเสีย

ต่อภาพลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรม 

ของจงัหวดั ซึง่ภาครฐักม็หีน้าทีใ่นการประชาสมัพนัธ์ 

ชีแ้จงเพือ่ให้ประชาชนเกดิความเข้าใจท่ีตรงกนั

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ภาพประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว
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“วันไหล @ Dino water park” ... หรือ
ไม่ใช่วันสงกรำนต์
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายกษิดิส 

แก้วอ่อนดี นางสาววรพรรณ เบญจวรกุล  

และพวก ประมาณ 10 คน เข้าร้องเรียนต่อ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ผ่านผู ้ว ่า

ราชการจงัหวดัขอนแก่น กล่าวหาว่า การจดังาน

เทศกาลสงกรานต์ “วนัไหล @ Dino water park” 

ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2558 ณ บริษัท 

ประตูน�้าขอนแก่น จ�ากัด ติดถนนมิตรภาพ 

อ�าเภอเมืองขอนแก ่น ซึ่ งจัดโดยบริ ษัทฯ  

และภาคเอกชนต่างๆ โดยภาครัฐได้เข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข ้อง ถือเป ็นงานเทศกาลสงกรานต์ 

ของจงัหวดัและมกีารประกวด “มสิบกินิน”ี แต่งกาย

ชุดว ่ายน�้าหรือชุดไม ่สุภาพ ไม ่ เหมาะสม 

กับประเพณีไทย ซึ่งขัดกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2558 ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา เสนอวธิปีฏบิตัใินการเล่นน�า้ประเพณี

สงกรานต ์  และเรื่องนี้ ได ้มีการเสนอข ่าว  

ทาง ส่ือมวลชนทุกแขนง  และ เผยแพร  ่

ทางอินเตอร ์ เน็ต กระทบต ่อภาพลักษณ  ์

และการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจประชำชน
 ทนัททีีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรยีน ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดขอนแก่น จึงได้นัดประชุมในวันเดียวกัน 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุพระธาตขุามแก่น 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 โดยม ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดขอนแก่น และผู้ร้อง พร้อมส่ือมวลชน

ต ่ า ง ๆ  เ ข ้ า ร ่ ว ม  เ พื่ อ ชี้ แ จ ง ข ้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ปัญหำแก้ได ้
 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายก�าธร ถาวร

สถิตย ์) ได ้ชี้แจงท�าความเข ้าใจกับผู ้ร ้อง 

สือ่มวลชนและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องว่า การจดังาน

ดังกล่าวข้างต้น เป็นของภาคเอกชน โดยบริษัท 

ประตูน�้าขอนแก่น จ�ากัด ร่วมกับ ภาคธุรกิจ 

ต่าง ๆ มิใช่การจัดงานของจังหวัดแต่อย่างใด 

ภาครัฐท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมน้ัน เป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียว และกระตุ ้นเศรษฐกิจเท่าน้ัน  
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ซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนั้น จะมีคณะกรรมการ 

ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดขอนแก่น (กรอ.จว.ขก.) ในการส่งเสริม

และสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของภาคเอกชน 

อยูแ่ล้ว การจดังานไม่ได้มกีารแต่งกายไม่เหมาะสม

หรือไม่สุภาพลักษณะโป๊ ตามข้อร้องเรียน  

และไม่ได้ขดักบัมต ิครม. เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2558 

ตามที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอวิธี

ปฏิบัติ ในการเล ่นน�้ าประเพณีสงกรานต ์ 

แต่อย่างใด การจัดงานของภาคเอกชนนั้น

เป็นการจดัในพืน้ทีข่องตนเอง เป็นสทิธโิดยชอบ

ที่จะท�าได ้อยู ่แล ้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ 

ภาคเอกชนได้ยกเลิกแล้ว ในส่วนการจัดงาน

เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนั้น จัดโดย

เทศบาลนครขอนแก่น ร ่วมกับหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข ้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ชื่อว่า 

“เทศกาลดอกคนูเสยีงแคนและถนนข้าวเหนยีว 

2558” จัดระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2558 

ซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี ผูร้้องและพวกได้รบัทราบ

การชี้ แจงและเข ้ าใจดีแล ้ ว  จึ งยุติ เ รื่ อ ง  

และจงัหวดัขอความร่วมมอืสือ่มวลชนได้เสนอข่าว

อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง 

ผู้น�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จ
 การแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว 

ฉับไว  ทันต ่อสถานการณ ์  และประสบ 

ความส�าเร็จ ได้ด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

  1)  ผู้บริหารให้ความส�าคัญ

  2)  ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องให้ความร่วมมอื

  3)  ความน่าเชื่อถือของศูนย์ด�ารงธรรม
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 ปัจจุบันเราจะพบว่า การหลอกลวง 

ขายสนิค้าทีไ่ม่มคีณุภาพ หรอืการโฆษณาคณุภาพ

สนิค้าที่เกินความเป็นจริง เกิดขึ้นจ�านวนมาก  

ส่งผลให้ผูบ้รโิภคหลงเชือ่และได้รบัความเสยีหาย  

ซึ่งการกระท�าดังกล่าวของผู ้ประกอบการ 

มคีวามผดิ และผูบ้รโิภคมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครอง 

และตามพระราชบัญญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 

2522 มาตรา 4 ผู ้บริโภคมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครอง ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 

ร ว ม ทั้ ง  ค� า พ ร ร ณ า คุ ณ ภ า พ ที่ ถู ก ต ้ อ ง 

และเพยีงพอ เกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร (4) สทิธิ

ทีจ่ะได้รบัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหาย 

 ดั งนั้ น  จึ ง เป ็น เรื่ องที่ทั้ งผู ้บริ โภค 

และผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องศึกษาระเบียบ 

กฎหมาย เพื่อหากเกิดปัญหา จักได้ทราบ

แนวทางในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม จะเป็นการ

ดหีากผูป้ระกอบการไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภคตัง้แต่

เร่ิมต้น ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิด ดังเช่น กรณี  

การซื้อ-ขายทุเรียนอ่อน ในจังหวัดจันทบุรี  

ทุเรียนอ่อน ...ระวัง !!!
  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 มีผู้ร้องเรียน

ต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดจันทบุรี ว่าได้ไปซื้อ

ทุเรียน จากชาวบ้านต�าบลตะเคียนทอง อ�าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อน�าทุเรียน 

ไปขายต่อยงัพืน้ทีต่่างจงัหวดั ภายหลงัน�าทเุรยีน

ไปขายบางส ่วนแล ้วพบว ่า  ทุ เรียนอ ่อน  

ไม่สามารถขายได้ จึงเดินทางกลับมาท่ีจังหวัด

จันทบุรี เพื่อร้องขอความเป็นธรรม

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี
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ดีนะ...แค่ปรับ

 ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัดจนัทบุรไีด้ให้การ

ช่วยเหลือผู้ร้องเรียน โดยการเจรจาไกล่เกลี่ย 

จนคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้ร้องเรียน (ผู้ซื้อ) 

และผูข้ายทเุรยีน ตกลงยอมความในเรือ่งทุเรยีนอ่อน

โดยฝ ่ายผู ้ขายตกลงจะช�าระเงินเป ็นค ่า 

เสียหาย จ�านวน 15,000 บาท แก่ผู้ซื้อ คู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายไม่ตดิใจจะเรยีกร้องค่าเสยีหายอืน่ๆ 

เพิ่มเติม ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ทั้งนี้  

ได้รับความร่วมมือจากอ�าเภอเขาคิชฌกูฏ, 

ก�านันต�าบลตะเคียนทอง, สถานีต�ารวจภูธร 

เขาคิชฌกูฏ และส�านักงานเกษตรจังหวัด

จันทบุรี ที่ให้การช่วยเหลือ

รวดเร็ว ฉับไว ได้ใจประชำชน

 เมือ่ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัจนัทบรุไีด้รบั

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน ก็ด�าเนินการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงอย่างทันที เพื่อให้เกิดความ 

เป็นธรรมกบัท้ังสองฝ่าย โดยเป็นการเจรจาไกล่เกล่ีย 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
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 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งข้ึน
ตามประกาศของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่96/2557 ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2557 มหีน้าที่
รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร และ เป็นศูนย์บริการร่วมของจังหวัด 
ส�าหรับบริการประชาชน ตั้งอยู ่  ณ ชั้น 1  
ศาลากลางจงัหวดัชยัภมู ิซึง่ผูว่้าราชการจงัหวดั
ชัยภูมิ ได้บูรณาการบุคลากรจากส่วนราชการ
มาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�า ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างเตม็ความสามารถ ประกอบด้วย 
บุคลากรจากส�านักงานจังหวัดชัยภูมิ ต�ารวจ
ภูธรจังหวัดชัยภูมิ กองก�าลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย จงัหวดัชยัภมู ิส�านกังานทีด่นิจงัหวดัชยัภมู ิ
ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
และ ส่วนราชการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อร้อง
เรียน ร้องทุกข์ ซึ่งท�าให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
ชัยภูมิ สามารถที่จะประสบความส�าเร็จในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
“บริกำรเชิงรุก เข้ำถึงพื้นที่ แก้ปัญหำฉับไว ใส่ใจประชำชน”

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ (Key Success)
 จุดแข็ง ประการหนึ่งของการท�างาน 
ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ท่ีน�ามาใช ้
และได้ผลเป็นอย่างด ีคอื วธิกีารไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
(Mediation) เป็นหลักการส�าคัญในการแก้ไข
ความขัดแย ้งของผู ้ ร ้องเรียน มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการเจรจาต่อรอง แต่ศูนย์ด�ารง
ธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดตั้งคณะท�างาน
ไกล ่ เกลี่ ยข ้ อพิพาทรองรับ  ซึ่ ง เ รี ยกว ่ า  
“ผู้ไกล่เกลี่ย” เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุน
กระบวนการเจรจาต่อรอง ให้ด�าเนินการไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยังร่วมกับคู่กรณี
ในการแสวงหาทางออกทีเ่หมาะสม จนท�าให้เกดิ
ความพอใจแก่ทุกฝ่าย เป็นวิธีการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เป็นทางการ ท�าให้ศูนย์ด�ารงธรรม
จงัหวดัชยัภมู ิสามารถแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องทกุข์ 
ร้องเรียนได้ประสบความส�าเร็จ 
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ยุทธศำสตร์ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ ประชำชนอยู่ดีมีสุขได้รับควำมเป็นธรรมในสังคม  

เป้ำประสงค์  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมและเป็นที่พึ่งของประชำชน

อ�านวยความเป็นธรรม

เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน

ผู้มาขอรับบริการ

มีความพึงพอใจ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

มีการให้บริการสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรม

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากร 

ด้านการให้บริการด้วยใจ 

(service mind)

การบริหารงานเป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ได้รับการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว

มีการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรม

พัฒนาบุคลากร 

ด้านกฎหมายที่ดิน , สปก. 

และสาธารณประโยชน์

ตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหา

ประชาชน

ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยได้รับรายงาน

ผลทันตามก�าหนดเวลา

มีฐานข้อมูลเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์และ

รายงานผลให้ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พัฒนาบุคลากร 

ด้านการรายงานผล

 E - Inspection

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพ

มิติประสิทธิภาพ

มิติพัฒนา

บุคลากร
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กระบวนกำรด�ำเนินงำน   

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ และผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดชัยภูมิ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

   

 
 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูม ิ

 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการดําเนินงาน  

 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ และผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
มอบแนวทางการปฏิบัติงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ  สนองตอบตอ
ความสําเร็จ และสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ลดผลกระทบของปญหาตางๆในวงกวาง 
รวมทั้งสามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ได ภายใตแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ดังน้ี 
 ๑. การแกไขปญหาเชิงรุก

ในพื้นที่  ทําใหสามารถรับรู ขอมูล 
ขอเท็จจริงจะทําใหสามารถประเมิน
สถานการณตาง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 ๒. การบูรณาการความ

รวมมือสวนราชการตาง ๆ มารวม
ปฏิบัติงานที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ชัยภูมิ หลาย ๆ หนวยงาน 
ประกอบดวย 
 ๒.๑ ทหาร กองกําลังรักษา
ความสงบเรียบรอยจังหวัดชัยภูมิ(ระดับสญัญาบัตร) 

In Put Process Outputs 

๑ เจาหนาที่ประจํา 
    ศนูยดาํรงธรรม 
๒. วสัดุ อุปกรณ 
๓. เทคโนโลยี 
๔. เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
   ของประชาชน 
๕.ปญหาขอเรียกรองตาง ๆ 

การดําเนินงาน ๕ ขั้นตอน 
๑. รับเรื่องรองเรียน  
๒. หาสาเหตุของสภาพปญหา 
๓. พิจารณาแนวทางแกไข 
    ปญหารองเรียน 
๔. การตกลงใจเขาสู 
    กระบวนการไกลเกลี่ย 
 ๕. ติดตาม แจงผล/รายงาน 
 

 
ผลการแกไขปญหา 
- ยุติเรื่องรองเรียน 
- ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 
 

- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ข้อมลูป้อนกลบั  Feedback 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

 กรอบแนวคิดในกำรด�ำเนินงำน

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชยัภมู ิเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 

มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความส�าเร็จ  

และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได  ้

อย่างรวดเรว็ ลดผลกระทบของปัญหาต่าง ๆ  ใน

วงกว้าง รวมทั้งสามารถสนอง

ตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 

และคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติได้ ภายใต้แนวทาง

การปฏบิตังิานของศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
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  1. กำรแก้ไขปัญหำเชิงรุกในพื้นที ่

ท�าให้สามารถรับรู ้ข ้อมูล ข้อเท็จจริง และ

สามารถประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่าจจะเกดิ

ขึ้นได้

 2. กำรบูรณำกำรควำมร ่วมมือ 

ส ่วนรำชกำรต ่ำงๆ  มาร ่วมปฏิบัติงานที ่

ศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดัชยัภมู ิหลาย ๆ  หน่วยงาน 

ประกอบด้วย

  2.1  ทหาร กองก�าลังรักษาความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัชยัภมู ิ(ระดบัสญัญาบตัร)

  2.2  พนักงานสอบสวน (ระดับ  

สบ.3 , สบ.4) จัดเวรมาประจ�า วันละ 1 นาย

  2.3  นติกิร ส�านกังานจงัหวดัชยัภมูิ

  2.4  นติกิรและเจ้าหน้าที ่ส�านกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด

  2.5  หวัหน้าศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม

   2.6 นิติกร ส�านักงานที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

  2.7  นายช่าง ส�านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

  2.8 เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงาน กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2.9 เจ ้ าหน ้าที่ จากส� านักงาน  

สปก.จว.ชย.

  2.7 ข ้อ 2.1 ถึง ข ้อ 2.5 เป ็น 

เจ ้าหน ้าที่ประจ�าศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด  

เป็นประจ�าทุกวัน ในส่วนข้อ 2.6 ถึง ข้อ 2.9  

จะประสานงานเมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง

 3. มอบหมำยผู ้ รับผิดชอบงำน 

ศูนย์ด�ารงธรรมโดยเฉพาะ โดยแต่งตั้งหัวหน้า

ศูนย์ด�ารงธรรม เป็นข้าราชการระดับช�านาญการ

พิเศษ เพื่อก�ากับการบริหารงานส�านักงาน  

งานเอกสาร และประสานความร ่วมมือ 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และการไกล่เกลี่ย

 4. เพื่อควำมรวดเร็วในกำรรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อรับเรื่องแล้วจะใช้

โทรศพัท์ประสานงานกบัผูเ้กีย่วข้อง หรอืคูก่รณี 

สอบถามรายละเอียดในเบื้องต้น และบางกรณี

ก็สามารถชี้แจงแก้ไข สามารถท่ีจะยุติเร่ืองได้ 

ในทันที

   กรณีท่ีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีมี

ลักษณะเรื่องที่เกิดข้อโต้แย้ง ที่จะต้องเจรจา 

ไกล่เกลี่ย หรือจะต้องให้ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง  

มาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชยัภมูิ 

จะใช้วิธีการนัดหมายคู่กรณี หรือผู้เกี่ยวข้อง  

มาเจรจาไกล ่ เก ล่ียหรือชี้แจงข ้อเท็จจริง  

ณ ห้องไกล่เกลี่ย (ชั้น 2 ) ซึ่งวิธีการนี้ ถือว่าเป็น

จุดส�าคัญของการท�างานศูนย ์ด�ารงธรรม 

จงัหวดัชยัภมู ิโดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ข้อยตุิ 

เป็นจ�านวนมาก

 5. กรณีที่เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

ที่มีควำมซับซ้อน หรือเรื่องที่การร้องเรียน 

มาเป็นเวลานาน ๆ  แต่ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ให้มีการยุติได้ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

จะใช้วธิกีารแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่แก้ไขปัญหา 

เป็นการเฉพาะกิจเป็นเรื่อง ๆ ไป
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  6. กำรจัดชุดเคล่ือนที่เร็ว 

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  

ซึ่ ง เ ป ็ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ่ ว ม กั น 

ของส่วนราชการ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กับป ัญหาการร ้องเรียน อ�าเภอ  

และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผลส�าเร็จของการท�างานจะสามารถ

น�าข้อมลูข้อเทจ็จรงิ มาเพือ่ก�าหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การบกุรกุทีด่นิ การคดัค้านการก่อสร้างโครงการ

ต่าง ๆ เช่น การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ 

อ.หนองบัวระเหว การบุกรุกที่ดินสาธารณ 

ประโยชน์หนองนกโง่ อ.คอนสวรรค์ การก่อสร้าง

โ ร ง ง า น แ ป ้ ง มั น  ที่  อ . บ� า เ ห น็ จ ณ ร ง ค ์  

หรือการเรียกร ้องค่าเวนคืนที่ดินโครงการ 

ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้โปร่งขนุเพชร อ.หนองบวัระเหว 

เป็นต้น

 ในบางกรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

ในฐานะ ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ ได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ 

ชุดเคลื่อนที่เร็วด้วย ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

  7. เชงิรุกเข้ำไปรับปัญหำของชำวบ้ำน 

ในทุกๆเดือน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  

จะเดินทางไปเยี่ยมเยือนประชาชนถึงในพื้นที่

ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยก่อนที่จะมี

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  1  วัน  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัชยัภูม ิในฐานะ ผู้อ�านวยการ

ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  พร ้อมด้วย  

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ จะไป

เยี่ยมเยือนประชาชน พร้อมรับทราบปัญหา 

ต่าง ๆ และพักค้างแรมในพื้นที่ 1 วัน (นอนวัด 

หรือนอนโรงเรียนในพื้นท่ี) โดยจะเน้นสถานท่ี

ห่างไกลและไม่เคยมีข ้าราชการชั้นผู ้ใหญ่ 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางเข้าไป
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กำรแก้ไขปัญหำหลำกหลำยเรื่องรำว

1. เรื่อง หนี้สิน/หนี้นอกระบบ

 ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาที่มีมา

นานและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

รวดเรว็ ตราบทีค่นยงัมปัีญหาพืน้ฐาน  คอื รายได้ 

ไม่พอกับรายจ่าย  ส่วนรากลึกของปัญหา 

ค่อนข้างจะซับซ้อนลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

โอกาสในการสร้างรายได้  ขาดปัจจัยพื้นฐาน 

ในการประกอบอาชีพ หรือแม้กระทั่งบางคน 

ติดการพนันจึงต้องไปกู ้นอกระบบก็มี ฯลฯ 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

ได้สั่งการให้ส่วนราชการมีการบูรณาการหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข ้องให ้แก ้ไขป ัญหาหนี้นอกระบบ 

และได้ตัง้คณะท�างานขึน้มา เพือ่เข้ามาดแูลแก้ไข

อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะไกล่เกลีย่หนีก้บัเจ้าหน้ี

ที่คิดดอกเบี้ยโหด หรือคิดดอกเบี้ยเกินกว่า

กฎหมายก�าหนด และมกีารดงึลกูหนีน้อกระบบ

เข้ามาในระบบโดยให้ธนาคารของรัฐ ไม่ว่า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หรอืออมสนิ เข้ามาด�าเนนิการ พร้อมกบัส่งเสรมิ

อาชีพเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ เพ่ือจะได ้

ไม่เกิดปัญหาซ�า้รอยของลกูหนีร้ายเดมิข้ึนมาอกี

ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร  

จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบ

หมายให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิเข้ามา

แก้ไขปัญหาในเรื่องหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง

เ พื่ อ ช ่ ว ย เ ห ลื อ ลู ก ห นี้ เ งิ น กู ้ น อ ก ร ะ บ บ 

โดยสามารถเข้ามาปรึกษา น�าข้อเท็จจริงมาหา

ทางออก แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้

 วิธีการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดชัยภูมิ ใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

หนีส้นิ เพือ่ลดมลูหนี ้และผ่อนช�าระหนี ้บางกรณ ี

นัดช�าระหนี้ที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  

หรือหากไกล่เกลี่ยคู่กรณีไม่ได้ จะแนะน�าให้ไป

ด�าเนนิการทางกฎหมาย รวมทัง้ แนะน�าให้ไปลง

ทะเบียนหน้ีนอกระบบท่ีอ�าเภอ เพื่อช่วยเหลือ 

กลุ่มลูกหน้ีในการเจรจากบัเจ้าหน้ี และน�าเข้ามา

สู่ระบบ โดยจะด�าเนินการผ่านธนาคารเฉพาะกจิ

ของรัฐ  6  แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรงุไทย 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) 

และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือนั้น 

เปิดกว้างทั้งประชาชนทั่วไป พ่อค้า-แม่ค้า 

เกษตรกร ซึ่ งเชื่อว ่าส ่วนใหญ่จะมีหนี้สิน 

ท้ังในระบบและนอกระบบควบคู่กันอยู ่แล้ว  

โดยอาจเป็นผลมาจากค่าครองชีพสูง เงินเดือน

ไม่พอใช้ หรอืประสบปัญหาจากการประกอบอาชพี  

การช่วยเหลือจงึอาจก�าหนดวงเงนิมลูหน้ีต่อราย

ไว้ไม่เกิน 2  แสนบาท เพราะคนท่ีเป็นหน้ีนอก
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ระบบส ่วนใหญ่จะได ้ เงินกู ้วงเงินไม ่มาก  

เพราะไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�้าประกัน

เหมือนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

วธีิกำรแก้ไขปัญหำหนีส้นิ/หนีน้อกระบบ
 1) ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหน้ี

และเจ้าหนี้ โดยตั้งคณะท�างานฯ ไกล่เกลี่ย  

บรูณาการส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าทีศ่นูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชยัภมู ิ เป็นนติกิร 

ประจ�าศนูย์ฯ เจ้าหน้าทีต่�ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูิ 

เจ้าหน้าที่กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย

จังหวัดชัยภูมิ  เจ ้าหน ้าที่ส�านักงานที่ดิน 

จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน 

 การไกล่เกลีย่ จะตรวจสอบเรือ่งดอกเบีย้

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่ เพ่ือลด

จ�านวนหนี้สินลง และหากมีการทวงถามหนี้ 

ด้วยความรนุแรง จะส่งเรือ่งด�าเนินการตามกฎหมาย 

รวมทั้งการโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ให้โอกาสลูกหนี้ 

ยินยอมให้ลูกหนี้แบ่งช�าระหนี้ได้เป็นรายงวด  

และจดัท�าบนัทกึข้อตกลงกนัไว้ หากผดินดัช�าระหนี้ 

ยินยอมให้ด�าเนินการตามกฎหมายได้ ซึ่งผู้ร้อง

พึงพอใจ และศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

สามารถยุติเรื่องได้

 2) กรณี การไกล่เกลี่ยไม่ได้ ศูนย์ด�ารง

ธรรมจงัหวดัชยัภมู ิจะให้ค�าแนะน�าวธิกีารแก้ไข

ปัญหา โดยใช้วิธีการด้านกฎหมาย และให้ไป

ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ  

ที่อาศัยอยู ่ เพื่อดึงลูกหนี้นอกระบบเข้ามา 

ในระบบและให้ธนาคารของรัฐด�าเนินการ 

ช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

 3) ใช้วิธีการด�าเนินการทางกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
 เร่ืองหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีแก้ยาก 

ทัง้หมดเกดิขึน้จาก 3 องค์ประกอบคอื ขาดแคลน

เงนิทุนท่ีจะน�ามาใช้แก้ปัญหา ลูกหน้ีขาดแคลน

ความรู้ จนท�าให้เกดิปัญหาต้องกูเ้งนินอกระบบ 

และสุดท้ายคือพฤติกรรมของลูกหน้ีในการใช้

ชวีติ หากเลอืกเส้นทางทีไ่ม่ถกูต้อง สดุท้ายกต้็อง

เป็นหนี้ ซึ่งกรณีนี้ เป็นเรื่องที่แก้ไขยากที่สุด  

ต่อให้มีเงินเข้าไปแก้ปัญหา หรือจะสอนงาน 

สอนอาชพีให้ สักพกัหน่ึงกเ็ลิกแล้วกลับไปใช้วิถี

ชวีติเหมอืนเดมิ กลบัมากูน้อกระบบใหม่ จงึเหน็

ได้ว่า เป็นเรื่องที่ต้องแก้ที่ค่านิยมในการใช้ชีวิต

 การที่จะท�าให้หนี้นอกระบบลดน้อย 

ลงน้ัน ต้องไปเริ่มท่ีต้นเหตุคือพฤติกรรมการ 

ใช้จ่ายของคน หากเป็นกลุ่มท่ีสุจริต ต้องลงลึก

ถึงสาเหตุ เช่น เร่ืองค่าครองชีพสูงขึ้นหรือไม่  

รายได้ของพวกเขาลดลงหรือไม่ มภีาระการเจบ็

ไข้ได้ป่วยท่ีต้องใช้เงินรักษาตัวหรือไม่ รัฐต้อง

ดแูลในเร่ืองค่าครองชพีและรายได้ของพวกเขา

ให้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีราคาผลผลิต

ในขณะน้ีปรับลดลงเกือบทุกรายการ ยิ่งเจอ

เรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น และไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินกู ้ในระบบได้ ยิ่งเป็นแรงผลักให  ้

ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ
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 ส ่ วนกลุ ่ มที่ ก ่ อหนี้ จากพฤติกรรม 

การใช้จ่ายเกินตัว เช่น กินเหล้า เล่นการพนัน  

ไม่ขยันใช้จ่ายเกนิตวั กลุม่นีแ้ก้ยากแม้จะถกูบงัคบั

ให้อบรมเปลี่ยนนิสัยหรือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ 

สุ ดท ้ ายก็ จะกลับมาใช ้ ชี วิ ต เหมื อน เดิม 

ซึ่งต้องไปแก้กันที่เรื่องค่านิยมและแนวทาง 

การใช้ชีวิตซึ่งต้องใช้เวลานาน

 สถานการณ์ตอนนีเ้ป็นเรือ่งยาก เนือ่งจาก

ประเทศไทยถูกระบบทุนนิยมเข้ามาครอบง�า 

เป็นเวลานาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ 

อยากมีในของใช้ที่เกินความจ�าเป็น โดยไม่

ประเมนิความสามารถของตนเอง และครอบครัว 

เพื่อนมีเราต้องมีเหมือนเพ่ือน ไม่อย่างนั้น 

อายเพือ่น หรือต้องมสีิง่ของทีล่�า้สมยักว่าคนอืน่ 

แพงกว่าคนอื่นเพื่อ ความมีหน้ามีตาในสังคม 

รวมไปถึงการส่งเสริมจากครอบครัว พ่อแม่  

ที่พยายามดิ้นรน หาสิ่งของเหล่านั้นมาให้ลูก 

แม้ต้องยอมเป็นหนี ้ดงันัน้ จงึเหน็ควรด�าเนนิการ 

ดังนี้

 1)  อบรมให้ความรู ้หลักการพื้นฐาน 

การสร้างวินัยทางการเงิน ปลูกฝังการประหยัด 

โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัติน เคลด็ลบัส�าหรบัผูต้้องการสร้าง

เงินออมหรือท�าอย่างไรให้มีเงินเก็บ วิธีง่าย ๆ  

ที่สามารถท�าได้ดังนี้

  -  เ ริ่ มต ้นออมทันทีที่ มี รายได ้  

เก็บออมอย่างสม�่าเสมอ

  -  วางแผนกันเงินไว ้ทุกครั้งที่ม ี

รายได้ ตั้งจุดประสงค์ในการออมเพื่ออะไร

  - เลือกซื้อของประหยัด คุ ้มค่า  

ท�าบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน 

  - เดินสายกลาง  ด�า เ นินชีวิต 

ตามแนวพระราชด�ารัสเศรษฐกิจพอเพียง

 2) รัฐต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย 

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย  

ซึง่ผูม้รีายได้น้อยไม่สามารถกูย้มืจากธนาคารได้ 

ท�าให้จ�าเป็นต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ขณะนี้

รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีแหล่งกู้ยืม ที่เรียก

ว่า “นาโน ไฟแนนซ์” 

 3)  หนี้นอกระบบส ่วนมากเป็นหนี้ 

ท่ีผู้กูต้้องรับภาระดอกเบีย้ค่อนข้างสูง ผู้กูจ้งึควร 

หาแหล่งเงินกู ้ในระบบที่มีดอกเบี้ยถูกกว่า 

มาช�าระคืน แต่หากไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ 

ผู ้ กู ้ อาจต ้องยอมขายทรัพย ์สินบางส ่วน  

เพื่อน�ามาช�าระหน้ี แก ้ไขปัญหาดอกเบี้ย 

ที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถช�าระคืนได้

2. ที่ดิน/ที่ดินท�ำกิน

 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และเป็นอนัดบั 7 

ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 7.98 ล้านไร่  

และเป็นเขตภูเขากับป่าไม้ ประมาณ 4 ล้านไร่  

จงึมใิช่เรือ่งแปลกทีเ่รือ่งทีด่นิจะเป็นปัญหาใหญ่ 

ของคนในจงัหวัดชยัภูมิ เพราะทีดิ่นเป็นทัง้ปัจจยั

การผลิต เป็นท่ีรวมของความเป็นครอบครัว 

และชุมชน เป็นแหล่งทุนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 



34  < วารสารดำารงราชานุภาพ

ทกุวนิาท ี เนือ่งด้วยเป็นทรพัยากรทีม่จี�ากดั เมือ่เป็น

ของที่มีจ�ากัด กอปรกับประชากรเพิ่มมากขึ้น 

ความต้องการในการใช้ที่ดินก็เพิ่มมากขึ้น

ปัญหำเกี่ยวกับที่ดิน/ที่ท�ำกิน
 1)  ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน

ระหว ่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน 

การบุกรุกพื้นท่ีสงวนของรัฐนั้น ไม่ว่าจะเป็น 

เขตอทุยานแห่งชาต ิ เขตป่าสงวน เขตปฏริปูทีด่นิ 

เขตพื้นที่สาธารณประโยชน ์  ขณะที่ พ้ืนท่ี 

ทีม่ปัีญหาขดัแย้งเรือ่งแนวเขตนัน้  เป็นข้อพพิาท

ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ป่ารุกคนกับคนรุกป่า และเอกชนกับเอกชน

 2)  ปัญหาการกระจายการถือครอง

ที่ ดิ น  และการไม ่ท� าประ โยชน ์ ในที่ ดิ น 

เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มีผลกระทบต่อคนจ�านวน 

มากสุด และแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้า 

และความไม่เป็นธรรม นายทุนและผู้มีอ�านาจ

จึงมีการกว้านซื้อสะสมที่ดินเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อการเก็งก�าไร และก่อเกิดการทิ้งร้างไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่

 3)  การไร้ที่ดินท�ากิน และที่อยู่อาศัย

เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจาก 2 ปัญหาข้างต้น 

และเก่ียวข้องกับโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ อย่างไรกต็าม เมือ่รฐัละเลย

ทางภาคเกษตรมานาน เกษตรกรละทิง้อาชพีดัง้เดมิ

มุ่งหน้าเข้าเมืองเกิดชุมชนแออัด หรือขายที่ดิน

ท�ากินเพราะขาดทุน และเป็นหนี้อย่างต่อเนื่อง 

กลายเป็นคนไร้ที่ดินและรอพึง่ความสงเคราะห์

จากรฐั นอกจากนี ้ภาวะหนีส้นิกเ็ป็นอกีเหตผุล

หน่ึงท่ีท�าให้เกษตรกรต้องสูญเสียท่ีดินท�ากิน  

อันเนื่องจากความล้มเหลวในภาคการผลิต  

รวมถงึ ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรท่ีีส่งผล 

ให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในท้องตลาด

ราคาถกูลง ท�าให้เกษตรกรขายสนิค้าได้ในราคาถกู 

ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่ดิน/ที่ดินท�ำกิน
 1)  การไกล ่ เก ล่ียกรณีพิพาทท่ีดิน 

เรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย โดยตั้งคณะท�างานฯ 

ไกล่เกลี่ย บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ เป็นนิติกร เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรจังหวัด

ชัยภูมิ เจ้าหน้าท่ีกองก�าลังรักษาความสงบ

เรยีบร้อยจงัหวดัชยัภมู ิเจ้าหน้าทีส่�านกังานทีด่นิ

จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ส�านักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน 

 2)  ผู้ที่มาร้องขอที่ดินท�ากิน ได้แจ้งให้

ไปลงทะเบียนขอที่ดินท�ากิน ที่ส�านักงานปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

 3)  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 

ทวงคืนผืนป่า ส่งเรื่องให้ส�านักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด�าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือ

 4)  กรณีบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

ด�าเนินการ ลงตรวจสอบในพื้นท่ี และตั้ง 

คณะท�างาน ประกอบด้วย  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขการบุกรุกที่สาธารณ 

ประโยชน์ 
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 5)  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สั่งการ 

ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และฝ่ายปกครองที่มีอ�านาจ

หน้าที ่ ในการจบักมุและปราบปรามการกระท�า 

ความผิด เก่ียวกบักฎหมายป่าไม้ และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง ได้ใชค้วามระมัดระวังในการด�าเนนิ

การใด ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อราษฎร 

ที่ครอบครองท�ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ให้น้อยที่สุด

เท ่าที่จ�า เป ็น ตามสภาพของข ้อเท็จจริง  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม ้

ข้อเสนอแนะ
 1)  กรณป่ีาบกุรกุคน รฐับาลควรจดัท�า 

และก�าหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  

พ.ศ. 2484 ให ้ชัด เจน และพิสูจน ์สิทธิ 

และคืนสิทธิในที่ดินให้กับราษฎร

 2)  กรณคีนบุกรกุป่า ควรมีการก�าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิ์  

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามนโยบายการพฒันาของรฐั

ในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะจ�าแนก

แยกแยะให้ชัดเจน ระหว่างนายทุนท่ีถือครอง

ท่ีดินในเขตป่า กับชาวบ้านท่ีมีกรณีพิพาทสิทธิ

ในที่ดินกับรัฐ

 3)  จัดหาท่ีดินอยู ่อาศัยและท่ีท�ากิน

ใหม ่ให ้แก ่ประชาชนท่ีบุก รุก ท่ีดินของรัฐ  

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนที่บุกรุก 

ทีด่นิของรฐัได้อพยพย้ายครวัเรอืน และทีด่นิท�ากิน

ออกจากทีด่นิของรฐัโดยสมคัรใจ ในการรกัษาพืน้ที่

แหล่งทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน�้าล�าธาร 

ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ร ่ ว ม กั น  

และการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 4) เร่งรัดออกโฉนดที่ดินและเอกสาร

สิทธิ์ท่ีดิน เพื่อจักได้มีแนวเขตท่ีดินท่ีชัดเจน 

ตรวจสอบได้ ท�าให้กรณพีพิาทในทีด่นิลดน้อยลง 

3. กำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

   ข้าราชการเป็นตัวแทนขององค์กร

ในภาครัฐ การกระท�าของข้าราชการภายใน

ขอบเขตของอ�านาจหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และตั้งตนอยู ่ในความไม ่ประมาท  

เป็นข้อปฏิบัติข้ันพื้นฐานที่ข้าราชการทุกคน

ยดึถอืปฏบิตั ิสิง่ทีข้่าราชการต้องใช้ควบคูก่นัคอื

อ�านาจ กล่าวคือ เมื่อมีหน้าที่ทีต้่องกระท�าแล้ว

อ�านาจจะต้องตามมา การใช้อ�านาจจ�าเป็น 

ต ้องมีสติ เป ็นเครื่องก�ากับอยู ่ตลอดเวลา  

หรืออาจจะเรียกว่า “การใช้ดุลยพินิจของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องกระท�าโดยรอบคอบ

  การร้องเรยีน ร้องทกุข์ การใช้อ�านาจ

ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น เป็นกรณี ระหว่างเอกชน 

กบัหน่วยงานของรฐั เอกชนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

เจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
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 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ

จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ให้นโยบายเกีย่วกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั 

ในเบือ้งต้น ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ 

หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย 

ที่ระบุหลักฐาน 

 กรณแีวดล้อมชดัแจ้ง ตลอดจนชีพ้ยาน

บุคคลแน่นอน และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา 

ของผูถ้กูกล่าวโทษ ท�าการสบืสวนสอบสวนทางลบั

ว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ กรณีที่ไม่มี

มลู ตามกล่าวหาว่ากระท�าผดิวินยั ให้ยตุเิรือ่งได้ 

ถ ้าปรากฏว่ามีความจริง อันเป ็นกรณีผิด

กฎหมายบ ้านเมือง ให ้ด�า เนินคดีอาญา  

ถ้าปรากฏมมีลูความจรงิเป็นกรณีความผิดทาง

วิ นั ย  ใ ห ้ ด� า เ นิ น ก า ร ส อ บ ส ว น  ห รื อ ตั้ ง 

คณะกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ

เ ร่ืองร ้องเ รียน ร ้องทุกข ์  เกี่ยวกับการใช ้

อ�านาจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่า ส่วนใหญ่ 

เป็นการร้องเรียน ร้องทุกข์ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการการทุจริต ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติตน

ไม่เหมาะสม 

วธิแีก้ไขปัญหำกำรใช้อ�ำนำจหน้ำทีข่อง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ
 1) มอบหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบ

ข ้อเท็จจริง เ พ่ือให ้ความเป ็นธรรมแก ่ทั้ ง 

สองฝ่าย หากปรากฏว่า เจ้าหน้าทีร่ฐัประพฤติ 

ไม่เหมาะสม หรอืประพฤตมิชิอบ จะด�าเนนิการ

ทางวนิยั หรอืทางอาญา ตามระเบยีบ กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก�าหนด

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต คอร ์ รัปชั่นเพื่อให้บุคลากรในองค์กร 

ได้ถือปฏิบัติร่วมกัน โดยการให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความ

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ
 1) การป้องกันการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ 

อาจจะท�าได้ด้วยมาตรการท่ีมุ่งก�าจัดจุดอ่อน 

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง และคุณธรรม 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการ

พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ด�าเนินการอย่างโปร่งใส 

และคดัคนตามความสามารถ การปรบัเงนิเดอืน 

เจ้าหน้าท่ีรัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจ 

ให้คนเก่งเข้ามาสมัคร และอยูใ่นอาชพีนีไ้ด้อย่าง

พอเพียง โดยไม่ต้องทุจริตประพฤติมิชอบ  

รวมทั้งการเลื่อนต�าแหน่ง ต ้องใช ้วิธีการ 

ประเมินผลและตรวจสอบอย่างเป็นกลาง 

 2) สร้างกลไกในการตรวจสอบจากองค์กร

ภาคประชาชน ส่ือมวลชน และสร้างการมส่ีวนร่วม

ภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในภาครัฐ 

 3) ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมเจ้าหน้าท่ี

รัฐ และส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต 

และอบรมให ้ความรู ้ เกี่ยวกับภัยของการ 

ทุจริตคอรัปชั่น ตามมาตรการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล
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4. ผู้มีอิทธิพล

จังหวัดชัยภูมิเรียกตัวมาพบ เพื่อตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และป้องปราม
 2) ตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหาผู ้มี
อิทธิพล 
 3) นายวเิชยีร จนัทรโณทยั ผูว่้าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ความส�าคัญในกรณีน้ี 
เป็นพิเศษ เน่ืองจาก กรมสืบสวนคดีพิเศษ  
ได้เคยมาตรวจสอบผู้มีอิทธิพลท่ีถูกร้องเรียน 
แต่ไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อด�าเนินการ 
จับกุมได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็น
ประธานในการประชุมไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง 
ให ้ ผู ้ ร ้ องได ้ซื้ อ ท่ีดินคืนในราคายุติธรรม  
และสามารถด�าเนินการได้ 4 ราย

บทสรุปของควำมส�ำเร็จ
 ป ั จจั ยส� าคัญของการปฏิบัติ ง าน 
ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชยัภมู ิ ในการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร ้อนต ่ าง  ๆ  ของประชาชน  
คือ ผู้บริหารจังหวัดให้ความสนใจ ใส่ใจดูแล  
การปฏบิตังิาน ของศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชยัภมูิ 
อย่างใกล้ชดิด้วยตนเอง โดยเฉพาะผูว่้าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ผู ้บัญชาการกองก�าลังรักษา 
ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร ้ อ ย จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  
และรองผู้ว่าราชการจงัหวดัชยัภูม ิได้ตรวจเยีย่ม 
ประชุมหารือ ให้ข้อแนะน�า การปฏิบัติงาน  
สร้างขวัญและก�าลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้อย่างสุดความสามารถ อีกทั้ง  
ใ ห ้ ก� า ลั ง ใ จ ใ ห ้ มี ค ว า ม อ ด ท น  อ ด ก ลั้ น  
และมวีฒุภิาวะทางอารมณ์ทีด่ ี เพือ่สร้างความเป็น
ธรรมให้กับประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของ
ระบบราชการ

 ผู้มีอิทธิพล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลทีด่�ารงตนด้วยการกระท�าการด้วยตนเอง 
หรือใช ้จ ้างวาน สนับสนุนการกระท�าใดๆ  
ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งโดย
ปกติพฤติกรรมดังกล่าว เป็นความผิดอาญา
อยู่แล้ว แต่ผลทางการกระท�านั้น เป็นการ 
คึกคะนอง ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม  
ก ่อให ้ เกิดความร�าคาญ ความเสียหาย  
ความหวาดกลัว หรอืการสร้างเครอืข่ายขยายผล 
ซึ่งบ่อนท�าลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
หรอืขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัด ี
ของประชาชน 

ปัญหำผู้มีอิทธิพล
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับผู ้มีอิทธิพล เป็นกรณี  
ปลุกระดมคนในพื้นที่ เรื่อง การจ่ายเงินชดเชย
การก่อสร้างเขือ่นโปร่งขนุเพชร อ�าเภอหนองบวั
ระเหว ซึ่งเป็นการด�าเนินการของคนนอกพื้นที่ 
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ และกองก�าลัง
รักษาความสงบเรยีบร้อยจงัหวดัชยัภมิู ได้ว่ากล่าว
ตกัเตอืนแล้ว และกรณ ีนายทนุเงนิกูน้อกระบบ 
มีการทวงหนี้ด ้ วยการข ่ม ขู ่หรือใช ้ก� าลั ง  
และกรณกีารปล่อยเงนิกู ้การส่งคนงานไปท�างาน
ต่างประเทศ 
 
วิธีกำรแก้ไขปัญหำผู้มีอิทธิพล
 1) กรณกีารปล่อยเงนิกู ้เพือ่ส่งแรงงาน
ไปต่างประเทศ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  
ส่งเรื่องให้กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย
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 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต ่อสุขภาพ ประเภทฟาร ์มสุกร 

ตามพ.ร .บ .ส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2535 ก�าหนดให้ฟาร์ม

สกุรเป็นแหล่งก�าเนดิมลพษิทีต้่องมกีารควบคมุ 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาต

ในการประกอบกิจการ 

 การประกอบกิจการใดๆ ก็แล้วแต่  

หากปรากฏว่า อาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนหรอื

เสียหาย แก่ชุมชน ประชาชนในชุมชนมีสิทธิ

เรียกร้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของตน 

ทีม่อียู ่ดงัเช่น กรณปีระชาชน ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณ

ในพื้นที่ต�าบลแม่อ ้อ อ�าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย มีความกังวลว่า หากมีการอนุญาต

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในบริเวณดังกล่าว 

อาจส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต และความ

เป็นเป็นอยู่ จึงมีการชุมนุม คัดค้านขึ้น 

เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กลุ่มราษฎร

บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 ต�าบลแม่อ้อ อ�าเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย ได้ยื่นเร่ืองร้องเรียน 

ร้องทุกข์ต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเชียงราย  

กรณ ี โครงการก่อสร้างฟาร์มเลีย้งสกุรในพืน้ทีห่มู่

ที่ 11 ต�าบลแม่อ้อ อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เน่ืองจาก ท่ีตั้งโครงการติดกับล�าน�้าแม่อ้อ  

จึงเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดมลพิษ

ท า ง อ า ก า ศ  ม ล พิ ษ ท า ง น�้ า  ท� า ใ ห ้ เ กิ ด 

แหล่งเพาะเชือ้โรค อนัจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

อนามัย ท�าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ประกอบกับ การท�าประชามติไม่ได้ให้ความรู้ 

แก่ประชาชนอย่างแท้จริงและครบถ้วน อีกทั้ง 

มีการแจกเงินและไข่ไก่ (ซีพี) และจัดให้ม ี

การศึกษาดูงาน เพื่อหวังผลตอบแทนในการ 

ลงประชามตขิองประชาชนในพืน้ท่ี จงึร้องเรียน

เพือ่คดัค้านโครงการก่อสร้างฟาร์มสุกรดงักล่าว 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเชียงรำย
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 จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้

อ�าเภอพานและส�านักงานปศุสัตว ์จังหวัด

เชียงราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งชี้แจง

ท�าความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ โดยอ�าเภอ

พานได ้ด�าเนินการประสานเพ่ือขอข ้อมูล 

ระเบยีบ กฎหมาย เกีย่วกบัการขออนญุาต ไปยงั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส�านักงาน

โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ส�านกังาน

ปศุสัตว ์อ�าเภอพาน และองค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่อ้อ ตลอดจนได้ประชุมกรรมการ

หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ชี้แจงให้ทราบ

ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการขออนุญาต  

โดยผูป้ระกอบกิจการ ต้องด�าเนนิการขออนญุาต  

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที ่เพ่ือออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกรดังกล่าว 

ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการยังไม่ได้ยื่นค�าขอ

อนุญาตแต่อย่างใด อ�าเภอพานจึงแจ้งให  ้

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่อ้อ ที่มีอ�านาจ 

ในการพิจารณาอนุญาตด�าเนินการชี้แจง

ท�าความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรผู้ร้องเรียน

 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  

นายธรีพงษ์ เผ่ากา และกลุ่มชาวบ้านต�าบลแม่อ้อ 

อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

ได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

กรณี ไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่

ต�าบลแม่อ้อ และขอให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน 

ในพืน้ท่ี ทุกหมูบ้่านและให้ยตุกิาร

ก่อสร้างฟาร์มเลีย้งสกุรดงักล่าว 

ทั้งนี้ ได้มีผู ้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมรบัฟังปัญหาและชีแ้จงประกอบด้วย ส�านกังาน

โยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ส�านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชยีงราย กองอ�านวยการ

รกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในจงัหวดัเชยีงราย 

และศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเชียงราย สรุปได้ว่า 

การพิจารณาอนุญาตเป็นอ�านาจขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแม่อ้อ และปัจจบุนัยงัไม่มกีาร

ยืน่ขออนุญาตแต่อย่างใด หากประชาชนในพืน้ท่ี

ไม่เห็นด้วยก็สามารถเสนอผ่านองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่อ้อ เพื่อออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ

การอนญุาตเลีย้งสกุร กเ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีส่ามารถ

ด�าเนนิการได้ ทัง้นี ้จงัหวดัเชยีงราย ได้มอบหมาย

ให้อ�าเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ

สอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว 

 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2558 อ�าเภอพาน 

ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมีพลตรี พิศาล นาคผจญ ผู ้บังคับการ 

กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 

ทหารบกเชยีงราย ร่วมประชมุ เพือ่หารอืแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา โดยสรปุได้ว่า องค์การบรหิาร
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ส่วนต�าบลแม่อ ้อได้ออกข้อบัญญัติต�าบล  

เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2548 

ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ต้องขออนุญาต

ประกอบกิจการ ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต�าบลได้ด�าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในหลายด้าน 

โดยเฉพาะเรื่ อ งสุ ขลักษณะของสถานที่ 

ตามข้อบัญญัติที่ก�าหนดไว้ ก่อนพิจารณา 

ออกใบอนุญาตประกอบกจิการ เนือ่งจากฟาร์มสกุร

ถือว่าเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ด้านคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ซึง่จะกระท�าได้

ก็ต่อเมือ่มกีารศกึษาและประเมนิผลต่อคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน 

โดยการจดัให้มกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ประชาคม) 

จนได้ข้อสรุปที่สอดคล้องและมีมติเห็นชอบ 

ในการอนญุาตประกอบกจิการฟาร์มสกุรดงักล่าว 

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ประกอบการฟาร์มสุกรยังมิได้

ด�าเนินการยื่นค�าขออนุญาตต่อองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่อ้อแต่อย่างใด 

บูรณำกำร สร้ำงประสำน ควำมเข้ำใจ
 จงัหวดัเชยีงราย ได้ใช้แนวทางบูรณาการ

ในการด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในระดบั

พื้นที่ โดยใช้กลไกระดับอ�าเภอ เพื่อแสวงหา

ข้อมลูข่าวสารและสบืเสาะค้นหาปัญหาว่า กรณี

ร้องเรียนสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้น 

จากอะไร ส�าหรับกรณดีงักล่าว น่าจะเกดิจากการ

ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ประกอบ

กับความไม ่ เข ้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ของส่วนราชการ ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีเ่กดิความ

กงัวล ว่าจะได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิกจิการ

ฟาร์มสุกรในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่จงัหวดัเชยีงรายได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง คอือ�าเภอพาน ซึ่งเป็น

หน ่วยงานในระดับพื้น ท่ี  เข ้ าตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้ 

