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แบบรายงานผลการดําเนินงานที่แกไขปญหาสําเร็จ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด
ขั้นตอนกระบวนการแกไขปญหาโรงงานแตงแร
การรับเรื่อง
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดรอยเอ็ดไดรับเรื่องรองเรียนจากนายสํารวย ออนวงค กับพวก
รวม ๔ คน รองเรียนกรณีไดรบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการดูดทรายของบริษทั ทรายเพชรทอง จํากัด และ/หรือ
บริษทั ทรายทองเทพประทาน จํากัด ซึง่ ตัง้ อยูใ นเขตอําเภอหนองพอก เนือ่ งจากปลอยนํา้ เสียทีไ่ มไดรบั การบําบัดออก
จากโรงงานสงผลใหพนื้ ทีโ่ ดยรอบซึง่ เปนทีน่ าลุม ตํา่ กลายเปนทีร่ องรับนํา้ เสีย มีบางสวนเออลนไหลลงลํานํา้ สาธารณะ
คลองพุงใหญ ขอใหเยียวยาคาเสียหายที่เกิดขึ้น
การคัดกรอง
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด โดยนายเลิศบุศย กองทอง รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด/ผูอํานวยการ
ศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด ไดคดั กรองปญหาโดยสอบถามขอมูลเพิม่ เติมจากผูร อ ง และจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อประเมินสถานการณและพิจารณาในเบื้องตนในประเด็นวา เปนการดูดทรายซึ่งจะตองดําเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวของกับการอนุญาตใหดูดทรายหรือไม หรือดําเนินการเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม
หรือดําเนินการเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินหรือไมประการใด และกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
หรือไมเพียงใด
การแจงหนวยงาน/แตงตั้งคณะทํางาน
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด ไดบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย นายเลิศบุศย กองทอง
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด/ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด, ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม
จังหวัดรอยเอ็ด, อุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด, ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด
นายอําเภอหนองพอก, นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม และปลัดองคการบริหารสวนตําบลบึงงาม ลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ตรวจสอบขอเท็จจริงในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผลกระทบ หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันตรวจสอบขอเท็จจริง ในประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. บริษทั ทรายเพชรทอง จํากัด และ/หรือ บริษทั ทรายทองเทพประทาน จํากัด จงใจหรือประมาทเลินเลอ
กระทําผิดกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม จากการ
ตรวจสอบทราบวามีการขออนุญาตประทานบัตรทําเหมืองแร เพื่อประกอบกิจการโรงแตงแรทรายแกว ตาม พ.ร.บ.
แร พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายแลว ดังนั้นจึงไมไดกระทําผิดกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ แตอยางใด
๒. ปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน หรือที่ดิน สปก. หรือไม จากการตรวจสอบทราบวา บริษัทฯ
ประกอบกิจการในที่ดิน น.ส.๓ ก. ซึ่งเชามาจากประชาชน เพื่อเก็บทรายและแตงแรทรายแกว และไดทํารั้วถอยรน
จากแนวเขตเดิมเขามาภายในพื้นที่ดินของโรงงาน จึงไมไดบุกรุกที่สาธารณประโยชน หรือที่ สปก. แตอยางใด
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๓. มีการปลอยนํา้ เสียจากการลางทรายลงทีน่ าของประชาชนจนไมสามารถทํานาได และปลอยนํา้ ลงลําหวย
พุงใหญหรือไม จากการตรวจสอบทราบวา บริษัทฯ มีระบบการกักเก็บนํ้าเปนระบบปด มีบอรองรับนํ้าจํานวน ๖ บอ
ปญหาดังกลาวเกิดจากนํ้าทวมในชวงฤดูฝนในป พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากนํ้าทวมบริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบกักเก็บนํ้า
และเสริมคันดินเพื่อปองกันไมใหนํ้าไหลออกนอกโรงงานแลว นอกจากนี้บริษัทฯ มีกองทุนเพื่อเยียวยาความเสียหาย
ใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ หากปรากฏวาประชาชนไมสามารถทํานาไดก็พรอมใหความชวยเหลือตอไป
๔. มีการใชนาํ้ จากคลองสงนํา้ ชลประทาน ทําใหประชาชนทีอ่ ยูท า ยนํา้ ไมมนี าํ้ เพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม
หรือไม จากการตรวจสอบทราบวา บริษัทฯ มีการเก็บนํ้าฝนไวในบอนํ้าสํารองและมีการขุดเจาะนํ้าบาดาลไวใชเปน
นํ้าตนทุน จึงไมไดใชนํ้าจากคลองสงนํ้าชลประทานแตอยางใด
๕. กอใหเกิดปญหาฝุนละออง และรถพวงเสียงดังเวลากลางคืนหรือไม จากการตรวจสอบทราบวา บริษัทฯ
ไดตดิ ตัง้ เครือ่ งดักจับฝุน ละอองภายในโรงงานจํานวน ๑ จุด หางจากโรงงาน ๑ กม. จํานวน ๑ จุด และหางจากโรงงาน
๒ กม. จํานวน ๑ จุด และไดรายงานสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เขต ๒ อุดรธานี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน ฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก ทราบทุก ๖ เดือน ซึง่ อยูใ นเกณฑ
มาตรฐานทุกป สวนรถขนทรายเปนรถรับจางของบริษัทอื่น หากประชาชนรองเรียนวารถคันไหนสงเสียงดังหรือกอ
ใหเกิดฝุนละออง หรือบริษัทฯ ทราบเอง บริษัทฯ จะแจงเตือนใหปรับปรุงไมใหกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