ท�าความเข้าใจกบักลุม่ผูร้้องเรยีนและประชาชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาและระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น  

ให้เรียบร้อยในพื้นที่ อย่างรวดเร็ว ตลอดจน

เป็นการป้องกนัปัญหาไม่ให้รกุลามจนก่อให้เกดิ

ปัญหาอื่นๆ ตามมาในอนาคต หรือก่อให้เกิด

ความแตกแยกภายในพื้นท่ี ระหว่างกลุ่มผู้ท่ี 

เหน็ด้วยและกลุม่ผูไ้ม่เหน็ด้วยกบัการขออนญุาต

ประกอบกิจการฟาร์มสุกรดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้

การแก้ไขปัญหาท�าได้ยากยิ่งขึ้น

 เมื่อกลุ ่มผู ้ร ้องเรียนและประชาชน 

ในพื้นที่ ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากส่วนราชการ

อย่างครบถ้วน ท�าให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว  

รวมท้ัง  สร้างความพงึพอใจให้กบัทุกฝ่าย ในการ

แก้ไขปัญหาในครัง้น้ี อนัเป็นการระงบัข้อพพิาท

ในพื้นที่และส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชน

ต่อไป

กำรแก้ปัญหำไม่ได้ง่ำย
 1) ปัญหาการสื่อสารระหว่างกลุ ่ม 

ผู้ร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากกรณี

ร้องเรียนดังกล่าว มีกลุ่มผู้ร้องเรียนจ�านวนมาก 

ท�าให้การสื่อสารเพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจใน 

ข้อเทจ็จรงิท�าได้ยาก
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 2) ปัญหาการประสานงานระหว่าง 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหา เนื่องจากจ�าเป ็นต้องอาศัยข ้อมูล 

จากหน่วยงานหลายหน่วย เพื่อประกอบการ

พิจารณา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 3) ข้อจ�ากดัเรือ่งระยะเวลาในการด�าเนนิ

การแก้ไขปัญหา ต้องเร่งรดัด�าเนนิการให้รวดเรว็

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ร้องเรียน 

แต่เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ระเบียบ  

ขั้นตอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้

ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ

มส่ีวนร่วมบรูณำกำรและจรงิใจ ช่วยให้
ส�ำเร็จ
 1)  การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน 

ในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากการร้อง

เรียนลักษณะดังกล่าว มีทั้งกลุ ่มที่เห็นด้วย 

และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย หน่วยงานของรัฐจึงต้อง 

บรูณาการ และประสานผลประโยชน์ของทกุฝ่าย 

เพือ่ป้องกนัการรุกลามของปัญหา และก่อให้เกดิ

ความแตกแยกในพื้นท่ี อันจะส่งผลกระทบ 

ต่อความสามัคคีของชุมชนได้

 2) การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ร้องเรียน 

กับหน่วยงานของรัฐ ต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

ตลอดจนการสร้างความรูค้วามเข้าใจในปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างความ 

พึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ร้องเรียน อันจะเป็นผลด ี

ต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป

 3) หน่วยงานของรัฐมีความจริงใจ 

และความตั้งใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

ให้กบัประชาชน มคีวามกระตอืรอืร้น  และเป็นมติร 

ในการบูรณาการ และประสานการช่วยเหลือ 

ในทุกภาคส่วน รวมทั้ง การติดตามประเมินผล

ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า เ ป ็ น ร ะ ย ะ 

และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ร้องเรียนในการ

แก้ไขปัญหา
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 “ที่สาธารณประโยชน์” เป็นที่ดินที่ทาง

ราชการได้จัดให้ หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชน 

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น 

หรอืทีด่นิทีป่ระชาชนได้ใช้  หรอืเคยใช้ประโยชน์

ร่วมกนัมาก่อน ไม่ว่าปัจจบัุนจะยังใช้อยู่หรอืเลิกใช้

แล ้วก็ตาม ผู ้ ใดจะเข ้ายึดถือครอบครอง 

เพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้ เว้นแต ่

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่

ระเบียบและกฎหมายก�าหนดไว้ หากฝ่าฝืน 

จะมคีวามผิดและได้รบัโทษตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ

 ดงันัน้ หากมผีูบ้กุรกุหรอืเข้าครอบครอง

ที่สาธารณประโยชน์เพ่ือประโยชน์เฉพาะตน 

นอกจากเจ้าหน้าทีต้่องด�าเนนิการตามกฎหมาย 

ประชาชนในท้องที่ก็มีส ่วนส�าคัญ ในการ 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการ

หาประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ ดังเช่น 

กรณี  การตรวจยึดพื้น ท่ี รัฐคืนประชาชน  

ของต�าบลบ้านควน อ�าเภอเมืองตรัง 

คืนพื้นที่ คืนควำมสุข
 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน 

อ�าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั น�าโดย นายวชัรศกัดิ์ 

ศรีข�า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน 

ได ้ยื่นหนังสือร ้องเ รียนต ่อ  นายสมศักดิ์  

ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

โดยผ่านศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง เมื่อวันที่  

20 เมษายน 2558 เพื่อให้ด�าเนินการตรวจสอบ

แนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ ่งช่องกิ่ว  

หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านควน อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง เนื่องจากพบว่ามีนายทุนเข้าไปถือสิทธิ

ครอบครองบุกรุกเพื่อท�าประโยชน์ในท่ีดิน 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดตรัง
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แปลงดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และมีการซื้อ

ขายที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย 

 กอปรกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บ้านควน ได้รบัแจ้งจากกรมส่งเสรมิการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้ส�ารวจพื้นที่ชุ ่มน�้า ตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  

ซึ่ งมีมติ เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 

2/2552 เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2552 มาตรการ

อนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน�้า โดยให้ด�าเนินการเร่งรัด 

ให้ออกหนังสือส�าคัญที่หลวง ในกรณีที่มีพ้ืนที่ 

ชุ่มน�้า เป็นที่ส�าคัญระดับชาติที่เป็นสาธารณะ

ประโยชน์และเร่งให้ด�าเนินการจัดท�าแนวเขต 

ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุก โดยไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่

ส�ำรวจ...ตรวจสอบ...ยึดคืน 

 จากน้ัน วันท่ี 23 เมษายน 2558  

ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัตรงั ร่วมกบั ศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอเมอืงตรงั องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านควน 

จัดประชุม รับฟ ังการชี้แจงแนวเขตพื้น ท่ี

สาธารณประโยชน์ ทุ่งช่องกิ่ว ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน โดยเชิญ 

นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานท่ีดิน

จังหวัดตรัง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 

ในพืน้ที ่และผูอ้้างสทิธคิรอบครองในทีด่นิแปลง 

ดังกล่าว มาร่วมรับฟังค�าชี้แจงแนวเขตที่ดิน 

ท้ังน้ี ในการประชุมชี้แจงไม่ได้รับความร่วมมือ

จากผู้อ้างสิทธิครอบครองแต่อย่างใด โดยไม่ 

เข้าร่วมประชุม 
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 ต ่อมา วันที่  29 เมษายน 

2558 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง 

ร่วมกับศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเมอืงตรงั 

พร้อมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 

น�าก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจกองร้อย

ต�ารวจตระเวนชายแดนที่  435 

แ ล ะ ค ณ ะ ก� า นั น  ผู ้ ใ ห ญ ่ บ ้ า น 

ในพืน้ที ่ลงพืน้ท่ีตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

ยงัพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ทุง่ช่องกิว่ 

หมู ่ที่  6 ต�าบลบ้านควน อ�าเภอ 

เมอืงตรงั จงัหวัดตรงั ซึง่จากการระวาง

แนวเขตที่ดิน พบเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15 

ไร่เศษ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านควน อ�าเภอเมืองตรัง ซึง่ไม่สามารถ

ท�าการซื้อขายได้

 ทั้งนี้ จึงได้น�าก�าลังรื้อถอนทรัพย์สิน 

ของนายทุนท่ีได ้ท�าการบุกรุกก ่อนหน ้านี้  

พร้อมตดิป้ายประกาศเป็นทีด่นิสาธารณะประโยชน์  

ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และได้ว่าจ้างให้รถแบ็กโฮขุดแนวเขต

กั้นพื้นท่ีดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกซ�้า  

ซึ่ ง ท่ีดินแปลงดั งกล ่าว  องค ์การบริหาร  

ส่วนต�าบลบ้านควน อ�าเภอเมืองตรัง มีความ

ประสงค์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

โดยจะมกีารปรบัภมูทัิศน์พร้อมสร้างอ่างเกบ็น�า้

เ พื่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต น�้ า ป ร ะ ป า ห มู ่ บ ้ า น 

ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่อไป

 ในท่ีสุด ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง 

สามารถยึดที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งช่องกิ่ว 

หมู ่ท่ี 6 ต�าบลบ้านควน อ�าเภอ 

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั จากการบกุรกุ

ของนายทุนมาเป็นระยะเวลานาน

กลบัคนืประเทศชาต ิและประชาชน 

ในพืน้ที ่ เพือ่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงินิเวศน์และแหล่งผลิต

น�้าประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชน 

ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บูรณำกำรสู่ควำมส�ำเร็จ 
 ศนูย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง สนองนโยบาย

รัฐบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานอ�านวยประโยชน์ 

แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมี

ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยม 

โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง ที่มีผู้รับผิดชอบ

ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาข้อร ้องเรียน 

ร้องทุกข์ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

เพื่อดูแลติดตามและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 

จ�านวน 8 คณะ ได้แก่

 1.  คณะอนุกรรมการด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ มีหัวหน ้าส�านักงาน 

จังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการ

 2.  คณะอนกุรรมการด้านอาชญากรรม 

ผู ้มีอิทธิพล ยาเสพติด การพนันและการค้า

มนุษย์ มีผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดตรัง  

เป็นประธานอนุกรรมการ

 3.  คณะอนกุรรมการด้านความยากจน 

ห นี้ สิ น เ ก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ ห นี้ น อ ก ร ะ บ บ  

มีปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการ 

 4.  คณะอนุกรรมการด้านการตัดไม้

ท�าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

มีผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เป ็นประธาน

อนุกรรมการ

 5.  คณะอนุกรรมการด้านที่ดินท�ากิน 

การบุกรุกที่ดินของรัฐ/เอกชน มีเจ้าพนักงาน

ที่ดินจังหวัดตรัง เป็นประธานอนุกรรมการ

 6.  คณะอนุกรรมการด ้านป ัญหา 

การบริหารราชการและเจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐ  

มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ด้านการเมือง 

การปกครอง เป็นประธานอนุกรรมการ

 7.  คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา 

ศาสนา ศลิปวฒันธรรม มวีฒันธรรมจงัหวดัตรงั 

เป็นประธานอนุกรรมการ

 8.  คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้าง

พื้นที่  มีท ้องถิ่นจังหวัดตรัง เป ็นประธาน

อนุกรรมการ

 นอกจากนี้ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง

ไ ด ้ รั บ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ดี จ า ก 

ภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน  

จึงสามารถแก้ไขปัญหาและคืนความสุขให้กับ

ประชาชน
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 ปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน 

ของรฐักบัประชาชน เป็นปัญหาทีภ่าครฐัจะต้อง

ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่า

จะเป ็นการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน ้าที่  

หรอืการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน 

 สิง่ส�าคญัในการป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหา

คอื ควรค�านงึถงึผลกระทบให้รอบด้าน ควบคูไ่ปกบั 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่ประชาชน/ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ก่อนด�าเนินการ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการดังกล่าว 

ซึ่งอาจจะล่าช ้า ไม่เป ็นไปตามเป้าหมาย  

เกิดความเสียหายต่อราชการตามมา อกีทัง้อาจ

สร้างความขัดแย้งกับประชาชนโดยไม่จ�าเป็น

อีกด้วย ดังเช่น กรณี ประชาชนชาวอ�าเภอ 

เมอืงตราด จงัหวดัตราด ร้องเรยีนหน่วยราชการ 

ว่าด�าเนนิโครงการทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประชาชน

หน่วยงำนรำชกำรก็ถูกร้องเรียนได้
 นายบุญชัย ตั้งบุญทวี ประธานหมู่บ้าน

ประมวญดี ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด ร ้องเรียนต่อศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดตราด กรณี บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดตราด ซึ่งมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้าน

พักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ในพื้นท่ี 

ราชพสัดขุองกรมธนารกัษ์ บรเิวณใกล้กบัอาคาร

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดตราด และอาคาร

ท่ีพกัข้าราชการจงัหวดัตราด การเคหะแห่งชาติ 

ได้ด�าเนินการถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการ

ก่อสร้างอาคารฯ และได้ถมดินกลบทับล�าราง

ระบายน�้าในบริเวณเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย  

โดยล�ารางระบายน�า้ดงักล่าวใช้ส�าหรับระบายน�า้

ท่ีมาจากหมู ่บ ้านประมวญดี สถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดตราด และน�้าจากเทศบาล

เมืองตราด ไปที่ล�ารางคลองหนองกรวด  

ซึง่ผลกระทบจากการถมดนิกลบทบัล�ารางระบาย 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดตรำด
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น�า้ดงักล่าวอาจท�าให้เกดิปัญหาน�า้ท่วมหมู่บ้าน

ประมวญดี และบริเวณตัวเมืองใกล้เคียง 

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตราดได้ 

ข้อจ�ำกัดท�ำให้เกิดปัญหำ
 หลงัจากได้รบัเรือ่งร้องเรยีน ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดตราดได้ประสานงานไปยังบ้านพักเด็ก

และครอบครวัจงัหวดัตราด เพือ่สอบถามข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทราบว่า 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ได้รับ 

งบประมาณสนบัสนนุเพือ่ก่อสร้างอาคารบ้านพกั

เด็กและครอบครัวจังหวัดตราด โดยได้ขอใช้

พื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ บริเวณใกล้กับ

ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดตราด และอาคาร

ทีพ่กัสวสัดกิารข้าราชการจงัหวดัตราด การเคหะ

แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ปรับพื้นที่ส�าหรับเตรียมการก่อสร้างอาคาร  

และในส่วนของปัญหาทีม่ผีูร้้องร้องเรยีนว่า มกีาร

ถมดนิกลบทบัล�ารางระบายน�า้ ได้ชีแ้จงว่า ล�าราง

ดังกล่าว ไม่มีการปรากฏข้อมูลในระวางแผนที่

ที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด แต่เป็นล�ารางที่เกิด

จากการขดุลอกในระยะหลงั และได้ใช้ประโยชน์

มาเป็นเวลานาน จึงท�าให้ผู้ร้องเข้าใจว่าเป็น 

ล�ารางสาธารณประโยชน์ และเมื่อมีการถมดิน

เพื่อปรับพื้นท่ีก่อสร้าง จึงท�าให้เกิดปัญหา 

ข้อพิพาทขึ้น ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้ขอให้บ้านพัก

เด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ขุดลอกล�าราง

ระบายน�า้ดงักล่าวให้มขีนาดความกว้าง 5 เมตร 

และความลึก 3 เมตร แต่บ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดตราดไม่สามารถด�าเนินการ

ตามข้อเรียกร้องได้ เนื่องจากพื้นที่ส�าหรับ

ก ่อสร ้างอาคารมีจ�ากัด หากด�าเ นินการ 

ตามข้อเรยีกร้อง  จะท�าให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคาร

ตามแบบที่ก�าหนดไว้ได้ 

ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้รับผลกระทบ
 ปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็นข้อ

พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและราษฎร 

ในพืน้ที ่ในประเดน็ปัญหาเรือ่งการถมดนิกลบทบั

ล�ารางระบายน�้า ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งสองฝ่าย 

ดังนี้ 

 • ฝ่ำยผู้ร้องเรียน (ประธานหมู่บ้าน

ประมวญดี) เข้าใจว่าการถมดินกลบทับล�าราง

ระบายน�้า จะก่อให้เกิดปัญหาน�้าท่วมหมู่บ้าน

ประมวญดี ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่

ราษฎรจ�านวนหลายสิบครัวเรือน เนื่องจาก 

ล� ารางระบายน�้ าดั งกล ่ าวได ้ถู กใช ้ เป ็น 

ทางระบายน�้าหลักของเทศบาลเมืองตราด

 • ฝ่ำยผูถ้กูร้องเรยีน (บ้านพกัเดก็และ

ครอบครัวจังหวัดตราด) มีความจ�าเป็นต้อง

ก่อสร้างอาคารของราชการตามแบบที่ก�าหนด

โดยจ�าเป็นต้องถมดินกลบทับล�ารางระบายน�้า

ดังกล ่าว เ น่ืองจากพื้น ท่ีก ่อสร ้างมีจ�ากัด  

หากไม่ด�าเนนิการกลบทบัล�ารางระบายน�า้ดงักล่าว

จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้
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หันหน้ำเข้ำหำกัน
 เนื่องจากปัญหาดังกล่าว  

ที่มีผู ้ร ้องเรียนคือราษฎรหมู ่บ้าน

ประมวญดีได้รับผลกระทบเป็น

จ�านวนมาก และหากเกิดปัญหา 

น�า้ท่วมจากการกลบล�ารางระบายน�า้ 

ก็จะท�าให้มีผู้เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

และราษฎรในต�าบลวังกระแจะ  

ซึง่อยูอ่าศยัในพืน้ทีร่อบเขตเทศบาล

เมืองตราด อีกทั้งหน ่วยงานของรัฐซึ่งถูก 

ร้องเรยีนมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการตามโครงการ 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาที่ก�าหนด จึงควรแก ้ไขป ัญหา 

อย่างเร่งด่วน ให้ได้ผลเป็นที่ยุติ ด้วยวิธีการ 

ที่ ยั่ งยืนและเป ็นที่พอใจแก ่ทั้ งสองฝ ่ าย  

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัตราด จงึได้เชญิผูเ้กีย่วข้อง

ร ่วมประชุมปรึกษาหารือ  เพื่ อพิจารณา 

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี 

รองผูว่้าราชการจงัหวดัตราด (ดร.ประธาน สรุกจิบวร) 

เป ็นประธานการประชุมและมีผู ้ เข ้าร ่วม  

การประชุม ดังนี้ 

 1) ผูร้้องเรียนได้แก่ นายบุญชยั ตัง้บุญทวี 

ประธานหมูบ้่านประมวญด ีและราษฎรหมูบ้่าน

ประมวญดี 

 2) ผู้ถกูร้องเรยีน คอื หวัหน้าบ้านพกัเดก็

และครอบครวัจังหวดัตราด 

 3) ส ่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ห น ่ ว ย ง า น 

ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีต่ราด 

ส�านักงานที่ดินจังหวัดตราด อ�าเภอเมืองตราด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เทศบาล 

เมอืงตราดและองค์การบรหิารส่วนต�าบลวงักระแจะ 

ทุกปัญหำมีทำงออก
 ผลการประชุมหารือได้ข้อสรุปว่า

 1) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

ตราดสามารถถมดินกลบทับล�ารางระบายน�้า 

ดังกล่าวได้ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างอาคาร 

ตามโครงการของบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดตราดต่อไป 

  2) การแก้ไขปัญหาเรือ่งการระบายน�า้

ซึ่งอาจเกิดปัญหาน�้าท่วมหมู่บ้านประมวญดี  

ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต�าบล 

วังกระแจะรับผิดชอบด�าเนินการฝังท่อระบาย

น�้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ�านวน  

3 แถว ตามแนวท่อระบายน�้าเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว  

1 แถว ซึ่งจะท�าให้มีท่อระบายน�้ารวมท้ังหมด  

4 แถว เพื่อน�าน�้าที่ไหลลงล�ารางระบายน�้าเดิม

ไปสู่ท่อระบายน�้าที่ได้วางเพิ่มเติมนี้ และน�าน�้า

ไปรวมกันที่ท ่อระบายน�้าหลักของเทศบาล 

เมอืงตราด ซึง่จะได้ระบายน�า้ลงล�ารางหนองกรวด

ต่อไป ท้ังน้ี ได้ก�าหนดให้อ�าเภอเมืองตราด 

ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล และประสานการท�างานร่วมกนั 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลวังกระแจะ
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และเทศบาลเมืองตราดในการรับผิดชอบ 

เรื่องการวางท่อระบายน�้า 

ควำมกังวลของชำวบ้ำน
 1)  ป ัญหาความกังวลของราษฎร

หมู่บ้านประมวญดี ซึ่งมีความต้องการให้คงไว้

ซึ่งล�ารางระบายน�้าดังกล่าว เพราะเกรงว่าจะ

เกิดป ัญหาน�้าท ่วมพ้ืนที่อยู ่อาศัยของตน  

เป็นประเดน็ทีต้่องชีแ้จงท�าความเข้าใจ และน�าเสนอ

ทางออกที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งต้องก�าหนดผู้รับ

ผดิชอบทีช่ดัเจน เพือ่ให้ราษฎรคลายความกงัวล 

และเข้าใจได้ว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับ

ทราบปัญหาและให้ความช่วยเหลอือย่างจรงิจัง 

 2) ปัญหาความรบัผดิชอบร่วมกนั กรณี

การถมดินกลบทับล�ารางระบายน�้าดังกล่าว  

อาจท�าให้เกดิปัญหาเรือ่งการระบายน�า้ในเขตพืน้ที่

เทศบาลเมืองตราด และส่งผลกระทบต่อการ

ระบายน�า้ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล

วังกระแจะซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกด้วย ดังนั้น  

ในการแก้ไขปัญหาจงึจ�าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจ

ถึงผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 

ในพืน้ทีรั่บผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ทั้งสองแห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งสองจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน มิใช่

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ฝ ่ า ย ใ ด ฝ ่ า ย ห น่ึ ง  

เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ตกอยู่กับราษฎร 

ของทัง้สองพืน้ทีร่วมทัง้ราษฎรจงัหวดัตราดด้วย

 จากกรณดีงักล่าว จะเหน็ได้ว่าโครงการ

ของส่วนราชการซึ่งได้ด�าเนินการโดยถูกต้อง 

ตามระเบียบกฎหมายแล้ว ในบางครั้งอาจก่อ 

ให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่ได้ ดังนั้น 

ก ่อนด�าเนินการโครงการใดๆ หน ่วยงาน 

หรือส่วนราชการต่าง ๆ จึงควรศึกษาผลกระทบ

หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ละเอียดรอบคอบ 

ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา

ร่วมแรง ร่วมใจ ฉับไว เป็นธรรม 
 การแก้ไขปัญหาเริ่มจากการวิเคราะห์

สภาพและความส�าคัญของปัญหา พร้อมทั้ง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด ตลอดจน

การตรวจสอบพื้นท่ีปัญหาและพื้นท่ีใกล้เคียง

โดยรอบ เพื่อก�าหนดและเลือกใช้วิธีการแก้ไข  

ทีเ่หมาะสมกบัปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา

อย่างได้ผลอย่างย่ังยืน จนเป็นท่ีพึงพอใจกับทุกฝ่าย 

ซึ่งความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน

และส่วนราชการ ท่ีเกีย่วข้องในการประชมุหารือ

ร่วมกัน โดยมีผู้น�าในการประชุมแก้ไขปัญหา

และตัดสินใจแก้ไขป ัญหาท่ีรวดเร็วฉับไว  

เพือ่วเิคราะห์ และพจิารณาหาทางออกของปัญหา

อย่างเป็นธรรม และได้รับประโยชน์ร่วมกันกับ

ทุกฝ่าย และใช้กลไกการแก้ไขปัญหา โดยการ 

บูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้า 

ของพืน้ที ่ได้แก่ เทศบาลเมอืงตราด และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลวงักระแจะ รบัผิดชอบด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นที่

พอใจของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  

รวมทั้ง ได้มอบให้ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองตราด ท�าหน้าที่ในการเป็นตัวกลาง

ประสานการท�างานร่วมกนั พร้อมทัง้ก�ากบัดแูล

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดผลส�าเร็จ
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 ในปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ที่พบในแม่น�้า

ล�าคลองคอื ผกัตบชวา เพราะผกัตบชวาเป็นพชื

ที่ทนสภาพแวดล้อมและมีการขยายพันธ์ 

ได้รวดเรว็ จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดล้อม 

สิ่งมีชีวิตใต้น�้า การคมนาคมทางน�้า ท�าให้ 

ลดการไหลของน�า้ลงประมาณ 40% นอกจากนี้ 

ส่วนต่างๆ ของผักตบชวาที่จมลงใต้น�้า ก่อให้

เกิดอุปสรรคกับการระบายน�้าของฝาย ท�าให ้

ทางเดินของน�้าเกิดการตื้นเขินเร็วกว่าปกติ  

และท�าให้เกดิน�า้ท่วมในหน้าน�า้ แย่งพืน้ทีก่ารเกบ็

กักน�้าของอ่างเก็บน�้า ท�าให้เก็บรักษาน�้าได้ 

น้อยลง ก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม  สร้างความเดือดร้อนให้ชาว

บ ้ านที่ อ าศั ยอ ยู ่ ต าม ริ ม แ ม ่น�้ าล� า คล อง 

ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อมด้วย

 ดังนั้น ปัญหาผักตบชวา จึงเป็นปัญหา

ท่ีส�าคัญปัญหาหน่ึง ท่ีภาครัฐและประชาชน 

ในท้องถิน่ ต้องร่วมกนัในการแก้ไขปัญหา ดงัเช่น 

ชาวบ้านก�าปงตาโก๊ะ อ�าเภอเมืองนราธิวาส  

และทีส่�าคญัต้องช่วยกนัดแูลรกัษาแม่น�า้ ล�าคลอง 

ไม่ให้กลบัมามสีภาพเช่นทีเ่ตม็ไปด้วยผกัตบชวา

เดิมอีก 

ผักตบเต็มคลอง
 ผูแ้ทนชาวบ้านก�าปงตาโก๊ะ ได้ร้องทกุข์

ต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดนราธิวาสว่า ได้รับ

ความเดือดร้อน เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืช

ปกคลุมเต็มคลองบริ เวณเหนือเขื่อนถนน

แสงจันทร์ ถนนแสงจันทร์ ต�าบลบางนาค 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ท�าให้

น�้าเน่าเสีย มีกล่ินเหม็น กระทบต่อการเดินเรือ

และการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็น 

อย่างมาก

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส
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ร่วมใจ บูรณำกำร น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ
 1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส  

จงึบูรณาการการแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยเชญิ

หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหามาร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  

2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการ 

ส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาลุม่น�า้บางนรา ต�าบลกะลวุอ

เหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ประกอบด้วยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา

ประมงจังหวัดนราธิวาส เจ ้าท ่า

จังหวัดนราธิวาส นายอ�าเภอเมือง

นราธิวาส ผู้บังคับการกรมทหารราบ

ที ่3 กองพลนาวกิโยธนิ ค่ายจฬุาภรณ์  

ผู ้บังคับการกรมทหารราบที่  151 

นายกเทศมนตรี เมืองนราธิวาส  

นายกเทศมนตรีต�าบลกะลุวอเหนือ  

ผู้แทนชุมชนและผู้ร้อง

 จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ด ้ ส รุ ป

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผกัตบชวา

ขึ้นเต็มคลองบริเวณเหนือเขื่อนถนนแสงจันทร์ 

(โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา) 

ดังนี้

 (1)  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

ลุ ่มน�้าบางนราจะเข ้าด�าเนินการดังกล ่าว 

หลังเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2558  

ซึ่งผู ้แทนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

และพึงพอใจ

 (2)  อ�าเภอเมอืงนราธวิาสเป็นศนูย์กลาง 

ในการประสานงานให้เป็นรูปธรรม

  (3)  ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวดันราธวิาสประสานกับหน่วยงาน

ท่ีมีรถบรรทุก เพื่อขอสนับสนุนในการขนย้าย

วัชพืช (ผักตบชวา) 

  (4)  ผู้แทนชาวบ้านประสานชาวบ้าน

ในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการด�าเนินการ

ดังกล่าว

  (5)  ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดันราธวิาส

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีประสงค์จะน�าวชัพชื

ไปด�าเนินการท�าปุ๋ยหมัก

  

  (6)  หน่วยเฉพาะกิจในพื้นท่ี รักษา

ความสงบเรียบร้อยในช่วงเวลาด�าเนินการ 

พร้อมท้ังเตรยีมการสนับสนุนบคุลากรเมือ่ได้รบั

การร้องขอ

 2) เพื่อเป ็นการแก ้ไขป ัญหาระยะ 

เร่งด่วน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้า

บางนราได้จัดกิจกรรม “โครงการคลองสวย  

น�้าใส คนไทยมีความสุข” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2558 โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องร ่วมกับ

ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม 
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 3) ส�าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

ทางโครงการส ่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ ่มน�้า 

บางนราจะได้ใช้รถขุดติดตั้งเรือโป๊ะพร้อมเรือ

ล�าเลียง เพื่อด�าเนินการขุดลอกล�าคลอง

น�้ำใสไหลเย็น
  จากการบูรณาการ 

ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ข อ ง ทุ ก 

ภาคส่วน ท�าให้ ล�าคลองดงักล่าว

กลับคืนมาสู่สภาพปกติและ

ประชาชนสามารถใช้ล�าคลอง

ในการสัญจร และท�าประมง

พืน้บ้านได้ อีกทัง้ เพิม่ทศันย์ีภาพ

ให้เกิดความภิรมย์เป็นอย่าง

มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมความ 

เชื่อมั่นกับการตั้งใจในการ

แก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน 

ได้เป็นอย่างมาก

ช่วยกันบ�ำรุงรักษำ
 เนือ่งจากผกัตบชวาและวชัพชืทีป่กคลมุ

มปีรมิาณมาก ซึง่ก่อให้เกดิภาระในการหาสถาน

ที ่ในการก�าจดั ประกอบกบัจะต้องหาพ้ืนทีท่ีพั่ก

วัชพืชดังกล่าว ก่อนรอการขนย้ายไปสถานที่

ท�าลาย โดยต้องเป็นพื้นที่ที่รถบรรทุกสามารถ

เข้าถึงได้ เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ส ่วนใหญ่ 

รอบรมิคลองเป็นของเอกชน จากปัญหาดงักล่าว  

ได้หาวิธีการจัดการขจัดปัญหา โดยศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดได้ประสานไปทางกรมทหารราบ  

ที่  151 ค ่ายกัลยาณิวัฒนาเพื่อน�าวัชพืช 

ไปท�าปุ ๋ยหมัก ส่วนการหาพื้นที่จุดพักวัชพืช 

รอการขนส่ง ได้มีผู ้แทนชาวบ้านประสาน 

ชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อขอความร่วมมือในการ

ด�าเนินการ อีกทั้ง ประชาชนยินดี ที่จะช่วย 

ในการขนส่งด ้วยก�าลังคนหากในพื้นที่ใด 

ไม่สามารถน�ารถยนต์บรรทุกเข้าถึงได้

ด้วย “รู้รัก สำมัคคี” 
 งานนี้ไม่สามารถส�าเร็จได้ หากมีเพียง

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่หรอืประชาชนเพยีง

คนหนึ่งคนใดด�าเนินงานเพียงล�าพัง หรือไม่ 

ให้ความส�าคัญต่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  

ที่ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ฉะนั้น การร่วมมือ

ร่วมใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ย่อมส�าคัญเป็นอย่างมาก 

ซึ่งหากภาคราชการหรือประชาชนเล็งเห็น 

คุณค่าของการ “รู้รัก สามัคคี” ก็มิอาจมีปัญหา

ใดที่ไม่สามารถ แก้ไขได้
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 การหลอกลวงคนงานไปท�างาน 

ต่างประเทศ เป็นปัญหาทีม่มีานาน นบัเป็นการ

ซ�้าเติมคนยากจนในประเทศ เพราะคนเหล่านี ้

มีความหวังว่าการไปท�างานต่างประเทศจะมี

รายได้สูง สามารถสร้างชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นได้ จึงเป็นช่องทางให้นายหน้าถือโอกาส

วางแผนหลอกลวงอย่างเป็นระบบ จนสร้าง

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง  

บางรายสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจ�านวนมาก 

 ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในปัญหาดงักล่าว โดยมกีารมาตรการคุม้ครอง

และป้องกันคนงานที่จะไปท�างานต่างประเทศ 

การอ�านวยความสะดวกประชาชน โดยการ 

จัดท�าเว็บไซด์ต�าแหน่งงานในต่างประเทศ 

เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูให้แก่คนหางาน และร่วมมอื

กับกรมการกงสุลเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือ

แรงงานไทยที่ไปท�างานต่างประเทศ ดังนั้น  

ผู ้ต้องการไปท�างานต่างประเทศต้องศึกษา

ข ้อมูล และไม ่หลงเชื่อนายหน้าโดยง ่าย  

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับประชาชน 

อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดบึงกำฬ
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ตังเกระทม
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2557 ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอปากคาด 

ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 และ 12 ต�าบลปากคาด 

และมลูนิธเิครอืข่ายส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตแรงงาน ซึ่งมีส�านักงานใหญ ่

ที่กรุงเทพมหานคร ว่ามีขบวนการ

ล่อลวงคนไปท�างานโดยผดิกฎหมาย 

ซึ่ ง ใ น จ� า น ว น นี้ มี ป ร ะ ช า ช น 

อ�าเภอปากคาดทั้งเด็กและผู้ใหญ่  

ถูกล ่อลวงคนไปท�างานประมงที่ภาคใต ้ 

และประเทศอินโดนี เซีย  จ�านวน 4 คน  

ทราบเบื้องต้นจากแรงงานไทยที่กลับจาก

อินโดนีเซียว่า ทั้ง 4 คน ถูกควบคุมตัวไว้ท่ี

ส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง ท่าเรือเกาะมารูกอัุมบล 

ประเทศอินโดนีเซีย

กลับภูมิล�ำเนำ 
 ศูนย ์ด� า รงธรรมอ� า เภอปากคาด  

ได้ประสานงานกบักระทรวงแรงงาน และมลูนธิิ

เครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน พจิารณา

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือตามอ�านาจหน้าที่

 ต่อมา บุคคลทั้ง 4 ได้รับการช่วยเหลือ 

และได้เดินทางกลับภูมิล�าเนา เรียบร้อยแล้ว 

 สิง่ส�าคญัทีท่�าให้การช่วยเหลอื

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยคอื ผูร้้อง

มีข้อมูลท่ีครบถ้วน และครอบคลุม

ในการร้องเรียน ท�าให้สามารถ 

การด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ได้ถูกต้อง และง่ายในการให้ความ

ช่วยเหลือ
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 ความเจริญของสังคมเมือง ท�าให้เกิด

สถานบริการ สถานบันเทิง เกิดข้ึนมากมาย 

ปัญหาที่ตามมาคือ บางแห่งเปิดให้บริการ 

อย่างผดิกฎหมาย ไม่ได้ขออนญุาตประกอบกิจการ 

เปิดเกินเวลาที่กฏหมายก�าหนด บางแห่งเปิด

เพลงเสียงดังสร้างความเดือดร้อน ร�าคาญ 

ให้ผู ้ที่อยู ่อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้  

ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

อุบัติเหตุ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ตามมาอีกด้วย 

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัย

ความร่วมมอืระหว่างส่วนราชการ ในการปฏบิติั

งานเชิงรุกในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง การบังคับ

ใช้กฎหมาย และความร่วมมือจากประชาชน 

ในการให้ข้อมูล ช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้ง 

เจ้าหน้าท่ีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระท�าผิด

กฎหมาย ก็จะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

เสียงเพลงที่ไม่เพลิดเพลิน
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับ

เรือ่งร้องเรยีนจากนติบิคุคลเมอืงเอก โครงการ 4 

กรณ ี ได้รับความเดอืดร้อนจากสถานประกอบการ

ร้านมอ 3/2 หมู่บ้านเมืองเอก ต�าบลหลักหก 

อ� า เภอเมืองปทุมธานี  จั งหวัดปทุมธานี  

เปิดบรกิารส่งเสยีงดงัยามวกิาล เปิดบรกิารเกนิเวลา

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ซึ่งร้านดังกล่าวตั้งอยู่

ใกล้สถานศึกษาและที่พักนักศึกษา จึงขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปทุมธำนี
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แก้ตัวแต่ไม่แก้ไข
  ศู นย ์ ด� า ร งธรรมจั งหวั ด

ปทุมธานี ได้แจ้งให้อ�าเภอเมือง

ปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของ

พืน้ทีด่�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

กรณีดังกล ่าว โดยอ�าเภอเมือง

ปทุมธานี ได้มอบหมายฝ่ายความ

มั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรปากคลองรังสิตลงพ้ืนที่

ตรวจสอบ พบว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการ 

เสียงดังและเปิดเกินเวลาที่กฎหมายก�าหนด  

จึงด�าเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหา (ผู้จัดการร้าน) 

โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าจัดตั้งสถานบริการ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

 หลังจากนั้น อ�าเภอเมืองปทุมธานี ได้มี

หนังสือ ที่ ปท 0118/1367 ลงวันที่ 23 เมษายน 

2558 เปิดโอกาสให้โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน

ตามกฎหมายก่อนออกค�าสัง่ทางปกครอง ต่อมา

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 ผูป้ระกอบการร้าน

มอ 3/2 ได้มาพบเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

อ�าเภอเมืองปทุมธานี และได้ส่งมอบหนังสือ 

โต้แย้งพร้อมชีแ้จงแสดงหลกัฐานตามกฎหมาย 

จ�านวน 2 ข้อ ดังนี้

 1)  ปัญหาเสียงดังจากการเปิดเพลง

และวงดนตรี ได ้แก ้ไขปัญหาโดยติดผนัง 

ก้ันเสียง เพื่อป้องกันเสียงที่ดังออกไปรบกวน 

เปลี่ยนวงดนตรีให้เป็นรูปแบบโฟร์คซองที่ไม่ใช้

วงดนตรีแบบเต็มวง หันล�าโพงเข้าหาตัวร้าน 

ปรับเสียงให้อยู ่ในระดับที่คงที่และช่วงเวลา 

23.00 น. ลดเสียงให้เบาลง

 2)  ปัญหาจากยานพาหนะ แก้ไขปัญหา

โดยเพิม่พืน้ทีล่านจอดรถ ลดปัญหาการกดีขวาง 

ทางจราจร กีดขวางทางเข้า-ออก บ้านของคน 

ในชุมชนหรือตามริมทางเดิน และร้านยังได้

ขยายลานจอดรถซึ่งสามารถจอดได้ถึง 40 คัน  

พร้อมทั้งมีบริการรถรับส่ง

กฎหมำยเป็นกฎหมำย

 ต่อมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

อ�าเภอเมืองปทุมธานีได้รับหนังสือร้องเรียน

สถานบันเทิงในหมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 4  

หน่ึงในน้ันปรากฏชื่อร้านมอ 3/2 ยังคงเปิด 

ให้บรกิารเกนิเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด อ�าเภอเมอืง

ปทุมธานี  จึงมอบหมายฝ ่ายความมั่นคง 

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ท�าการลงพืน้ทีบ่นัทกึภาพถ่าย 

และสอบถามบันทึกถ้อยค�าประธานกรรมการ

นิติบุคคลหมู ่ บ ้ าน เมือง เอกโครงการ  4  

และนายโกสินทร์ เกษทอง ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือดร้อนโดยตรง บ้านเลขที่ 52/627 

ต� า บ ล ห ลั ก ห ก  อ� า เ ภ อ เ มื อ ง ป ทุ ม ธ า นี  

จังหวัดปทุมธานี 
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 เมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า 

ร้านมอ 3/2 เป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะ

คล้ายสถานบริการ มีการเปิดจ�าหน่ายสุรา 

อาหาร เครือ่งด่ืม และจดัให้มกีารแสดงวงดนตรี

สลับกับดีเจเปิดแผ่นผ่านเครื่องกระจายเสียง 

และเปิดให้บริการเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

จนกระทั่งถูกจับกุมด�าเนินคดี ในข้อหาจัดต้ัง

สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งภายหลัง

การถูกจับกุมด�าเนินคดี ร้านมอ 3/2 ยังคงเปิด

ให้บริการ ก่อความเดือดร้อนร�าคาญ เปิดให้

บริการเกนิกว่ากฎหมายก�าหนด จากพฤตกิรรม

ดังกล่าว ถือได้ว ่า ร ้านมอ 3/2 มีลักษณะ 

การประกอบกจิการอนัเป็นการสร้างความไม่สงบ

เรยีบร้อย และขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

ผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหมู่บ้าน

เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี  อาศัยอ�านาจ 

ตามความในประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50  

ลงวันที่  15 มกราคม 2502 จึ งมีค�าสั่ ง 

จังหวัดปทุมธานี ที่ 1166/2558 ลงวันที่ 2 

มิถุนายน 2558 เรื่องปิดสถานประกอบการ 

ร้านมอ 3/2 ให้ร้านมอ 3/2 ปิดให้บรกิารเป็นเวลา 

30 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

 ผลจากบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

ท�าให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับการ

แก้ไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง 

และประชาชนท่ัวไปที่สัญจรไป-มา ในบริเวณ

ดงักล่าว ได้รบัความสะดวกสบายในการสญัจร 

นอกจากนี้ ยงัเปน็การปอ้งกนัปัญหาดา้นสงัคม

ต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึน เช่น อาชญากรรม ยาเสพตดิ 

อุบัติเหตุ การค้ามนุษย์ ฯลฯ

ปัญหำของสังคมเมือง
 จังหวัดปทุมธานี มีสภาพสังคมกึ่งเมือง 

มีประชากรท้ังในทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง 

และแรงงานต่างด ้าว กว ่า 1.4 ล ้านคน  

ความเจรญิของสงัคมเมอืง ท�าให้เกดิสถานบรกิาร 

ส ถ า น บั น เ ทิ ง  เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ค ว า ม ส น ใ จ 

ของประชาชนซึ่ งส ่วนใหญ่เป ็นนักศึกษา  

จึงพบเห็นสถานบันเทิงบริ เวณใกล ้ เคียง

มหาวทิยาลยัเป็นจ�านวนมาก จากการตรวจสอบ

พบว่า สถานบันเทิงบางแห่งเปิดให้บริการ 

อย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตประกอบ

กิจการสถานบันเทิง และยังก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรม ยาเสพตดิ อบุตัเิหต ุการค้ามนษุย์ 

ตามมาอีกด้วย 

จงตรวจ จงสั่ง
 การป้องกันการเกิดปัญหาสามารถ

ท�าได้โดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องท�างาน 

เชิงรุก อาทิเช่น มีสายตรวจลงพื้นที่เพื่อก�ากับ 

ดแูล ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการกระท�าผดิกฎหมาย  

การบงัคบัใช้กฎหมายและมาตรการทางปกครอง 

การเข้มงวด ตรวจตราสถานบรกิาร ร้านจ�าหน่าย

สุรา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ไม่ให้มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต�่ากว่า

กฎหมายก�าหนดเข้าไปใช้บริการ กวดขันเรื่อง 

เวลาเปิด–ปิด การลักลอบจ�าหน่ายสุราแก่เด็ก

และเยาวชน การมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด 

ในรูปแบบต ่างๆ ประสานความร ่วมมือ 

กบัประชาชนในพืน้ที ่หากพบการกระท�าผดิให้รบี

แจ้งพนกังานฝ่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ในท้องที่ทราบโดยทันที
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บูรณำกำรสู่ควำมยั่งยืน
 จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ไ ด ้ บู ร ณ า ก า ร 

และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ

และประชาชน โดยการให้ข้อมูล ความร่วมมือ

ในการสอดส่องดูแล และแจ้งข้อร้องเรียน 

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระท�าผิดกฎหมาย 

ส่วนราชการปฏิบัติงานเชิงรุกในทุกระดับอย่าง

ต ่อเนื่อง ได ้มีการติดตาม ก�าชับ สั่งการ 

ให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการไปตามอ�านาจ

หน้าที่ ขั้นตอน ระเบียบ ค�าสั่ง และกฎหมาย 

โดยชอบ สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

ภายในระยะเวลาทีไ่ด้ก�าหนด และความจ�าเป็น

ส�าคัญเร ่งด ่วน มีความรวดเร็ว เป ็นธรรม  

ตรวจสอบได้ อีกทั้ง ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ปทุมธานี  ได ้ก�าหนดให ้มีการจัดท�าสถิต ิ

และรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และค�าชมเชย  

โดย ส�านกังานสถติจิงัหวดัปทมุธาน ีได้จดัท�าเป็น

สถติิทกุเดือน เพือ่น�ามาประเมนิผลการด�าเนนิงาน

และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี 
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วงเวียนจรำจร ไม่ใช่ตลำดสด
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับ
เร่ืองจากกองร้อยรักษาความสงบท่ี 2 กองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับ
ปัญหาการจราจร ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย บริเวณสี่แยกวงเวียนนเรศวร 
หมู่ที่ 15 ต�าบลบ้านพระ อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี

 โดยปกติแล ้ว บริ เวณสี่แยกต ่างๆ  

มกัประสบปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนั ได้แก่ ปัญหาการ

จราจร ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เกิดความ 

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้น  

บางแห่งยังมีการตั้งร้านค้า บริเวณรอบๆ ก่อให้

เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
 ที่บริเวณสี่แยกวงเวียนนเรศวร จังหวัด
ปราจีนบุรี  ก็ เช ่นเดียวกัน ประสบปัญหา 
การจราจร ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
เนื่องจาก มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร ้านขายสินค้า 
และใช ้พื้นที่ถนนเป ็นที่ขายสินค ้า ส ่งผล 
ท�าให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมง 
เร่งด่วน และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชน
หรือผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน จึงเกิด
การร ้องเรียนหน่วยงานภาครัฐให ้ เข ้ามา 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดงักล่าว และเนือ่งจากเป็น
ปัญหาที่สะสมมายาวนาน การแก้ไขปัญหา 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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และเกดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ สาเหตเุกดิจากพ่อค้า
แม่ค้าตั้งร้านขายสินค้า เป็นตลาดและใช้พื้นที่
ถนนเป็นที่ขายสินค้า
 นอกจากนี้แล ้ว ประชาชนที่ลงมา 
ซื้อสินค้าก็ใช้พ้ืนที่ถนนเป็นที่จอดรถ ส่งผล 
ท�าให้เกิดปัญหาในการจราจรตรงวงเวียน
นเรศวรมาเป็นเวลาหลายสบิปี ซึง่จงัหวดัได้เคย
จะด�าเนินการจัดระเบียบตลาด และการจราจร
มาหลายครั้ ง  แต ่ไม ่ประสบความส�าเร็จ 
เนือ่งจากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากพ่อค้าแม่ค้า 
และขาดการกวดขันวินัยจราจร

กำรพูดคุย เจรจำ แก้ปัญหำได้เสมอ
 จงัหวดัปราจีนบุรไีด้จัดประชุมหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมทหารราบที่ 2 รักษา
พ ร ะ อ ง ค ์  ส� า นั ก ง า น จั ง ห วั ด ป ร า จี น บุ รี  
อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี ส�านักงานขนส่งจังหวัด
ปราจีนบุรี  และองค์การบริหารส่วนต�าบล 
บ้านพระ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา และจัดหา
พื้นที่ให้ขายสินค้า สถานที่จอดรถ และจุด 
รับ - ส่ง ผู้โดยสารของรถตู้โดยสาร รถสองแถว  
รถจักรยานยนต์รับจ้าง

 หลังจากนั้น ได้จัดประชุมชี้แจงท�าความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการ
วินรถตู้ วินรถสองแถว และวินรถจักรยานยนต์
รับจ้าง ว่าจังหวัดปราจีนบุรีต้องด�าเนินการ 
ปรับภูมิทัศน์เมืองตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย โครงการ “เมืองไทยน่าอยู่” ในการจัด
ระเบียบสังคมและการบังคับใช ้กฎหมาย  
เพือ่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน

ร่วมมือด้วยดี
  ผู ้ประกอบการ เห็นถึงความส�าคัญ  
ของนโยบาย จงึได้ยินยอมทีจ่ะย้ายออกจากพืน้ที่
และยอมรับว่ากีดขวางการจราจร ทางจังหวัด
จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ตัวแทนผู้ประกอบการ พร้อมท้ัง จัดท�าแผนผัง
ตลาด จดัท�าทะเบยีนผูค้้าและย้ายตลาดทัง้หมด
ไปยั งลานบริ เ วณโดยรอบศูนย ์  OTOP  
และให้ย้ายจดุรบั - ส่งผูโ้ดยสาร ไปยงัศนูย์ OTOP 
เรียบร้อยแล้ว
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ร่วมแรง แข็งขัน
  1)  การให้ความร่วมมือของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมาช่วยทั้งพลเรือน ต�ารวจ 
ทหาร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังและเร่งด่วน 
  2)  ราษฎรผูค้้ารายเดมิ ผูป้ระกอบ
การรถยนต์ตู้สาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ

 3)  ทางจังหวัดจัดหาพื้นที่รองรับที่มี
ความเหมาะสม และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรองนายกรฐัมนตรเีพือ่ปรบัปรงุพืน้ทีร่องรบั
 4)  การให้ความส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริหารในจังหวัด
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 การสร้างฝายต่างๆ  มปีระโยชน์ในการป้องกนั 

น�้าท่วม เก็บน�้าบริเวณต้นน�้า และบริหาร

ทรพัยากรน�า้ โดยเมือ่น�า้บรเิวณต้นน�า้  มปีรมิาณ

ความสูงน้อยกว่าความสูงของฝาย น�้าจะถูก 

กักเก็บไว้ แต่เมื่อระดับน�้าเพิ่มสูงขึ้น น�้าจะไหล

ข ้ามไปยังท ้ายน�้า โดยประชาชนในพื้นที่ 

ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่ง 

เพาะพันธุ์สัตว์น�้า 

 อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็เกิดปัญหา 

ในการบริหารจัดการ ระหว่างประชาชนที่อยู่

บริเวณต้นน�้า และปลายน�้า ดังเช่น ชาวบ้าน 

ในจังหวัดเพชรบูรณ ์ที่มีความขัดแย ้งกัน 

ของประชาชนที่อยู่บริเวณต้นน�้า และปลายน�้า  

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีการ

วางแผนบริหารจัดการให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน 

โดยเน ้นการเข ้ามามีส ่วนร ่วมของชุมชน  

เพือ่สร้างความรกั ความสามัคคี และสร้างจติส�านึก

ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

ฝำยไม่ชะลอน�้ำ
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ

เรือ่งร้องทกุข์จากราษฎรหมู ่5 บ้านปูจ้่าว ต�าบล

ห้วยโป่ง อ�าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบรูณ์ กรณี 

ประสงค์จะด�าเนินการซ่อมแซมฝายชะลอน�้า 

(ฝายหินท้ิง) ซึ่งตั้งอยู ่ระหว่างต�าบลระวิง 

กับต�าบลห้วยสะแก อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวดัเพชรบรูณ์ เพือ่เป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้ทีส่่งผ่าน 

มาทางปากคลองตกใจ และไหลผ่านมายัง

คลองปู่จ้าวเพื่อใช้ในการเกษตร ของหมู่ท่ี 3  

หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอหนองไผ่ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่อยูท้่ายน�า้ โดยวธิเีทปนูทับ

แนวสันฝายหินทิ้ ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
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ให้สามารถทนต่อการกดัเซาะของน�า้ และสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว แต่ไม่ได้รับการ

ยินยอมให้เข้าด�าเนินการจากผู้น�าชุมชนต�าบล

ระวิง เนื่องจากเกรงว่าการเทปูนฝายชะลอน�้า

อาจท�าให้ราษฎรในพื้นที่ต�าบลระวิงได้รับ 

ความเดือดร้อนจากความสูงของหินที่จะน�ามา

ซ่อมแซมสันฝาย ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน�้าที่ไหล

ผ่านทางฝั่งของต�าบลระวิง 

 ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์

ได้ประสานนายอ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอ�าเภอหนองไผ่ และผู ้อ�านวย

โครงการชลปร ะท าน เ พชร บู ร ณ ์  

เพือ่ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จริง ซึง่พบว่า

ฝายชะลอน�้าดังกล่าว มีการซ่อมแซม

แนวสันฝายทุกปี โดยการเรียงหิน 

สูงประมาณ 40 เซนติเมตร แต่ก็ถูกน�้า

พัดแนวหินเสียหาย ราษฎรต�าบล 

ห้วยโป่งจงึประสงค์จะเทปนูเพือ่เพิม่ความ

แข็งแรงให้กับแนวสันฝาย จากการ

ลงพืน้ท่ีเห็นว่า ไม่กระทบกบัปรมิาณน�า้ 

ใ น พื้ น ที่ ต� า บ ล ร ะ วิ ง  เ นื่ อ ง จ า ก  

มีฝายวังขอนท่ีอยู่ด้านบนอีกหน่ึงแห่ง 

ที่จะเป ็นแหล่งกักเก็บน�้าได ้  ทั้งนี้  

ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้รวบรวมสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนเสนอผู้บริหาร

จังหวัดเพื่อพิจารณา และเห็นชอบ 

ให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ด�าเนินการจัดประชุมเพื่อไกล่เกลี่ย

กรณีเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 5 

มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลา

กลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เชิญผู ้แทน 

ฝ่ายอ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ�าเภอหนองไผ่  

กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพล

ทหารม้าท่ี 1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมประชุม

เพื่อไกล่เกลี่ยกรณีเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าว
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แบ่งปันกันใช้
 ผลการประชุมไกล่เกลี่ย ผู้แทนราษฎร

ทั้งสองอ�าเภอมีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย  

และเห็นชอบให้มีการแบ่งปันการใช้ประโยชน์

จากฝายชะลอน�า้ดงักล่าว โดยราษฎรต�าบลระวงิ

ยินยอมให้ราษฎรต�าบลห้วยโป่งเข้าด�าเนินการ

ซ่อมแซมฝายชะลอน�้า โดยมอบหมายให้ 

นายช่างโยธาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลระวิง

เป็นผูค้วบคมุการด�าเนนิงาน และได้มมีตร่ิวมกนั

จัดท�าเป็นบันทึกข้อตกลงและได้ลงนามไว้เป็น 

หลักฐานทั้งสองฝ่าย

ร่วมใจ ให้ควำมร่วมมือ
 ป ัญหาได ้ รับการแก ้ ไขได ้ส� า เ ร็ จ  

เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1) ผู้บริหารของจังหวัดให้ความสนใจ 

เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของราษฎร

 2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการลงพื้นท่ี

เพือ่ศกึษาข้อมลูในการแก้ปัญหาความเดอืดร้อน

 3) การบรูณาการความร่วมมอื ระหว่าง

หน่วยงานในพื้นที่

 4) ป ั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ขึ้ น มี ก า ร พู ด คุ ย 

เพื่อท�าความเข้าใจหาข้อตกลงร่วมกัน
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 ปัจจุบัน เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การออกเอกสารสิทธิ์ 

โดยไม่ถูกต้อง การบุรุกที่ดินท�ากิน การบุกรุก 

ทีส่าธารณะประโยชน์ หรอือทุยาน เพือ่สร้างเป็น

รีสอร์ท หรือ โรงแรมหรู ดังปรากฏเป็นข่าวอยู่

เป็นประจ�า 

 ข้อพิพาทหนึ่งที่เกิดขึ้นจ�านวนไม่น้อย 

คือ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือถนนรุกล�้า

เข้าไปยังพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีง ซึง่หากเป็นกรณี

หน่วยงานราชการด�าเนนิการ แล้วส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ต้อง

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ

ในทรัพย์สินของเอกชน และการใช้อ�านาจของ

ฝ่ายปกครอง ในการจัดท�าบริการสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังเช่น กรณี ประชาชน

ชาวอ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้รับความ

เสียหายจากการที่เทศบาลต�าบลโคกกลอย 

สร้างถนนคอนกรีตผ่านที่ดิน

 

ถนนเกยที่

 นางโชติรส ทวีทรัพย์ อยู ่บ้านเลขท่ี 

118/12 หมู ่ ท่ี 13 ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอ

ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้เดินทางมาร้องทุกข์ที่

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดพังงา เมื่อวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 ความว่า ประมาณ พ.ศ. 2555 

มีการสร้างถนนคอนกรีตผ่านท่ีดินของผู้ร้อง 

โฉนดที่ดินเลขที่ 14026 เลขที่ดิน 311 ตั้งอยู่ที่ 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดพังงำ
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ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

เนื่องจากการสร้างถนนคอนกรีตท�าให้ที่ดิน 

ของผูร้้องได้รบัความเสยีหาย ผูร้้องจงึได้เดนิทาง

ไปป รึกษา กับ เทศบาลต� าบลโคกกลอย  

เพื่อแก้ไขปัญหา และเทศบาลฯ ได้แจ้งว่าจะ

แก้ไขปัญหาให้ผูร้้อง ปรากฏว่าเทศบาลฯ ไม่ได้

ด�าเนินการใดๆ ต่อมา วันที่ 15 มิถุนายน 2556 

ผู้ร้องได้เดินทางไปแจ้งความกับสถานีต�ารวจ

ภูธรโคกกลอยเพื่อบันทึกความไว้เป็นหลักฐาน 

ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นปีแล้ว แต่ผู้ร้อง

ยังไม่ได ้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลฯ  

แต่อย่างใด

ชดเชยควำมผิดพลำด
 การแก้ไขปัญหาส�าเร็จได้โดยอ�าเภอ 

ได้เชญินางโชตริส ทวทีรัพย์ (ผูร้้อง) และนายยนืยง  

ธัญญาพืช (ตัวแทนเทศบาลต�าบลโคกกลอย  

ผู้ถูกร้อง) ไปท�าการตกลงไกล่เกลีย่ประนอมยอม

ความต่อหน้า นายวเิชญ สยูะนนัท์ ปลดัอ�าเภอ  

(เจ้าพนักงานปกครอง) หัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอตะกัว่ทุ่ง ปรากฏว่า เทศบาลฯ ได้ยอมรับ

และตกลงยินยอมชดใช ้ที่ดินให ้แก ่ผู ้ ร ้อง  

โดยเทศบาลได้ส่งมอบทีด่นิเอกสารสิทธิ ์มนีางอาภร 

จนิดาพล เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ซึง่อยูใ่กล้เคยีง

กับท่ีดินของผู้ร ้องเป็นการทดแทน จ�านวน  

1 ห้อง (ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร)  

ในการส่งมอบดงักล่าวเทศบาลฯ จะด�าเนินการ

รังวัด และโอนที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายในระยะ

เวลา 90 วัน นับแต่วันที่ท�าบันทึกข้อตกลง  

และหลังจากผู ้ร้องรับโอนที่ดินดังกล่าวแล้ว  

ผู้ร้องยินยอมท่ีจะส่งมอบและอุทิศท่ีดินของตน 

ซึ่งได้ก่อสร้างทางไว้แล้วแก่ทางเทศบาลฯ  

โดยทันที และทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อ 

ในบนัทึกข้อตกลงไกล่เกล่ียประนอมยอมความ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
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 จุดกลับรถ ท�าขึ้นมาเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้กับประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหา

การจราจร การเข้า-ออกของยานพาหนะในซอย

และยานพาหนะที่ต ้องการเปลี่ยนทิศทาง 

การจราจรบนถนนสายหลกั โดยปัญหาทีพ่บบ่อย

บริเวณจุดกลับรถคือ ปัญหาอุบัติเหตุระหว่าง 

รถบนถนนสายหลักกับรถคันที่ต้องการกลับรถ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีปริมาณจราจร 

บนถนนสายหลักหนาแน่น ท�าให้รถที่ต้องการ 

กลับรถ ต้องรอเป็นเวลานาน 

 การปิดปรับปรุงจุดกลับรถ จึงส่งผล 

กระทบต่อประชาชน ในการเดินทางสัญจร 

ผ่านไป – มา ให้ได้รับเดือดร้อนในการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน และในการประกอบอาชีพตามปกติ 

ดังเช่น การปิดปรับปรุงจุดกลับรถบนถนน

เพชรเกษม จดุชมุชนหมูบ้่านบ่อแขม อ�าเภอชะอ�า  

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งท�าให้เกิดการร้องเรียนขึ้น

ปิดจุดกลับรถ ชำวบ้ำนเดือดร้อน
 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2558 เวลา

ประมาณ 10.30 น. นายชัยรัตน์ ทับทอง พร้อม

ด้วยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการ

ปิดปรับปรุงจุดกลับรถ(ยูเทิร ์น) ประมาณ  

20 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือร ้องเรียน 

ต่อศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยมนีายราชนั 

มีน้อย หัวหน้ากลุ่มงานอ�านวยการ ส�านักงาน

จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

ซึ่ งกลุ ่มผู ้ ร ้องเ รียนได ้ขอให ้แก ้ไขป ัญหา 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
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การปิดปรับปรุงจุดกลับรถ(ยูเทิร์น) บนถนน

เพชรเกษมจดุชมุชนหมูบ้่านบ่อแขม ต�าบลชะอ�า 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ที่ท�าให้ประชาชน 

ข้าราชการ แม่ค้าและนกัเรยีน นกัศกึษาในพ้ืนที่

ดังกล่าว  ประมาณ 800 คน ได้รับความล�าบาก

ในการเดินทางสัญจรผ่านไป – มา และได้รับ

ความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจ�าวันและใน

การประกอบอาชพีตามปกต ิจงึขอให้ศนูย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดเพชรบุรีช่วยประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

เปิดจุดกลับรถ ลดควำมเดือดร้อน

  ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี  

ได้ประสานงานทางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงเพชรบุรี 

และอ�าเภอชะอ�า เพือ่สอบถามข้อมลูในเบือ้งต้น 

และแจ้งให้ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวทราบว่า  

มีประชาชนผู ้ได้รับความเดือดร้อนจากการ 

ปิดปรบัปรงุจดุกลับรถ (ยูเทร์ิน) บนถนนเพชรเกษม

จุดชุมชนหมู่บ้านบ่อแขม ต�าบลชะอ�า อ�าเภอ

ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมายื่นหนังสือ 

ร้องเรียนต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี  

รวมทัง้ แจ้งให้ทัง้สองหน่วยงานดงักล่าวพจิารณา

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยเร่งด่วน

  หลังจากนั้น ได้จัดส่งเรื่องร้องเรียน

ของประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการ

ป ิดปรับปรุงจุดกลับรถ(ยู เ ทิร ์น) บนถนน

เพชรเกษมจุดชุมชนหมู่บ้านบ่อแขม แจ้งให้

แขวงทางหลวงเพชรบุรีทราบรายละเอียด  

และให้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้ง 

ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน 

แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน

  ทันทีที่รับทราบปัญหา อ�าเภอชะอ�า

ได้เชญิประชมุหน่วยงาน ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ปรกึษา

หารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการปิด

ปรบัปรงุจดุกลับรถ (ยเูทิร์น) บนถนนเพชรเกษม

จุดชุมชนหมู่บ้านบ่อแขม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2558 เวลา 13:00 น. ณ ที่ว่าการอ�าเภอชะอ�า  
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ซึ่ งตามมติของที่ประชุม  เห็นสมควรให ้ 

แขวงทางหลวงเพชรบุรีเปิดจุดกลับรถ (ยูเทิร์น)  

บนถนนเพชรเกษม จุดชุมชนหมู่บ้านบ่อแขม 

ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

 หลังประชุม แขวงทางหลวงเพชรบุร ี

ได้ด�าเนนิการตามมตทิีป่ระชมุ และเปิดจดุกลบัรถ 

(ยเูทร์ิน) บนถนนเพชรเกษมจดุชมุชนหมูบ้่านบ่อแขม 

ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และแจ้งให้สถานี

ต�ารวจภธูรชะอ�าจดัเจ้าหน้าทีต่�ารวจคอยอ�านวย

ความปลอดภัยแก่ประชาชนในจุดดังกล่าว 

เนื่องจากจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

  อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างปรับปรุง

ถนนเพชรเกษมด�าเนินการโดยแขวงทางหลวง

เพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนกลาง สังกัด

กรมทางหลวง เมื่อเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ดังกล่าวขึ้น จังหวัดเพชรบุรีไม่สามารถเข้าไป

แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ทันที ต้องรายงาน

ให้กรมทางหลวงทราบเพื่อจัดสรรงบประมาณ

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ขอบคุณครับ
 นอกจากได้ด�าเนินการเปิดจุดกลับรถ  

(ยูเทิร์น) ตามที่ประชาชนร้องขอแล้ว ยังได้จัด

เจ้าหน้าที่ต�ารวจคอยอ�านวยความปลอดภัย 

แก่ประชาชน ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 

เดินทางสัญจรผ่านไป – มา โดยสะดวก 

และปลอดภัย ซึ่งนายชัยรัตน์ ทับทอง ผู้ร้องได้

โทรศัพท์มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดเพชรบุรี  ท่ีช ่วยแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อน

Mr. ด�ำรงธรรม ท�ำได้
 ปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การด�าเนินงาน 

ท่ีประสบความส�าเร็จ มาจากการช่วยเหลือ  

และการ ประสานงานท่ีดรีะหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 

ภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะการจัดตั้ง  

Mr. ด�ารงธรรม ของแต่ละส่วนราชการขึ้น  

เพือ่รองรบัการตดิต่อประสานงานจากศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา 

เร่ืองร้องเรียนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

อีกทั้งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี มีการจัด

อัตราก�าลังของศูนย์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

จงึสามารถลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิได้ทนัที
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 “ที่สาธารณประโยชน์” ตามกฎหมาย

ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครอง

เพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้ ดังนั้น  

เมื่อมีการรุกล�้าที่ดินสาธารณะประโยชน ์  

เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จงึเป็นประเดน็ให้

ประชาชนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ต้องออกมาร้องทกุข์

ต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้ช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามเจตนารมย์

ที่ระเบียบและกฎหมายก�าหนดไว้ 

 ในกรณี  ชาวบ ้านในจั งหวัดแพร ่  

ร้องเรียนร้านจ่าอูหมูกะทะก่อสร้างรุกล�้าที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ป ิดกั้นทางเดินสัญจร 

ของชาวบ้าน เป็นกรณตีวัอย่าง ทีต้่องอาศยัการ 

บงัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัเข้ามาช่วยแก้ปัญหา

ร้ำนอำหำรวิวดี แต่รุกที่
สำธำรณประโยชน์
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้ง

เรื่องราวร้องทุกข์จากผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม 

ผ ่ า น ท า ง ช ่ อ ง ท า ง จ ด ห ม า ย  เ มื่ อ วั น ที่  

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดแพร่

 ภาพการก่อสร้างที่รุกล�้าที่ดินสาธารณะประโยชน์



72  < วารสารดำารงราชานุภาพ

26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ร้องเรียนการก่อสร้าง 

รุกล�้าที่ดินสาธารณะประโยชน์ของร้านจ่าอ ู

หมูกระทะ โดยล้อมรัว้ปิดกัน้ทางเดนิสญัจรของ 

ชาวบ้าน จงึขอให้มกีารตรวจสอบพืน้ทีด่งักล่าว

 จากนั้น ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดแพร่  

ได้ประสานหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ ได้แก่ 

ส�านกังานเทศบาลต�าบลป่าแมต อ�าเภอเมอืงแพร่ 

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ เพื่อร่วมกัน

ตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว

        
รื้อ ถอน ถูกกฎหมำย 
 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่  

ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว นายไชยยันต์ 

เหมาะดี เจ้าของร้านอาหาร “จ่าอูหมูกระทะ”  

มีการจัดโต ๊ะ ม ้านั่ง ป ักเสาติดตั้งโคมไฟ 

และล้อมรั้ว ล่วงล�้าเข้าไปในเขตควบคุมทางน�้า 

กรมเจ้าท่า และทางส�านักงานได้ออกหนังสือ 

ให้รื้อถอน เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2558 ต่อมา 

นายไชยยันต์ได้ด�าเนินการรื้อถอนสิ่งล่วงล�้า 

ต่าง ๆ ออกจากเขตควบคุมทางน�้ากรมเจ้าท่า

ตามค�าสั่งแล้ว

 เทศบาลต�าบลป่าแมตและอ�าเภอ 

เมืองแพร่ ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า 

ร้านอาหาร “จ่าอูหมูกระทะ” ได้ท�าการปรับปรุง

พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ บ ริ เ ว ณ ร ะ ห ว ่ า ง อ า ค า ร 

และเขตแม่น�้ายม มีการน�าเอาโต๊ะอาหารมาตั้ง

จ�านวน 36 ชุด น�าสิ่งก่อสร้างรูปทหารปืนใหญ่

มาวางตกแต่ง และสร้างโรงครัวด้วยไม้ไผ่

ลักษณะไม่ถาวร ซึ่งหลังจากมีผู ้ร ้องเรียน  

ทางร้านได้ด�าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ซึง่กดีขวางทางสาธารณะดงักล่าว เรยีบร้อยแล้ว

 

ภาพตรวจสอบการรื้อถอนร้านอาหารจ่าอู ตามค�าสั่งศาลปกครอง
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 ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  

พ.ศ.2522 มาตรา 111 ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์ 

ในบริเวณทางหลวง และห้ามมิให้ขี่ จูง ไล่ต้อน 

หรือปล่อยสัตว์บนทางในลักษณะกีดขวางการ

จราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

 ดังนั้น การขับรถและการขี่ จูง ไล่ต้อน

สัตว์ไปตามทางหรือให้ข้ามถนนนั้น ทั้งฝ่าย 

ผู ้ขับรถและฝ่ายผู ้ควบคุมสัตว์มีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฝ่าย และต้องถ้อย 

ทถ้ีอยอาศยักนั จงึจะเป็นการป้องกนัการเกดิเหตุ 

ที่ดีที่สุด 

ค่ำกระบือข้ำมถนน 200,000 บำท 
 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดยโสธรได้รับการ

ประสานจากสื่อมวลชน กรณีที่บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จ�ากัด ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 

จากเจ้าของกระบอื จ�านวน 200,000 บาท มูลคดี

เกิดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิริยะประกันภัย 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดยโสธร

จ�ากัด ได้ขับรถชนกระบือตายจ�านวน 1 ตัว  

ซึ่งเป็นของนายถนอม ลาดตะกั่ว และนางบิน 

ลาดตะก่ัว อยู่บ้านเลขท่ี 171 หมูท่ี่ 3 ต�าบลหัวเมอืง 

อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เม่ือวันท่ี  

17 พฤษภาคม 2557 ขณะไล่ต้อนฝูงกระบอืข้าม

ถนนสายอ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร – 

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และรถยนต์ 

ของบริษัทวิริยะประกันภัย จ�ากัด ได้รับความ

เสยีหายค่อนข้างมาก ผูข้บัขีร่ถยนต์ได้แจ้งความ

ที่สถานีต�ารวจภูธรมหาชนะชัย และเจ้าหน้าที่

ต�ารวจได้เปรียบเทียบปรับเจ้าของกระบอื ต่อมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดยโสธร

ได้มหีนงัสอืแจ้งให้เจ้าของกระบอืน�าเงนิไปช�าระ

ค่าเสียหายให้กับบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด 

เป ็นเงิน จ�านวน 202,819 บาท ในวันที่  

4 มิถุนายน 2558 แต่นายถนอม และนางบิน 

ลาดตะกั่ว ไม่มีความสามารถ ท่ีจะช�าระเงิน

จ�านวนดังกล่าวได้
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ตรวจสอบเรื่องรำว
 ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  

โดยผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัดยโสธรในฐานะ 

ประธานกรรมการบริหารศูนย ์ด�ารงธรรม 

จังหวัดยโสธร ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

ดังนี้

 1)  ประสานผูจ้ดัการบรษัิท วิรยิะประกนั

ภัย จ�ากัด สาขายโสธร เพ่ือช่วยหาทางเจรจา 

ให้บรษิทัฯ ช่วยเหลอืราษฎร นายถนอม ลาดตะกัว่ 

และนางบิน ลาดตะกั่ว (สามีและภรรยา) ซึ่งมี

ฐานะยากจน

 2)  แจ้งส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัยโสธร ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และพิจารณาให้การช่วยเหลือ 

ด้านความเป็นอยู่แก่ราษฎรรายดังกล่าว

 3)  แจ้งส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัยโสธร 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด�าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ

ความเดือดร้อน

 4)  แจ้งอ�าเภอมหาชนะชัยประสาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าไปดูแล

และให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 5)  ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดยโสธรได้

ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า  

เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา

ประมาณ 17:00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัท วิริยะ

ประกันภยั จ�ากดั ได้ขับรถชนกระบอืตายจ�านวน 

1 ตัว ขณะฝูงกระบือข้ามถนน ซึ่งเป็นของ 

นายถนอม ลาดตะกั่ว และนางบิน ลาดตะกั่ว 

อยู ่บ ้านเลขท่ี 171 หมู ่ ท่ี 3 ต�าบลหัวเมือง  

อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และบริษัท 

วิริยะประกันภัย จ�ากัด ได้ฟ้องคดีแพ่งต่อศาล

จังหวัดยโสธร คดีหมายเลขด�าที่  519/58  

เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ�านวน 202,819 

บาท

ช่วยเหลือ เอื้ออำทร
 1)  ส�านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ช่วยเหลือ 

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี

ฉุกเฉิน จ�านวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดนิทางไปศาล ตามทีศ่าลจังหวดัยโสธร 

ได้นัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

 2)  ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดยโสธรได้รับ

รายงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีได้

ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันท่ี  

8 มิถุนายน 2558 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลจังหวัดยโสธร 

ขอถอนฟ้อง  และบรษิทัฯ ไม่ประสงค์จะด�าเนนิคดี

อีกต่อไป

 3)  ตัวแทนจากส�านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ์จังหวัดยโสธร 

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และอ�าเภอ

มหาชนะชัย ได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านนายถนอมฯ 

เพือ่พจิารณาให้การช่วยเหลอืด้านความเป็นอยู่

และให้ก�าลังใจ พร้อมกับแจ้งรายละเอียด 

เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ถอนฟ้อง และประสาน

ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามความต้องการของผู้ประสบปัญหา
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 4)  ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

รายงานว่า กระบือที่นายถนอมฯ เลี้ยงอยู่ได้รับ

มอบจากการแบ่งปันตามโครงการเลี้ยงสัตว์ 

ของกรมปศสุตัว์ “กลุม่ส่งเสรมิการเลีย้งกระบอื” 

ตั้งแต่ พ.ศ.2445 จึงไม่ใช ่กระบือที่ได ้รับ  

การพระราชทานตามโครงการพระราชด�าร ิ

ตามทีม่กีารเผยแพร่ตามสือ่ต่างๆ และส�านกังาน

ปศสุตัว์จงัหวดัยโสธร ได้สอบถามความประสงค์

ของนายถนอมฯ ว่ามีความประสงค์จะเลี้ยง 

สัตว์ปีกของส�านักงานปศุสัตว์ หรือโค-กระบือ  

จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชด�ารหิรือไม่ ซึง่นายถนอมฯ ไม่ต้องการ 

เนื่องจากตนมีอายุมากแล้ว จึงไม่มีความ

สามารถที่จะเลี้ยงโค-กระบือหรือสัตว ์ป ีก 

เพิ่มได้อีก ส�านักงานปศุสัตว์ฯ จึงได้มอบ 

ชุดเวชภัณฑ์แร่ธาตุส�าหรับกระบือ เป็ด ไก่  

ยาฉีดก�าจัดพยาธิ และยาบ�ารุงร่างกายส�าหรับ

กระบือที่ยังเหลืออยู่ จ�านวน 2 ตัว

 5)  อ�าเภอมหาชนะชัยได้ประสานให้

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเมือง อ�าเภอ

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประสานไปยัง 

โรงพยาบาลยโสธรเพื่อขอความอนุเคราะห์

เ ค รื่ อ ง ช ่ ว ย ฟ ั ง ใ ห ้ กั บ น า ง บิ น ฯ  ภ ร ร ย า  

ของนายถนอมฯ ซึ่งมีปัญหาทางการได้ยิน  

และนายถนอมฯ เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ท้ังหมดพร ้อมท้ังขอบคุณเจ ้าหน ้า ท่ีจาก 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ

 กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่ประชาชน 

ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับมี

การเผยแพร่ข้อมลูทางโซเชยีลมเีดยีอย่างกว้างขวาง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึต้องใช้ความระมดัระวงั

และความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

พร้อมทัง้การเผยแพร่ข้อมลู ในการให้ความช่วยเหลอื

ให้ผู้ประสบความเดือดร้อนได้รับการคลี่คลาย

ปัญหา ได้ทันต่อกระแสสังคม นอกจากน้ี  

ควรประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้กับเกี่ยวกับ 

การควบคุมสัตว ์และสิ่ งของในทางหลวง  

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ 

และสามารถใช้กรณนีี ้เป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ 

(Best Practice) ส�าหรับให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนในกรณีคล้ายคลึงกันได้

 

ส�ำเร็จด้วย “กรมยโสธร”
 ปัจจัยท่ีส�าคัญสู่ความส�าเร็จในการ

แก้ไขปัญหาคือ การมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วย

เหลือเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการ

เยียวยาแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยบูรณาการ

ความร ่วมมือจากทุกหน ่วยงานที่มีความ

เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้คือ ส�านักงานพัฒนาสังคม
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และความม่ันคงของมนุษย ์จังหวัดยโสธร 

ส�านักงานปศุสัตว ์จั งหวัดยโสธร อ�าเภอ

มหาชนะชัย และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

หัวเมือง ซึ่ งยึดหลักการด�าเนินงานแบบ  

“กรมยโสธร” ทุกกระทรวง กรม บูรณาการ

ท�างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีประชาชน 

เป็นจดุศนูย์กลาง ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัยโสธร

ได้แต่งตัง้ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 

ทุกแห่ง เป็นคณะกรรมการศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัด และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน

รฐัวสิาหกจิ อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

(ส่วนหลัง /Back Office) หน่วยงานละ 2 คน 

ได้แก่ ผู ้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง  

ซึ่งสามารถด�ารงการติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยลดปัญหาอุปสรรคในงานธุรการ ใช้ระบบ IT 

ในการตดิต่อสือ่สาร รบัเรือ่งไปด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าตามอ�านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

กับเร่ืองร้องเรียนน้ันๆ ท�าให้การแก้ปัญหา 

กรณีดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และราษฎร

สามารถ “กนิอิม่ นอนอุน่ มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้” 

ตามแนวทางการด�าเนินงานของ “กรมยโสธร”
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 แม้ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะระบุว่า 

การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกแห่ง

ในประ เทศไทย อยู ่ ใน เ ก ณ ฑ ์มาต ร ฐาน 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  

คล่ืนความถ่ีที่ส่งออกไปจะไม่เกินมาตรฐาน 

และการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

ก็จะมีการศึกษาอย่างรอบคอบ และตรวจสอบ

อย่างละเอียดจากนักรังสีวิทยา ซึ่งต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานที ่กสทช.ก�าหนดไว้ จงึจะสามารถ 

ติดตั้งได้ 

 แต่ยังมีประชาชนจ�านวนไม่น้อยท่ียัง

วิตกและกังวล ว่าคลื่นความถี่ที่ส่งออกจาก 

เสาส ่งสัญญาณโทรศัพท ์จะเป ็นอันตราย 

ต่อสขุภาพ ท�าให้มอีาการปวดศรษีะ นอนไม่หลบั 

หรือก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จึงเกิดการประท้วง 

คัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

จากประชาชนในหลายพื้นท่ี ดังเช่น ชุมชน 

บ้านหนองแมงดา อ�าเภอเมืองล�าปาง ดังนั้น  

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่ภาครัฐควรด�าเนินการ

คือ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

ท�าความเข้าใจกบัประชาชนได้ทราบข้อเทจ็จรงิ 

เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในภายหลัง

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดล�ำปำง
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เสำสูงกับสุขภำพ
 เ มื่ อ วั น ที่  1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 8 

นางนันทนา บุญเรืองมา (ตัวแทนชาวบ้าน)  

อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง พร้อมชาวบ้านต้นต้อง 

(หนองแมงดา) จ�านวน 20 คน เข้าร้องเรียน  

เรื่อง การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้

ชมุชนุบ้านหนองแมงดา ต�าบลพชิยั อ�าเภอเมอืง

ล�าปาง ซึ่งคร้ังแรกได้แจ้งความประสงค์สร้าง 

ทีบ้่านกลาง (ต้นต้อง) และได้มกีารท�าประชามติ

ไม่ให้สร้างในต�าแหน่งเดิม จึงขอย้ายไปอีก  

300 เมตร ซึ่งใกล้กับหมู ่บ้านหนองแมงดา  

โดยไม่ได้ท�าประชาวิจารณ์ เพื่อสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และชาวบ้าน 

มีความวิตกกังวลในส ่วนของผลกระทบ 

ด้านสุขภาพ จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิด 

จากการปล่อยสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงขอให้ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดล�าปางช่วยด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

โดยให้ระงับการตั้งเสาส่งสัญญาณฯ ดังกล่าว

 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

ชาวบ้านยังได้ไปยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ที่  

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้วย และเมื่อวันที่  

1 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง 

ผู้บริโภคได้ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และสร้างความเข้าใจกบัประชาชนในกระบวนการ 

ตั้ ง เ ส า ส ่ ง สั ญ ญ า ณ โ ท ร ศั พ ท ์ เ ค ลื่ อ น ที่  

และผลกระทบด้านสขุภาพจากคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

ต่อมา ชาวบ้านเดินทางเข้ายื่นหนังสือและ

สอบถามการขออนญุาตก่อสร้างเสาส่งสญัญาณ 

จากเทศบาลต�าบลพชิยั และขอความช่วยเหลอื 

เพื่อให้ระงับการก่อสร้าง จนกว่าจะมีการท�า

ประชาวิจารณ์ให ้แล ้วเสร็จ โดยเทศบาล 

ต�าบลพิชัยแจ้งว ่า ไม่สามารถด�าเนินการ 

ตามทีร้่องขอได้ เนือ่งจากทางท้องถิน่ได้อนญุาต 

ให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 เมื่อปลาย

เดือนเมษายน 2558 ซึ่งมีเอกสารยื่นประกอบ

อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 
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แผงผังการจัดสร้างเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์

รวดเร็ว ใส่ใจ แก้ไขปัญหำ

 ทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าปางได้โทรศัพท์

ประสานปลัดเทศบาลต�าบลพิชัยและผู้แทน

บริษัทรับเหมาฯ เรื่อง ชาวบ้านหนองแมงดา

คัดค้านการก่อสร้างสถานีฐานส่งสัญญาณฯ 

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงยืนยันขอก่อสร้างเฉพาะ

ฐานส่งสัญญาณฯ

  
 
นอกจากน้ี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕ ๘ ชาวบาน ยังไดไปยื่น รองทุกข/รองเรียน ไวที่      

ศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภค ดวย และเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เจาหนาที่ศูนยคุมครองผูบริโภคไดลงพ้ืนที่
เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง และสรางความเขาใจกับประชาชนในกระบวนการจัดต้ังเสาสงสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ และผลกระทบดานสุขภาพจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ตอมา  ชาวบานเดินทางเขาย่ืนหนังสือและสอบถามการขออนุญาตกอสรางเสาสงสัญญาณ   
จากเทศบาล ตําบลพิชัย และขอความชวยเหลือ  เพ่ือใหระงับการกอสรางจนกวาจะมีการทําประชาวิจารณ      
ใหแลวเสร็จ โดยเทศบาล ตําบล พิชัย  แจงวา  ไมสามารถดําเนินการตามที่รองขอได เน่ืองจาก  ทางทองถิ่น        
ไดอนุญาตใหบริษัทฯ  กอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕ ๒๒ เมือ่ปลายเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีเอกสารยื่นประกอบอยางถูกตองทุกขั้นตอน  

 

แผงผังการจัดสรางเสารับสงสัญญาณโทรศพัท 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

เขตพื้นที่เทศบาลเมือง
พิชัย 

บานกลาง บานตนตอง 

จุดสรางเดิม 

จุดสรางใหม 

ระยะหาง 300 เมตร 
บานหนอง

แมงดา 

   บานผูรอง 
ระยะหาง 100 เมตร 

เขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบล
 

เขตพื้นที่เทศบาลตําบลพิชัย 

 หลังจากนั้น ได้ประสาน กสทช. เขต 3 

(ล�าปาง) และประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ 

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย  

เจ้าหน้าทีศ่นูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัล�าปาง เจ้าหน้าที่

ฝ่ายทหารศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าปาง ผู้แทน

กสทช. เขต 3 (ล�าปาง) ผู ้แทนเทศบาล 

ต�าบลพชิยั ผูแ้ทนองค์การบรหิารส่วนต�าบลพชิยั 

และได้มีการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 นอกจากนี ้ชดุเคลือ่นทีเ่รว็ (ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดล�าปาง) ได้ลงพ้ืนที่จุดก่อสร้างสถานี 

ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ สรุปได้ ดังนี้

 1) พบว ่ามีการวางฐานไว ้บริ เวณ 

ปากทางเข้าหมู ่บ ้านหนองแมงดา หมู ่ที่  5  

ต�าบลพิชัยอ�าเภอเมืองล�าปาง ฝั ่งเทศบาล 

ต�าบลพชิยั แต่ตัง้อยูใ่กล้กบัชาวบ้านหนองแมงดา

ฝั ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลพิชัย ห่างจาก

ชุมชนประมาณ 100 เมตร และมีกลุ่มชาวบ้าน

จ�านวน 39 ครอบครัว ประมาณ 50 คน  

รวมตัวกัน ชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าว

 2)  นางนันทนาฯ (ตัวแทนชาวบ้าน)  

ผู้แทนชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้าง 

และขอให ้ด� า เนินการย ้ายสถานีฐานส ่ง

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากชาวบ้าน

กั ง ว ล เ รื่ อ ง ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ สุ ข ภ า พ 

จากคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทีส่่งออกจากเสาสญัญาณฯ 

และแจ้งว่ายังไม่ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของชาวบ้าน

 3)  นายชยัวฒัน์ นนัต๊ะกลู ปลดัเทศบาล

ต�าบลพิชัย ชี้แจงว ่า เทศบาลต�าบลพิชัย 

ได้อนญุาตให้บริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ก่อสร้าง

อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.2522 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2558  

ซึง่มเีอกสารย่ืนประกอบอย่างถกูต้องทกุข้ันตอน 

 4) ทางบริษัททรูฯ ได้จัดท�าประชาคม

กบัชาวบ้านสันกลาง ซึง่เป็นจดุเดมิทีข่ออนญุาต

ไว้และให้ย้ายสถานทีก่่อสร้างออกห่างจากบ้าน

สันกลาง อกี 300 เมตร แต่ยงัอยูใ่นเขตเทศบาล

ต�าบลพิชัย จึงมาสร้าง ณ จุดปัจจุบันใกล  ้

บ้านหนองแมงดา ในเขตองค์การบริหารส่วน 

ต�าบลพิชัย

 5) นายวิสุทธิ์  เชื้อทอง เจ ้าหน้าท่ี

ส�านักงาน กสทช. เขต 3 (ล�าปาง) ให้ข้อมูล 

เพิ่มเติมว ่า ตามประกาศคณะกรรมการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง เกณฑ์และมาตรฐาน

การก�ากับดูแลความปลอดภัยต ่อสุขภาพ 

และมาตรการก�ากบัดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพ

ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

ก�าหนดให้ เพื่อประโยชน์ในการคุ ้มครอง 

ความปลอดภัยของประชาชน ผู้ประกอบการ

มหีน้าท่ีต้องท�าความเข้าใจกบัประชาชนท่ีอาศยั

อยู่ในบริเวณที่จะติดตั้ง และบริเวณใกล้เคียง

เพื่อสร ้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย  

และป้องกนัความวติกกงัวลของประชาชนทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจร้องขอให้มี

การแสดงหลกัฐานการท�าความเข้าใจกับประชาชน

ในพืน้ท่ี ในกรณีจ�าเป็น และชีแ้จงว่า ทางบรษัิททรฯู 

เมือ่ท�าประชาคมกบัชาวบ้านสนักลาง แต่ชาวบ้าน

ไม่ให้ก ่อสร้างในหมู ่บ ้าน และให้ก่อสร้าง 

ห ่างออกไปจากหมู ่บ ้ านอีก  300 เมตร  

เมื่อบริษัทฯ สร้างจุดใหม่ก็ต้องท�าประชาคม 

ช า ว บ ้ า น ใ น ส ถ า น ท่ี ท่ี จ ะ ก ่ อ ส ร ้ า ง ใ ห ม ่  

คือบ้านหนองแมงดาด้วย



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 81

จบลงด้วยดี
 ต ่อมา เทศบาลต�าบลพิชัย  และ

ส�านักงาน กสทช.เขต 3 (ล�าปาง) โทรศัพท์

ประสานบริษัทรับเหมา แจ้งเรื่องชาวบ้าน 

หนองแมงดาคัดค ้านการก ่อสร ้างสถานี 

ฐานส่งสญัญาณฯ และขอความร่วมมอืให้ระงบั 

การก่อสร้างชัว่คราวไปก่อน ซึง่ผูร้บัเหมาแจ้งว่า 

ไม่ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว พร้อมจะถมดิน

กลบพื้นที่ไปก่อน จนกว่าส�านักงาน กสทช.  

ส่วนกลาง จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่นออกมา

 ทัง้นี ้นายวสิทุธ์ เชือ้ทอง พนกังานปฏบิติั

การระดับสูงส�านักงาน กสทช.เขต 3 (ล�าปาง) 

เสนอที่ประชุมว่า ส�านักงาน กสทช.เขต 3 

(ล�าปาง) จะรีบด�าเนินการรวบรวมข้อมูล 

และการร้องคดัค้าน ของชาวบ้านหนองแมงดา

ให้กับบริษัททรูฯ พิจารณาระงับการก่อสร้าง

ชั่วคราว และส่งเรื่องให้กับส�านักงาน กสทช.

ส่วนกลาง ผู้มีอ�านาจพิจารณาให้ทางบริษัทฯ  

เจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยกเลิกการก่อสร้าง  

เสาสัญญาณฯ เนื่องจาก

ประชาชนยังร้องคัดค้านอยู่ 

และเมื่อด�าเนินการเสร็จแล้ว 

ผลเป ็นประการใดจะแจ ้ง 

ให ้ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

ล�าปาง ทราบทันที

 นอกจากนี้ ส�านักงาน 

กสทช. เขต 3 (ล�าปาง) แจ้งให้ 

น า ง นั น ท น า ฯ  ท ร า บ ว ่ า  

ในปัจจุบันส�านักงาน กสทช. 

ได้ประกาศใช้ระเบยีบส�านกังาน 

กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

และผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการไกล่

เกลี่ยข ้อพิพาท โดยผู ้ ไกล ่ เกลี่ยคนกลาง  

ซึง่ส�านักงาน กสทช. ได้มกีารขึน้ทะเบยีนรายชือ่

ไว้แล้ว อันเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาข้อ

พิพาทอีกทางหนึ่ง แต่นางนันทนาฯ แจ้ง

ส�านักงาน กสทช. ว่า ชาวบ้านหนองแมงดา  

ไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท    

 ท้ายท่ีสุด นางนันทนาฯ พร้อมด้วย 

ชาวบ้านรบัทราบการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ผู ้ มี อ� านาจ จนพอใจผลการด�า เนินการ  

และได้ท�าบนัทกึข้อตกลงและขอยตุข้ิอร้องเรยีน 

และได้แสดงความรู้สึกประทับใจในการท�างาน

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าปางว่า ท�างานได้

อย่างรวดเร็ว และรู้สึกสบายใจและมีก�าลังใจ

บริษัทฯ หยุดการก่อสร้างชั่วคราว และถมดินกลบพื้นที่
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กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ

ปลอดภัยไว้ก่อน 
 การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ท ้องถิ่นมีอ�านาจในการพิจารณาอนุญาต 

การก่อสร้างเสาส่งสญัญาณ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควรพิจารณา 

จากวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อประโยชน์ 

การส่งสัญญาณฯ ดงันัน้ ก่อนทีท้่องถิน่จะอนญุาต

ควรมหีลักฐานการท�าความเข้าใจกบัประชาชน

ในพื้น ท่ี  ประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ตามประกาศ คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“เร่ืองหลักเกณฑ์และมาตรฐานการก�ากับดูแล

ความปลอดภัยต ่อสุขภาพและมาตรการ 

ก�ากบัดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพของมนษุย์ 

จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ 12.5”

 
 

                                      กระบวนการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอดภยัไวกอน  
การต้ังเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการกอสราง   

เสาสงสญัญาณ ตามพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ ควรพิจารณาจากวัตถุประสงคหลัก               
คือ เพ่ือประโยชน การสงสัญญาณฯ  ดังน้ัน กอนที่ทองถิ่นจะอนุญาตควรมีหลักฐานการทําความเขาใจกับ
ประชาชน ในพ้ืนที ่ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามประกาศ คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ “เรื่องหลักเกณฑและ
มาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตามขอ ๑๒.๕” 

 
 
 

จุดรับเรื่องรองเรียน/ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน  
และปรึกษาผูมีอํานาจหนาที่ 

 
หนวยเคลื่อนที่เร็ว

ลงพ้ืนที่ 

- ประชุมปรึกษาผูมีอํานาจหนาที่ 
- วิเคราะห และแกไขปญหา 
- สรางความเขาใจใหชาวบาน 

 
หนวยเคลื่อนที่เร็ว

ลงพ้ืนที่ 

-ประชาชนรบัทราบผลกาดําเนินการ 
-ติดตามผลการดําเนินการ 
-ประชาสัมพันธผลการดําเนินการ 
-ประชาชนย้ิมไดเกิดความสุข 
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หลำยปัจจัยช่วยส�ำเร็จ
 1)  ผู ้บริหารในระดับจังหวัดให้ความ

ส�าคญัในเรือ่งของการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน 

ของประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

 2)  ทีมงานศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

ล�าปางมีความพร้อมในการด�าเนินงานแก้ไข

ปัญหา

 3)  หน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัล�าปางประสานผูม้อี�านาจหน้าทีล่งพ้ืนท่ี

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 4)  การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ จากการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ องค์กร

ปกครองส ่วนท ้องถิ่น ส�านักงาน กสทช.  

ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

 5) ผู ้มีอ�านาจหน้าท่ีร ่วมกันปฏิบัติ

หน้าทีแ่ละให้ค�าปรกึษาหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา

 6)  ประชาชนมีความเข้มแข็ง รับฟัง

ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความร่วม

ในการหาทางแก้ไขปัญหา
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 ป่าไม้จดัเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส�าคญั 

ที่สร้างขึ้นได้ยากและใช้เวลานาน  ในขณะท่ี  

การท�าลายป่าไม้ท�าได้โดยง่ายและรวดเรว็  ซึง่ใน

อดีตประเทศไทยมีป ่าไม ้ที่ อุดมสมบูรณ ์  

แต่ปัจจุบันถูกท�าลายไปมาก อันเนื่องมาจาก

การบุกรุกพื้นที่ป ่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 

ด้วยกนั เช่น การบกุรกุทีเ่กดิจากราษฎร อนัเนือ่ง

มาจากจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ความต้องการ 

ที่ท�ากินและท่ีอยู ่อาศัยก็เพิ่มข้ึนตามไปด้วย  

การแสวงหาท่ีดนิท�ากนิใหม่ การบกุรกุทีส่าธารณะ 

เป็นต้น 

 การแก้ไขปัญหาดงักล่าวสิง่ส�าคญัทีส่ดุ

ประการหนึง่ คอื การสร้างจติส�านกึของประชาชน

ให ้ตระหนักรู ้  หวงแหนทรัพยากรป ่าไม ้  

และเห็นความส�าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการท�า

หน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ สอดส่องดูแล 

และแจ้งเบาะแสการบุกรุกป่าให้เจ้าหน้าทราบ 

ดังเช่น การทวงคืนผืนป่า จ�านวน 411-1-16 ไร่ 

ของจังหวัดเลย ซึ่งได้รับการแจ้งเบาะแสจาก

ประชาชน และการบูรณาการการท�างานจาก 

ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ปฏิบัติการทวงผืนป่า

ประสบความส�าเร็จ

ทวงคืนผืนป่ำ สี่ร้อยกว่ำไร่
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเลย ได้รับแจ้ง

ผ ่ า น ท า ง โ ท ร ศั พ ท ์ ส า ย ด ่ ว น  1 5 6 7  

จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โดยแจ้งว่า มีการ

บกุรกุพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติบรเิวณป่าโคกภเูหลก็ 

ท้องท่ีบ้านกกชุบแสง หมู่ท่ี 10 ต�าบลนาโป่ง 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเลย
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อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ภายหลงัจาก

รบัแจ้ง ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัเลยได้

ประสานหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 

ให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และพจิารณา

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

 หลั งจากได ้ รับแจ ้ งแล ้ว  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 

09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ โดยการ

อ� า น ว ย ก า ร ข อ ง  น า ย วิ โ ร จ น ์  

จวิะรงัสรรค์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเลย, 

พลตร ีเถลงิศกัดิ ์พลูสวุรรณ ผบ.จบท.

เลย ท�าหน้าที ่ผบ.กกล.รส.จ.เลย, พลตร ีเทศศนฤทธ์ิ 

กสิบุตร รอง ผอ.รมน. จังหวัดเลย (ฝ่ายทหาร), 

นายยงยทุธ ช�านาญรบ ผอ.สนง.ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย, นายอดุลยรัตน์  

ตั้งทวี ผอ.ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 

(อุดรธานี) กรมป่าไม้, นายทวี เสริมภักดีกุล  

นายอ�าเภอเมอืงเลย, พร้อมด้วย จนท.ทหาร ต�ารวจ 

ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ผู ้ใหญ่บ้านกกชุมแสง  

และคณะกรรมการหมู ่บ ้าน ต�าบลนาโป่ง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ได้สนธิก�าลังร ่วม 

ด�าเนินการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อทวงคืนผืนป่าตาม

ค�าสั่ง คสช. ในพื้นที่เป้าหมาย โดยพบพื้นที่

บุกรุกปลูกยางพารา อายุ 2 – 10 ปี บางส่วนได้

ด�าเนินการเปิดกรีดยางไปแล้ว 

 ดังนั้น จึงได้เข้าตรวจยึดพื้นที่จ�านวน 

411-1-16 ไร ่ และด�าเนินคดีกับนายเรียม  

บัวระภา ตาม พ.ร.บ.ป ่าสงวนแห ่งชาติ  

พ.ศ.2507 มาตรา 14 และมาตรา 54 
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 ภยัจากสารเคม ีไม่ได้มเีพยีงแต่ก๊าซพษิ

ทีป่ล่อยออกสูบ่รรยากาศจากโรงงานอตุสาหกรรม 

เท ่านั้น แต ่ยังมีการปล ่อยสารเคมีที่ เป ็น

สารละลายลงสูแ่หล่งน�า้ต่าง ๆ  ท�าให้เกดิปัญหา

น�้าเน่าเสีย ไม่สามารถน�าน�้านั้นมาใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภค ระบบนิเวศน์ของสัตว์น�้าถูก

ท�าลาย รวมถึงการ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ท�าให้

ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกล้เคยีงได้รบัความ

เดือดร้อน เกิดการร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐ

เข้ามาตรวจสอบเป็นจ�านวนมาก ดังเช่น กรณี 

ชาวบ้านในอ�าเภอเมืองหนองคาย ได้รับความ

เดือดร้อนเนื่องจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน

ปล่อยน�า้เสยี ท�าให้เกดิกลิน่เหมน็คละคลุง้ไปทัว่

บริเวณ

 การแก้ปัญหาโรงงานปล่อยน�้าเสีย  

มท้ัีงวธิกีาร/หรอืมาตรฐานการทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการต้องด�าเนินการ 

และมาตรการทางกฎหมายท่ีภาครัฐต้องเข้าไป

ก�ากับ ดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตตั้ง

โรงงาน ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ภายใน

โรงงาน ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้ง การสร้างจิตส�านึกในการรับผิดชอบ 

ต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีส่วนส�าคัญ

ในการช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดหนองคำย
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“กลิ่น” ที่ไม่ปรำรถนำ
 ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม จั ง ห วั ด

หนองคายได้รับหนังสือร้องเรียนจาก 

นางแสงทอง ติหะปัญโญ เมื่อวันที่  

19 กุมภาพันธ์ 2558 กรณี ได้รับความ

เดอืดร้อนจากกลิน่เน่าเหมน็ของน�า้เสยี

ที่ถูกปล่อยทิ้งออกมาจากโรงงานผลิต

เส้นขนมจีน ที่ตั้งอยู ่บริเวณชุมชน 

หมู ่11 ต�าบลค่ายบกหวาน อ�าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย จงึร้องเรยีนมาเพือ่ขอให้แก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน   

 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด พร้อมด้วย  

กองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อยจงัหวดัหนองคาย

และชุดเคล่ือนทีเ่รว็ ได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

และได้เชิญเทศบาลต�าบลหนองสองห้อง 

ร ่วมตรวจสอบด ้วย พบว ่า  มีกลิ่นเหม็น 

ตามข้อร้องเรยีนจรงิ จงึได้มอบหมายให้เทศบาล

ต�าบลหนองสองห้อง เชิญผู ้ร ้อง ผู ้ถูกร ้อง 

และผูเ้กีย่วข้อง เจรจาไกล่เกลีย่หาแนวทางแก้ไข 

 ส�านกังานเทศบาลต�าบลหนองสองห้อง 

รายงานผลว่า ได้เชิญเจ้าของกิจการผลิตเส้น

ขนมจีน ประชาชนผู ้ เดือดร้อน เจ ้าหน้าที่ 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจรจาไกล่เกลี่ย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสรุปแนวทางการ

แก้ไขปัญหาได้ ดังนี้

 1) ผู้ประกอบกิจการผลิตเส้นขนมจีน 

จะจัดท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียให้ตรงตามมาตรฐาน 

ที่ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 แนะน�า โดยใน

ขั้นแรกได้จัดท�าบ่อพักตะกอนของน�้าล้างเส้น

ขนมจีน ลึก 2 เมตร จ�านวน 1 บ่อแล้ว

 2 )  ส� า นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ต� า บ ล

หนองสองห้องจะด�าเนินการเท EM เพื่อปรับ

สภาพน�้า บริเวณที่เป็นแอ่งรับน�้าเสีย ซึ่งเป็น

บริเวณใกล้เคียงกับบ้านผู้ร้อง

 3)  ใ น ส ่ ว น ที่ ดิ น ข ้ า ง บ ้ า น ผู ้ ร ้ อ ง 

ที่ เป ็นแอ ่งรับน�้ า เสีย ส�านักงานเทศบาล 

ต�าบลหนองสองห้อง จะก่อสร้างรางระบายน�้า

ให ้ถึงคลองน�้ าสาธารณะ ซึ่ งมีระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร โดยจะบรรจเุข้าในแผนงาน

พัฒนาของเทศบาลในปีงบประมาณ ต่อไป

ภาพน�้าเสียที่โรงงานปล่อยออกมา
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กลิ่นหำย สบำยใจ
 การแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการจดัท�า

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งในข้ันแรกจัดท�าบ่อพัก

ตะกอนของน�้าล้างเส้นขนมจีนลึก 2 เมตร 

จ�านวน 1 บ่อ ให้ตรงตามมาตรฐาน ทีส่�านกังาน

สิ่งแวดล้อมภาค 9 แนะน�าแล้ว อีกทั้งได้

สอบถามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหา ดังกล่าว ทราบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็น

จากน�้าเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานผลิต 

เส้นขนมจีนแล้ว

 ภาพบ่อบ�าบัดน�้าเสียที่พักตะกอนของน�้าล้างเส้นขนมจีน

 ภาพการวางท่อน�้าเสียให้เป็นระบบลงรางระน�้าเสียหมู่บ้าน

ปัญหำนี้มีต้นทุน 

  เนือ่งจากการก่อสร้างรางระบายน�า้เสยี

ให้ถึงคลองสาธารณะ ระยะทางประมาณ  

300 เมตร จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ  

จงึเป็นปัญหาและอปุสรรคท่ีต้องใช้เวลาในการ

ด�าเนินการ แต่เทศบาลต�าบลหนองสองห้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้รับหลักการ

แล้วว่า จะน�าประเด็นปัญหาดังกล่าว เข้าบรรจุ

ในแผนพฒันาของเทศบาลต�าบลหนองสองห้อง 

เพื่อของบประมาณมาสนับสนุน แก้ไขปัญหา 

ในประเด็นดังกล่าวต่อไป
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 การผิดสัญญาการจ่ายเงินค่ารับซ้ือ

ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เกิดข้ึน 

ให้เห็นเป็นจ�านวนมาก สร้างความเสียหาย  

ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะบางคนต้อง

กู้ยืมเงินมาลงทุน แต่เมื่อจ�าหน่ายผลผลิตแล้ว 

กลับถกูโกง เงินทีจ่ะช�าระหนีก้ไ็ม่ม ีทีจ่ะใช้ลงทนุ

ต่อก็ไม่ได้ เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ส�าคัญ 

ของเกษตรกร น�าไปสู ่ป ัญหาอื่นๆ ตามมา  

อาทเิช่น การกูเ้งนินอกระบบ เป็นต้น 

 ปัญหาดังกล่าว เมื่อมีการร้องเรียน 

เกิดขึ้น ภาครัฐคือที่พึ่งส�าคัญของประชาชน  

ในการเข้าไปช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ดังเช่น 

กรณี เกษตรกรอ�าเภอสุวรรณคูหาร้องเรียน  

ไม่ได้รับเงินค่าอ้อย ทั้งที่ได้ท�าสัญญาซื้อขาย 

กันเรียบร้อยแล้ว 

อ้อยไม่หวำน
 เมือ่วันท่ี 16  มกราคม  2558 ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดหนองบัวล�าภู ได ้รับเรื่องร ้องเรียน 

จากกลุม่เกษตรกรชาวไร่อ้อยอ�าเภอสวุรรณคหูา 

จังหวัดหนองบัวล�าภู จ�านวน 12 ราย กรณี  

ผู้ร้องแต่ละรายได้ ท�าสัญญาขายอ้อยให้กับ  

นางอิศราวรรณ ห้าวหาญ ซึ่งเป็นนายหน้า 

มารับซื้ออ ้อยแล้วน�าไปขายให้กับโรงงาน

น�้าตาลกุมภวาปี โดยในสัญญาระบุว่า จะจ่าย

เงินค่าอ้อยให้กับผู้ร้องแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้ขาย

หลังจากตัดอ้อยเสร็จ ภายใน 15 วัน แต่เมื่อ 

นางอิศราวรรณ ห้าวหาญ ได้น�าอ้อยไปขายที่

โรงงานน�้าตาลกุมภวาปีแล้ว กลับหลบหนี 

ไม่น�าเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ตามสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดหนองบัวล�ำภู
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ปรึกษำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
 ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้รับการ

ประสานจาก กองก�าลังรักษาความสงบจังหวัด

หนองบัวล�าภู กรณี กลุ ่มเกษตรกรขอความ 

ช่วยเหลือในการติดตามตัวนางอิศราวรรณ 

ห้าวหาญ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล�าภู 

จึงได้ประสานนายมนตรีฯ ซึ่งเป็นตัวแทน 

โรงงานน�้าตาลกุมภวาปี,ตัวแทนต�ารวจภูธร

จั งหวัดหนองบัวล�าภู ,หั วหน ้าส�านักงาน 

จังหวัดหนองบัวล�าภู,อุตสาหกรรมจังหวัด

หนองบัวล�าภู,เกษตรจังหวัดหนองบัวล�าภู, 

ตวัแทนอ�าเภอสวุรรณคหูา โดยได้ประชมุร่วมกนั 

ซึ่งตัวแทนต�ารวจภูธรจังหวัดหนองบัวล�าภู

แนะน�าให้กลุม่เกษตรกรไปแจ้งความด�าเนนิคดี

กับนางอิศราวรรณ ห้าวหาญ ทีส่ถานตี�ารวจภธูร

สุวรรณคูหา ส�าหรับข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร

ทางตัวแทนของโรงงานน�้าตาลกุมภวาป ี  

ขอกลับไปปรึกษากับผู้บริหารของโรงงานก่อน  

และนัดหมายการเจรจากันอีกครั้งในวันท่ี  

13 มีนาคม 2558 

  เมื่อถึงก�าหนดนัดหมาย วันที่ 13 

มนีาคม 2558 ตวัแทนโรงงานน�า้ตาล

กุมภวาปี คือนายวิโรจน์ฯ ผู้จัดการ

ฝ่ายโรงงาน แจ้งว่า จะช่วยเหลือ

เยียวยากลุ ่มผู ้ร ้องเรียน แต ่ขอ 

ตรวจสอบบัญชีของโรงงานก่อน  

จงึได้ยืน่ข้อเสนอจ�านวนเงนิในราคา

ตันละ 750 บาท แต่กลุ่มเกษตรกร 

ข อ ใ น ร า ค า ตั น ล ะ  8 0 0  บ า ท  

ผู้แทนโรงงานจึงน�าข้อเสนอกลับไปเสนอให้กับ 

ผู้บริหารโรงงานต่อไป

  หลังจากนั้น นายวิโรจน์ฯ ตัวแทน

โรงงานได้โทรศัพท์ประสานมายังศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดหนองบัวล�าภู ขอจัดประชุมเจรจา

กันอีกกันอีกครั้ง ในวันที่ 28 เมษายน 2558  

ห้องประชุมลุ ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

หนองบัวล� าภู  โดยมีผู ้ เ ข ้ าประชุม  ดั งนี้  

กลุ่มเกษตรกรฯ , รองผู้บัญชาการกองก�าลัง

รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล� า ภู , 

อตุสาหกรรมจงัหวดัหนองบวัล�าภ,ู หวัหน้าส�านกังาน

จังหวดัหนองบวัล�าภ,ู เจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดหนองบัวล�าภู และตัวแทนจากโรงงาน

น�้าตาลกุมภวาปี แจ้งว่า ขณะนี้ ทางผู้บริหาร

จากโรงงานน�้าตาลฯ ได้อนุมัติจ�านวนเงิน 

ในราคาตันละ 850 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

จ�านวน 1,559,520.50 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน

ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) 

และได้น�ายอดเงนิค่าอ้อยมาให้กลุ่มเกษตรกรฯ

ตรวจสอบเป็นรายบุคคล และลงชื่อยืนยัน

จ�านวนเงนิทีถ่กูต้อง โดยมตทิีป่ระชมุ ได้นดัหมาย

จ่ายเงินกันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
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คลำยควำมเดือดร้อน 
 เมื่อถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 

2558 ตามที่ นัดหมาย ผู ้บริหาร

โรงงานน�า้ตาลกมุภวาปีและเจ้าหน้าที่ 

ได ้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ 

แก่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยจ�านวน 

12 ราย ที่ได ้รับความเดือดร ้อน  

เป็นจ�านวนเงิน 1,559,520.50 บาท 

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน 

ห้าร ้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค ์)  

โดยนายอ�านวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวล�าภู  และหัวหน ้าส ่วนราชการ  

ที่ เกี่ยวข ้องร ่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน 

ในการมอบเงินช่วยเหลอืดงักล่าว เมือ่เกษตรกร 

ได้รับเงินค่าอ้อยจนครบทุกรายแล้ว ผู ้แทน

เกษตรกรได้กล่าวขอบคุณผู ้บริหารโรงงาน

น�า้ตาลกมุภวาปี ทีไ่ด้อนเุคราะห์ให้ความช่วยเหลือ

และขอบคณุท่านผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภู 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดหนองบัวล�าภูที่ได้ช่วยติดต่อประสาน

เจรจาจาสามารถแก้ไขปัญหาประสบความ

ส�าเร็จ

คุณค่ำของควำมพยำยำม
 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จจากการแก้ไข

ปัญหาในครั้งนี้ แม้ว่า ทางโรงงานน�้าตาล

กุมภวาปี จะตั้งอยู ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัหนองบวัล�าภ ูได้ประสาน

การแก ้ไขป ัญหาผ่านทางศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดอุดรธานี, ส�านักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดอุดรธานี,กองก�าลังรักษาความสงบ

จังหวัดอุดรธานี  ซึ่ งหากใช ้กระบวนการ 

ทางกฎหมายกจ็ะต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายมาก 

อีกท้ัง นางอิศราวรรณ ห้าวหาญ นายหน้า 

ผู้รับซื้ออ้อยจากเกษตรกร ได้รับเงินจากทาง

โรงงานแล้วก็หลบหนีไป ทางโรงงานน�้าตาล 

กุมภวาปี ก็ไม่มีนิติสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกร 

แต่อย่างใด ดงัน้ัน โอกาสท่ีจะชนะคดกีค่็อนข้าง

น้อย จึงได้ประสานภายในกับผู้บริหารโรงงาน

ท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงงานได้ให้ความเห็น

ชอบให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยเต็มจ�านวน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

แต่อย่างใด โดยทางศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

หนองบัวล�าภู ได้จัดประชุมร่วมกับทุกฝ่าย

ประมาณ 3-4 คร้ัง จนสามารถได้ข ้อสรุป 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนลุล่วงไปด้วยดี
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 การตรวจสอบคณุภาพสนิค้า ท�าได้สอง

แบบคอื แบบทีเ่หน็ด้วยตา ได้แก่สภาพภายนอก 

ของสินค ้า  การแสดงรายละเอียดต ่างๆ  

บนสลากสินค้า และแบบที่ต ้องตรวจสอบ 

โดยใช้เคร่ืองมอืพเิศษ ในการตรวจคณุลกัษณะ

เฉพาะ สารปนเปื้อน ปริมาณสารต่างๆ ซึ่งการ

ตรวจสอบประเภทหลังนี้มีความซับซ ้อน 

ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เฉพาะ 

 การร้องเรียนเพื่อให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพสินค้า บางครั้งก็ประสบปัญหาในการ

ตรวจสอบ ดังเช่น กรณี ขอให้ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดอ ่างทอง ช ่วยตรวจสอบคุณภาพ 

แป้งข้าวเหนียว ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งการ

ตรวจสอบต้องใช้เครื่องมือ และกระบวนการ 

ในการตรวจสอบหลายขั้นตอน ต้องอาศัย 

ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการชี้แจง

กระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพสินค้า 

รวมท้ัง มีความรับผิดชอบต่อความเสียหาย  

จึงท�าให้ปัญหาได้ข้อยุติ

ท�ำไมแป้งไม่เหมือนเดิม

 ผูร้้องเรยีนซือ้แป้งข้าวเหนยีวมาใช้ผลติ 

ขนมเข่ง/ขนมเทียน พบว่าผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ 

มีลักษณะเหลว ติดตามใบตอง เนื้อไม่เกาะตัว

เป็นก้อนท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่ายได้ ได้รับ

ความเสยีหาย จงึขอให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบ

คุณภาพแป้งว่าได้มาตรฐานหรือไม่

 1) แป้งข ้าวเหนียว ยี่ห ้อ ปลาเงิน

ปลาทอง มีผู้ร้องเรียน จ�านวน 1 ราย

 2) แป้งข้าวเหนียว ยี่ห้อ ช้างสามเศียร 

มีผู้ร้องเรียน จ�านวน 5 ราย

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 93

 เมื่ อได ้ รับ เรื่ องร ้อง เรียนดังกล ่าว  

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัอ่างทองแจ้งให้ส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดอ ่างทอง ด�าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจากการตรวจสอบ

ข้อมลูเบือ้งต้น พบว่าแป้งทีใ่ช้ท�าขนมผลติภณัฑ์

อาหาร มีจ�านวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่

 1)  แป ้งข ้าวเหนียวตรา ปลาเงิน

ปลาทอง ผลิตโดย บริษัท วราวุธ อุตสาหกรรม 

จ�ากัด เลขที่  294 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง 

อ.วิ เศษชัยชาญ จ.อ ่างทอง ระบุ  EXP. 

18/01/2017

 2)  แป้งข้าวเหนียวยี่ห้อ ช้างสามเศียร 

ผลิตโดย โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ�ากัด เลขที่ 19 ม.1 

ซ.เอราวัณ ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โดยแป้งทีร้่องเรยีน ระบ ุควรบรโิภค

ก่อน 31-12-59 น�้าหนัก 1 กิโลกรัม

 หลังจากนั้น ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

อ่างทอง ได้นัดหมายผู้ร้องเรียน ทั้ง 5 ราย  

มาพดูคยุเพือ่ค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิ ณ ส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดอ ่างทอง ในวันที่  25  

กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.  

ในขณะเดียวกัน ก็ ได ้มีการค ้นหาข ้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

ผลกำรค้นหำข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู ้ร ้องแจ้งว่า เป็นผู ้ผลิตขนมเข่ง  

ขนมเทยีน ขายหน้าเทศกาลกนัมานานหลายปีแล้ว  

ในปีนีไ้ด้ท�าขนมฯ ด้วยสตูรเดมิ ใช้แป้งยีห้่อเดมิ  

แต่พบว่าไม่สามารถท�าขนมได้ลกัษณะเช่นเดมิ

แ ล ะ ไ ด ้ น� า แ ป ้ ง ที่ เ ค ย ท� า ก ่ อ น ค รั้ ง นี้  

(ท�าตอนสารทจีน) มาให้เปรียบเทียบด้วย  

ท้ังน้ี สงสัยว่าแป้งข้าวเหนียวในคร้ังน้ี อาจมกีาร

ปลอมปน ด้วยแป้งมันส�าปะหลัง เจ้าหน้าที่ได้

พูดคุยกับผู ้ร ้อง หากพิสูจน์ได้ว่าแป้งไม่ได  ้

ผิดปกติ ผู้ร้องจะยุติข้อร้องเรียน

  นอกจากน้ี ยังได ้ติดต ่อหน่วยงาน 

เพือ่ตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์แป้งมนั เพือ่ทดสอบ

แป้งทีน่�ามาร้องเรยีน ว่ามกีารปลอมปนแป้งมนั

หรือไม ่  โดยได ้ติดต ่อไปหลายหน่วยงาน  

เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบัน DNA 

แห่งชาติ

 ผลการตดิต่อ ไม่มหีน่วยงานใดสามารถ

ตรวจพิสูจน์การปลอมปนได้

ต้องทดสอบหำควำมจริง
 1) ทดสอบแป้งเบื้องต้น ด้วยการนวด

แป้งกับน�้าโดยเปรียบเทียบ แป้งข้าวเหนียว 

ที่ร้องและแป้งข้าวเหนียวที่น�ามาด้วย แจ้งว่า 

ใช้ในช่วงสารทจีนแล้วไม่มีปัญหา

ผลการทดสอบ  ไม่พบความแตกต่าง

แป้ง ตราช้างสามเศียร แป้ง ตราปลาเงินปลาทอง
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 2) ทดสอบแป้งเบื้องต้น จากตัวอย่าง 

แป้งข้าวเหนียวที่ผู้ร้องน�ามา โดยใช้วิธี Iodine 

test เปรียบเทียบกับแป้งมัน

ผลการทดสอบ เมื่อมีการหยด Iodine ลงในน�้า 

 แป้งข้าวเหนียว พบว่าแป้งไม่เปลี่ยนสี 

(แป้งมันเมื่อจับตัว Iodine จะเปลี่ยนเป็น

สีน�้าเงิน) ขณะที่เมื่อหยด Iodine ลงในน�้า 

แป้งมัน พบว่าแป้งมีการเปลี่ยนสีเป็นสีน�้าเงิน  

จึงสรุปว่าไม่พบการปนเปื้อนแป้งมันในแป้ง 

ข้าวเหนียว 

 3)  สอบถามแม่ค้ารายอืน่ทีท่�าขนมชนดิ

เดียวกัน ที่ได้ใช้แป้งยี่ห้อเดียวกันนั้น พบว่า  

บางรายผลิตภัณฑ์ก็ไม ่เกิดความเสียหาย  

หากแต่มีการใช้แป้งตราอื่นผสมอยู่ด้วย

ผลการพูดคุย ผู้ร้องเรียน ยอมรับใน 2 ประเด็น

ดังนี้

  - การทดสอบเบื้องต ้น  ไม ่พบ 

ก า ร ป น เ ป ื ้ อ น ข อ ง แ ป ้ ง มั น ส� า ป ะ ห ลั ง 

ในแป้งข้าวเหนียว

   - การทดสอบ Iodine test หากม ี

การทดสอบยืนยันว่าแป้งไม่มีการผิดปกติ  

ก็จะยุติข้อร้องเรียน

 4)  ติดต่อบริษัท วราวุธ อุตสาหกรรม 

โดยเชิญผู ้ด� า เนินกิจการพบด ้วยตนเอง 

เพื่อชี้แจง กระบวนการผลิตและการควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

 5)  ติดต ่อโรงเส ้นหมี่ชอเฮง จ�ากัด  

ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ชี้แจงกระบวนการผลิต 

และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท 

มีการนัดหมายผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที ่

เพือ่ตรวจสอบกรรมวิธกีารผลิตซ�า้ ณ บ้านผู้ร้องเรยีน 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

 เมื่อถึงก�าหนดนัดหมาย พนักงาน 

จากโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ�ากัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

ลงพืน้ท่ีตรวจสอบกรรมวธิกีารผลิต โดยให้ผู้ร้อง

ท� าการผลิต โดย เริ่ มตั้ งแต ่ กระบวนการ 

และใช้สตูรเดยีวกนั ณ บ้านผูร้้องเรยีนท่านหนึง่ 

โดยใช้แป้งข้าวเหนียว จาก 2 แหล่ง และน�ามา

เปรียบเทียบกัน คือ

หลอด

ที่ 1

หลอด

ที่ 2

หลอด

ที่ 3

 หลอดที่ 1 น�้าแป้งข้าวเหนียว เมื่อมีการ

หยด Iodine ลงไป เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 

ผล = ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 หลอดที่ 2 น�้าแป้งมัน เมื่อมีการหยด 

Iodine ลงไป เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้  

ผล = เปลี่ยนแปลงน�้าแป้งเป็นสีน�้าเงินอมม่วง

 หลอดที่ 3 สารละลาย Iodine
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 - แป้งข้าวเหนียวที่ โรงเส้นหมี่ชอเฮง 
จ�ากัด น�ามาเอง โดยแจ้งการผลิต Lot เดียวกัน
คือ ควรบริโภคก่อน 31-12-59 มาใช้ในการ
ทดสอบ
 - แป ้งข ้าวเหนียวจากผู ้ ร ้องเรียน  
โดยผู้ร้องแจ้งว่าเป็นถุงที่มีปัญหาในการผลิต

 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
 -  แป้งจากถุงที่มีปัญหาเมื่อผสมส่วน
ผสมต่างๆแล้วนวดแป้ง พบว่า เนื้อแป้งมี
ลักษณะเหลว ส่วนแป้งที่บริษัทน�ามาเองนั้น 
เนื้ อแป ้ งจับ ตัว เป ็นก ้ อน  อย ่ า งชั ด เจน  

ตัวแทนบริษัทคาดว่า อาจเนื่องจากวัตถุดิบ 
ข้าวเหนียวทีน่�ามาท�าแป้งเป็นข้าวใหม่ ซีง่ต้องใช้
น�า้น้อยกว่าแป้งทีท่�าจากข้าวเก่า ผลติภณัฑ์ขนม 
ที่นึ่งสุกแล้ว พบว่า มีลักษณะที่แตกต่างกัน  
คือ ขนมท่ีท�าจากแป้งท่ีมีปัญหา จะมีลักษณะ 
ค่อนข้างเละ ไม่คงตัวเป็นก้อน ติดใบตอง  
ส่วนขนมทีท่�าจากแป้งทีบ่รษิทัน�ามา มลีกัษณะ
เป็นก้อนคงรูป และไม่ติดใบตอง 
 -  จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ย ภ า พ  
จากทางฝ่ายควบคมุคณุภาพของบรษิทั จ�านวน  
2 คน โดยสัมผัสเนื้อแป้งพบว่าแป้งทั้ง 2 ถุง  
มีความแตกต่างกัน

ลักษณะแป้งข้าวเหนียว

ที่โรงงานน�ามาเอง

เมื่อผสมแล้ว จับตัวเป็นก้อน 

ผลกำรทดสอบแป้งตรำช้ำงสำมเศียร

แป้งข้าวเหนียว

Lot เดียวกับที่มีปัญหา

(โรงงานน�ามาเอง)

แป้งข้าวเหนียว

 Lot ที่มีปัญหา 

(จากผู้ร้องเรียน)

ลักษณะแป้งข้าวเหนียว

จากผู้ร้องเรียน

เมื่อผสมแล้วมีลักษณะเหลว 

ไม่จับตัวเป็นก้อน

 ลักษณะแป้งข้าวเหนียวเมื่อน�ามาปั้นก้อน

 สามารถคงสภาพเดิม

 ลักษณะแป้งข้าวเหนียวเมื่อน�ามาปั้นก้อน

 ไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้
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ผลสรุปการพิสูจน์และการแก้ไข

กรณีแป้งข้าวเหนียวยี่ห้อ 

ช้างสามเศียร

 1) บริษัทแจ้งว่าปัญหา

อาจเกิดจากข้าวใหม่ ซึ่งจะมีผล

ท�าให้ผลิตภณัฑ์ไม่จบัตวัเป็นก้อน

หากแต่บริษัทก็มีการควบคุม

คุณภาพ ตรวจวัดความชื้ น  

ความเก่าของข้าวทุก Lot ที่มี 

การผลติ ก่อนจะน�ามาท�าเป็นแป้ง

พร้อมมบีนัทกึและรายงาน  โดยได้

ขอเกบ็ตวัอย่างแป้งทีเ่หลอืเพือ่ไป

ตรวจสอบส่วนประกอบของแป้ง

อีกครั้ง

 2) ไม่สามารถสรปุได้ว่า แป้งตราช้างสามเศยีร มปัีญหา

คณุภาพหรอืไม่ เพราะจากการทดสอบโดยใช้แป้ง Lot เดยีวกนั 

ที่มาจากบริษัทและจากผู้ร้อง ซึ่งเป็นถุงที่เปิดแล้ว พบว่าให้ผล

ต่างกัน จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนและบริษัทยินดี

ให้การช่วยเหลือผู้ร้องในฐานะลูกค้าของบริษัท

 3) เบื้องต้น บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ�ากัด ได้เยียวยา

ช่วยเหลอื ผู้ร้องเรยีนท่ีใช้แป้งตราสามเศยีร ของบรษิทัท้ัง 5 ราย

เป็นเงินลังละ 1,500 บาท (ลังละ 10 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม)  

รายละเอียดดังนี้

 1. คุณสุวรรณี จ�านวน 1 ลัง  เป็นเงนิ 1,500 บาท

 2. คุณมณีไตรรัช จ�านวน 1 ลัง  เป็นเงนิ 1,500 บาท

 3. คุณภรชนก จ�านวน 3 ลัง  เป็นเงนิ 4,500 บาท

 4. คุณน�้าเงิน  จ�านวน 1 ลัง  เป็นเงนิ 1,500 บาท

 5. คุณวันเพ็ญ จ�านวน 3 ลัง  เป็นเงนิ 4,500 บาท

ลักษณะแป้งขนมเทียน

เมื่อนึ่งสุกแล้ว มีลักษณะเละ 

ติดใบตอง

ลักษณะแป้งขนมเทียน

เมื่อนึ่งสุกแล้ว มีลักษณะเป็นก้อน

ไม่ติดใบตอง
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 ส�าหรับในส่วนของแป้งตราปลาเงิน 

ปลาทอง ได ้ประสานไปยังบริษัทวราวุธ 

อตุสาหกรรม จ�ากดั เพ่ือนดัหมายการตรวจสอบ

กรรมวิธีการผลิตซ�้า ในวันที่ 3 เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. โดยนัดหมาย 

ผูป้ระกอบการและเจ้าหน้าที ่ณ แหล่งผลติขนม

ในอ�าเภอโพธิ์ทอง โดยใช้แป้งข ้าวเหนียว  

จากแหล่งเดียวกัน (ถุงที่มีปัญหา) โดยบริษัท  

น�าผู้ประกอบการที่ท�าขนมเข่ง/ขนมเทียนขาย 

ของอ�าเภอวิเศษชัยชาญ ที่ใช้แป้งตราปลาเงิน 

ปลาทองและไม่เกิดปัญหา มาท�าการผลิต 

และน�ามาเปรยีบเทยีบกนั (แตกต่างทัง้สตูรและ 

วิธีการผลิต)

ผลการทดสอบเปรียบเทียบ

 1) เมือ่มกีารผสมแป้งออกมา (กรรมวธิี

แตกต่างกัน) ก่อนจะน�าไปปั ้นเป็นตัวขนม  

เนื้อแป้งมีลักษณะจับตัวเป็นก้อน เมื่อน�ามา

เปรียบเทียบไม่มีความแตกต่าง

 2) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ข น ม ท่ี อ อ ก ม า น้ั น  

มีลักษณะเป ็นก ้อน ไม ่ เหลวแต ่อย ่างใด  

เมื่อน�ามาเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่าง

 ดังนั้น จึงยุติข้อร้องเรียน

ผลส�ำเร็จ
 ถงึแม้จะประสบปัญหาในเรือ่งเครือ่งมอื

ต่างๆที่ใช ้ในการตรวจสอบ แต่ด ้วยความ

กระตือรือร้นของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดอ่างทอง และเจ ้าหน้าที่ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในการให้ความ

ส�าคัญ และเร่งแก้ไขความเดือดร้อน จึงท�าให ้

ผู้ร้องเกิดความพึงพอใจในการช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหา
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 การตัดไม้ท�าลายป่า เป็นหนึ่งในภัย

คุกคามอันเกิดจากน�้ามือมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิด

การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า 

และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง 

ตามมา ทั้งยังส่งผลเสียต่อการกักเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยพชือีกด้วย 

ซึง่ในปัจจบุนัมกีารลกัลอบตดัต้นไม้ในพืน้ทีห่วงห้าม

เป็นจ�านวนมาก และเป็นจ�านวนไม่น้อยเกดิจาก

การลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าของนายทุน 

 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา อาจท�าได้

ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก ก�าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ จึงมีส่วนเป็นอย่างยิ่ง 

ในการที่จะช่วยกันหวงแหนและรักษาป่าไม้  

โดยการช่วยเหลือภาครัฐ เป็นหูเป็นตา ช่วยกัน

ดูแลไม่ให้เกิดการลักลอบตัดต้นไม้ ดังเช่น  

กรณี ของชาวบ้านใน อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ 

จังหวัดอ�านาจเจริญ

ฤำพะยูงจะหมดป่ำ
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ 

ได้รับแจ้งจากผู้น�าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต�าบลบุ่ง 

อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ 

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2558 ว่ามีชาวบ้านได้

พบเห็นไม้พะยูงซุกซ ่อนอยู ่บริ เวณสระน�้า 

ทางด้านทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของวดัเขาเดอืยไก่ 

ต�าบลบุ ่ง อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัด

อ�านาจเจริญ

 หลงัจากได้รบัเรือ่งร้องเรยีน ผูว่้าราชการ

จังหวัดอ�านาจเจริญ ในฐานะผู ้อ�านวยการ 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัอ�านาจเจริญ ได้ส่ังการให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสนธกิ�าลงั ได้แก่ เจ้าหน้าที่

ทหารจากกองก�าลงัรกัษาความสงบประจ�าพืน้ที่

จังหวัดอ�านาจเจริญร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเมืองอ�านาจเจริญ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง ทีท่�าการปกครองจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอ�ำนำจเจริญ
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และอ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

หน ่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่  26 กรมป่าไม ้  

และ สปป.2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ร่วมกันตรวจ

สอบสถานที ่ทีไ่ด้รบัแจ้งเบาะแสและด�าเนนิการ

ตามอ�านาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถึงสถานที่

ได ้รับแจ้งเบาะแส พบว่า มีลักษณะเป็น 

สวนยางพารา บริเวณโดยรอบสวนยางมีร้ัว 

ลวดหนามกั้น ด้านทิศเหนือติดกับแนวเขต 

อ่างเก็บน�้าพุทธอุทยานมีกระท่อมส�าหรับพัก

อาศัยสร้างด้วยไม้ ยกพ้ืนสูงจากพ้ืนประมาณ  

1 เมตร จ�านวน 1 หลัง และบริเวณโดยรอบ

กระท่อมมีสระน�้า จ�านวน 3 แห่ง

 แห่งที่ 1  อ ยู ่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก 

ของกระท่อม ไม่พบไม้พะยูงแต่อย่างใด 

 แห่งที่ 2  อยู ่ทางทิศใต้ของกระท่อม  

พบไม้พะยูงแช่อยู่ในสระน�้า จ�านวน 62 ท่อน/

เหลี่ยม/แผ่น (ปริมาตร 6.65 ลบ.ม.) 

 แห่งที่ 3  อยู่ทางทิศเหนือของกระท่อม 

พบไม้พะยงูแช่อยู ่ในสระน�า้ จ�านวน 13 เหลีย่ม/

แผ่น (ปริมาตร 0.59 ลบ.ม.)

 ผลการตรวจสถานที่ ได้รับแจ้งเบาะแส

พบไม้พะยูงบริเวณสระน�้าใกล้วัดเขาเดือยไก่ 

ต�าบลบุ ่ง อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัด

อ�านาจเจริญ รวมทั้งสิ้น จ�านวน 75 ท่อน/

เหลี่ยม/แผ่น (ปริมาตร 7.24 ลบ.ม.) คิดเป็นเงิน

ค่าภาคหลวง 658.40 บาท 

 จากการสอบถามบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ใกล้เคียง ยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของท่ีดิน

และเป็นเจ ้าของไม้พะยูงจ�านวนดังกล่าว 

บริเวณใกล้เคียงไม่พบตอไม้พะยูง 

 จากการตรวจสอบที่หน้าตัดของไม้

พะยูง ปรากฏว่า ไม ่พบร ่องรอยดวงตรา 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตีประทับไว้แต่อย่างใด 

จึงได้ท�าการตรวจยึดและกล่าวหาว่ากระท�าผิด

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484  

“มไีม้หวงห้ามแปรรปูไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป  

(ไม้พะยงู) ไว้ในครอบครอง โดยไม่มรีปูรอยดวง

ตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย”  

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ี 1 (อจ.1) 

เป็นผู้กล่าวโทษ และน�าของกลางส่งพนักงาน

สอบสวน สถานีต�ารวจภูธรเมืองอ�านาจเจริญ 

เพื่อด�าเนินการสืบสวนหาผู ้กระท�าผิดมา 

ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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ร่วมแรง ร่วมใจ ป่ำไม้สมบรูณ์
 ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า  

การบุกรุกพื้นที่ป ่าสงวนแห่งชาติและที่ดิน

สาธารณประโยชน์ในประเทศไทยนบัว่าอยูใ่นขัน้

วกิฤต ิมพีืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุ และได้รบัความเสยีหาย

ในอัตราที่สูง ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้

ท�าลายป่า และการบุกรุกที่ดินของชาวบ้าน  

หรอืบคุคลทัว่ไป  หรอืแม้กระทัง่เจ้าหน้าทีข่องรฐัเอง

ก็ยังกระท�าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาการ

ลักลอบตดัไม้พะยงูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ค่อนข้างรุนแรง บางกลุ่มบางพวกใช้อิทธิพล

ข่มขู ่ท�าให้การปฏบิัตงิานแก้ไขปญัหาในส่วนนี้ 

มีอุปสรรค 

 การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม  ้

หวงห้ามและทรพัยากรป่าไม้ หรอืแม้กระทัง่การ

บกุรกุทีด่นิสาธารณประโยชน์และพืน้ทีป่่าสงวน

แห่งชาต ิต้องอาศยัความร่วมมอืของคนในพืน้ที่ 

ได้แก่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่นั้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัน

สอดส่องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ควร

หวงแหนไว้ให้รุ ่นลูกรุ ่นหลานได้เห็นคุณค่า 

ของทรพัยากรป่าไม้ ดัง่เช่น การด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาในครั้งนี้ ผู้น�าหมู่บ้านได้รับแจ้งเบาะแส

จ า ก ช า ว บ ้ า น ท่ี อ า ศั ย อ ยู ่ ใ น ล ะ แ ว ก น้ั น  

แล้วประสานงานให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ�านาจหน้าที่ 

ประกอบกับอาศัยอ� านาจตามประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 64/2557 

เร่ือง การปราบปรามการลักลอบตดัไม้ จงึน�ามา

ซึ่งผลการตรวจยึดของกลาง และแจ้งความ 

ร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อด�าเนินการสืบสวนหา 

ผู้กระท�าผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

มิติใหม่แก้ไขปัญหำ
 ศูนย ์ด� ารงธรรมมิติ ใหม ่จัดตั้ งขึ้ น 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับ

จังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง

เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ

สูงสุด อีกท้ังในแต่ละพื้นท่ี/จังหวัดมีปัญหา

ความเดือดร ้อนแตกต ่างกัน บางป ัญหา 

มีความจ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากร 

ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง บางเรื่อง

ต้องอาศัยการปฏิบัติที่รวดเร็ว เพื่อให้การ 

แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ทั น ท ่ ว ง ที ต ่ อ ส ถ า น ก า ร ณ ์  

จังหวัดอ�านาจเจริญได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 

และได้พยายามประสานขอความร ่วมมือ 

จากทุกภาคส ่วนเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค ์ 

ตามนโยบายของรัฐบาล
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 การเช่าซื้อ เป็นเอกเทศสัญญาที่นิยม

ท�ากันแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก 

ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูง 

โดยวิธีการซื้อขายธรรมดา จึงหันมาท�าสัญญา

เช่าซื้อ โดยผู ้ เช ่าซื้อสามารถผ่อนช�าระได  ้

ในระยะเวลานาน จนครบก�าหนดตามสัญญา  

ผู้เช่าซื้อก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไป 

 อย่างไรกต็าม ปัญหาการผ่อน

ช�าระเงินงวดครบแล้วไม่ได้สินค้า 

ตามสญัญากเ็กดิขึน้ให้เหน็เป็นจ�านวน

มากเช่นกัน ดังเช่นกรณี เกษตรกร 

ชาวจงัหวดัอตุรดติถ์ ท�าสญัญาซือ้ขาย

รถแทรกเตอร ์  ผ ่อนช�าระจนครบ  

แต่บริษัทไม่โอนกรรมสิทธ์ิให้ จึงได ้

ร้องเรียนให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ 

ติดตาม จนได้กรรมสิทธิ์ตามสัญญา

เงินรับไปแต่ไม่โอนกรรมสิทธิ์
 ศ ูนย ์ด� า รงธรรมจั งหวัดอุตรดิตถ ์  

และส�านักงานคณะอนุกรรมการคุ ้มครอง 

ผูบ้รโิภคประจ�าจงัหวดัอตุรดิตถ์ ได้รบัการร้องเรยีน 

จาก นายสิงห์ มั่นเหม นางสาวบัวไหล บุญตั้ง 

และนายส�าราญ จนิดาประทมุ  กบัพวกรวม 21 คน 

ว่าได้ท�าสัญญาซือ้ขายรถแทรกเตอร์ ยีห้่อไคโอติ 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
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กับบริษัท เฮงตี้ มอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายของบริษัท แองโกล – ไทย จ�ากดั คนละ 

1 คัน รวม 21 คัน ในราคาคันละ 770,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 16,170,000 บาท เกษตรกรบางราย

ใช้การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร มาซือ้รถแทรกเตอร์ดงักล่าว

ด้วยเงินสด พร้อมด้วยเงินค่าด�าเนินการในการ

โอนกรรมสิทธิ์ และบางรายได้ผ่อนช�าระค่างวด 

จนครบถ้วนตามสัญญา เมื่อระยะเวลาผ่านไป

พอสมควร ผู ้ร ้องจึงได้ไปติดตามทวงถาม 

ถงึการโอนกรรมสทิธิ ์จาก บรษิทั เฮงตี ้มอเตอร์ฯ  

โดยบริษัท เฮงตี้ มอเตอร์ ฯ ได้แจ้งแก่ผู้ร้องว่า 

บริษัท แองโกล – ไทย ฯ ยังไม่ส่งเอกสาร 

การจดทะเบยีนมาให้ และหลงัจากนัน้กไ็ด้ทวงถาม

อีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ 

 หลังจากนั้น จึงได้ทวงถามไปที่ บริษัท 

แองโกล – ไทยฯ โดยตรง พบว่า บริษัท เฮงตี้  

มอเตอร์ฯ ไม่ได้น�าเงินค่ารถแทรกเตอร์ส่งให้

บรษิทั แองโกล – ไทย ฯ ดงัน้ัน บรษิทั แองโกล - ไทย 

จ�ากัด จึงไม่อาจออกเอกสารจดทะเบียนให้แก ่

ผู้ร้องได้ ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

ต้องการให้โอนกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ 

ดังกล่าวเป็นของผู ้ร ้องตามสัญญาซื้อขาย  

จึงมาร ้องเรียนต่อศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ และส�านักงานคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ในเบื้องต้น ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ และส�านักงานคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคประจ�าจงัหวัดอุตรดติถ์ ได้แจ้ง

ให้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดัอตุรดติถ์ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด�าเนินการ

ตามอ�านาจหน้าที่ ซึ่งส�านักงานอัยการจังหวัด

คุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบงัคบัคดจัีงหวดัอตุรดติถ์ ได้พจิารณาแล้ว

เห็นว่า กรณีท่ีเกิดขึ้นเป็นเร่ืองท่ีผู้บริโภคได้รับ

ค ว า ม เ ดื อ ด ร ้ อ น แ ล ะ ก ร ะ ท บ ต ่ อ บุ ค ค ล 

จ�านวนมาก เห็นควรด�าเนินการตามขั้นตอน 

ของกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคจะมปีระสทิธภิาพ

มากกว่า

 ต่อมา ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

และส�านักงานคณะอนุกรรมการคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภคประจ�าจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้เชิญ 

คณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคประจ�า

จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท  

แองโกล - ไทย จ�ากดั และผูร้้องทัง้หมดมาเข้าร่วม

ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของเกษตรกร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 

เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสวางคบุรี 

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามอ�านาจ

หน้าที่ 

พอใจได้รับโอนกรรมสิทธิ์
 ผลการประชุมหารือ บริษัท แองโกล - 

ไทย จ�ากัด (บริษัทแม่) ยินยอมให้ความร่วมมือ

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

อย่างดี โดยการมอบเอกสารการจดทะเบียน 

และป้ายทะเบยีนรถแทรกเตอร์ให้แก่ผูร้้องทกุคน

จ�านวน 21 คัน วงเงิน 16,170,000 บาท  

และได้น�ามามอบให้แก่ผู ้ร ้องในวันประชุม 
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คณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคประจ�า

จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 

2558 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ศาลากลาง

จงัหวดัอตุรดติถ์ จนท�าให้ผูร้้องมคีวามพงึพอใจมาก

และชื่นชมศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ  ์

ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างดียิ่ง  

โดย บรษิทั แองโกล - ไทย จ�ากดั จะได้ด�าเนนิการ

ทางกฎหมายกับผู้แทนจ�าหน่าย (บริษัทเฮงตี้ 

มอเตอร์ จ�ากัด) ต่อไป

ส�ำเร็จได้ ด้วยควำมเอำใจใส่
 ความส�าเร็จทั้งหมด เกิดขึ้นได้โดย

 • การเอาใจใส่ติดตามงานของศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และส�านักงาน 

คณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคประจ�า

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 • การประสานงานในรายละเอียด

อย่างใกล้ชิดกับบริษัท แองโกล - ไทย จ�ากัด 

และราษฎรผูร้้อง ในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวร ่วมกัน จนสามารถแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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 ปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ  

มีแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ทันสมัยเกิดขึ้น

มากมาย บางแห่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

เช่น ส่งเสียงดงัรบกวนบรเิวณข้างเคยีง การเปิด-ปิด

ไม่เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด และปัญหาทีพ่บ

จ�านวนมาก คือ สถานบริการมีส่วนส�าคัญ 

ที่ท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะ

เป็นการปล่อยให้เยาวชนอายุต�่ากว่า 18 ปี

เข้าไปในสถานบนัเทงิ รวมทัง้มกีารจ�าหน่ายสรุา

ให้แก่เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี เป็นต้น

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องร่วมมือ

กันทุกภาคส ่วน โดยภาครัฐต ้องเข ้มงวด  

และบังคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั ในขณะเดยีวกนั 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 

รวมทั้ง สถานประกอบการต้องประกอบกิจการ

ภายใต้ระเบียบกฎหมายควบคู ่ไปกับความ

ส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

จัดระเบียบสถำนบริกำร
 เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2557 ได้มผีูใ้ช้นาม

ว่า Arunya Amornsin ร้องเรียนผ่าน facebook 

เพจศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  

ว ่าสถานบริการในยูปาร ์คเป ิดให ้บริการ  

และจ�าหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 

โดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ – วันเสาร์ 

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
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 เมื่อได้รับการร้องเรียน ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับ

ที่ท�าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบ

หมายชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัด

อุบลราชธานี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ต�ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 

กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด

อุบลราชธานี ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัอบุลราชธานี ลงพืน้ท่ีตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

จัดระเบียบสถานบริการในยูปาร์ค 

 หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

เวลา 22.45 น. ภายใต้การอ�านวยการของ  

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้อ�านวยการศูนย์

ด�ารงธรรมจงัหวดัอบุลราชธาน/ีรองผูว่้าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการชุดปฏิบัติการ 

จดัระเบยีบสงัคมจงัหวัดอุบลราชธาน ีชดุปฏบัิติ

การเคล่ือนที่เร็วศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด สนธิ

ก�าลังร่วมกับต�ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 

กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด

อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ 

ท่ีเกีย่วข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

และเจ้าหน้าทีส่�านกังานพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์จงัหวดัอบุลราชธาน ีเข้าปฏบิตัิ

การเพื่อจัดระเบียบสถานบริการในยูปาร์ค  

ตามที่มีการร้องเรียน

ปฏิบัติกำรจู่โจม
  ชุดปฏิบัติการได ้จัดก�าลังป ิดทาง  

เข้า-ออก และแบ่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบสถาน

บริการใน ยูปาร์ค เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง

นักท่องเท่ียว กลุ่มเดก็-เยาวชน เห็นเจ้าหน้าท่ีได้

วิ่งออกจากร้าน จึงได้น�ากลุ ่มนักท่องเท่ียว 

ดังกล ่าวมารวมกันบริ เวณลานกิจกรรม 

และตรวจบตัรประจ�าตวัประชาชน พบเดก็/เยาวชน

อายุ 14 ปี จ�านวน 1 คน อายุ 15 ปี จ�านวน  

4 คน อาย ุ16 ปี จ�านวน 8 คน อาย ุ17 ปี จ�านวน 

39 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน
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  จ า ก นั้ น ไ ด ้ ต ร ว จ ห า ส า ร เ ส พ ติ ด 

ในปัสสาวะนักท่องเที่ยว กลุ ่มเด็ก/เยาวชน 

จ�านวน 76 ราย และได้น�าตัวเด็ก/เยาวชน

ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธร

เมอืงอบุลราชธานเีพือ่ท�าบนัทกึและด�าเนนิการ

ตามกฎหมายต่อไป

 หลงัจากการด�าเนนิการจบักมุนกัท่องเทีย่ว 

และกลุม่เดก็/เยาวชน ด�าเนนิคดีตามกฎหมายแล้ว 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาแก้ไขปัญหา

ร้านค้าแอบแฝงจ�าหน่ายสุราให้เด็ก/เยาวชน

ตามที่มีการร้องเรียน เพื่อให้ปัญหาได้รับการ

แก้ไข และให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย โดย เ ม่ือ วันที่  13 

พฤศจิกายน 2557 ได ้ เชิญ 

ผู้ประกอบการ/ร้านค้าแอบแฝง

บริเวณยูปาร์ค ร่วมประชุมชี้แจง

ท�าความเข้าใจ  และรบัฟังระเบยีบ

กฎหมาย ข ้อปฏิบัติ  รวมทั้ ง 

ท�าบนัทกึข้อตกลงในการประกอบ

กจิการไม่ให้ฝ่าฝืนละเมดิกฎหมาย

บูรณำกำรประสำนก�ำลัง
  สิ่งส�าคัญที่ท�าให้การแก้ไข

ปัญหาส�าเร็จ ได้แก่

  1 .  ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี ได ้เป ิดช ่องทางการ 

รับเรื่องร ้องเรียนร้องทุกข์ผ ่านทาง  

สื่อออนไลน ์ต ่างๆ เช ่น เว็บไซด  ์

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

เฟสบุ ๊ค แอฟพลิเคชันไลน์ ท�าให ้

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุร้องเรียน 

ร้องทกุข์ ปัญหาความเดอืดร้อนผ่านทางช่องทาง

ดังกล่าวได้รวดเร็ว ท�าให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

มีข ้อมูลในการแก้ไขป ัญหาได ้รวดเร็วขึ้น 

และน�าไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

 2. การจัดการเรื่องร้องเรียน ศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได ้มอบหมาย 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ท�าการตรวจสอบข้อมูล

ตามช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว  

และน�าข้อมูลมารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

พิจารณา สั่งการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน
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 3. การบูรณาการการท�างาน ศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดได้บูรณาการประสานงานร่วมกับ

เจ ้ าหน ้ าที่ ฝ ่ ายปกครอง  ต� ารวจ  ทหาร  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปด�าเนิน

การในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีน ซึง่ท�าให้การ

ปฏิบัติงานเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 4. การบงัคบัใช้กฎหมาย การด�าเนนิการ

เข้าตรวจสอบข้อร้องเรยีน  จ�าเป็นต้องเข้าด�าเนนิ

การตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งในสภาวการณ์

ปัจจุบัน ข้อร้องเรียนบางกรณีจ�าเป็นต้องใช้

กฎหมายพิเศษ ซึ่งให้อ�านาจกับฝ่ายทหาร

มากกว่าฝ่ายปกครองเข้าด�าเนินการ และการ

ด�าเนินการมีการจับกุมด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด

เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. การก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าอีก โดยได้มีการเชิญ

ผู ้ประกอบการเข ้าชี้แจง ท�าความเข ้าใจ 

ในระเบียบกฎหมายเพื่อมิให้ฝ่าฝืนหรือละเมิด 

ขึ้นอีก รวมท้ัง ให้ผู ้ประกอบการท�าบันทึก 

ข้อตกลงในการประกอบกิจการไม่ให้ฝ่าฝืน

ละเมิดกฎหมาย
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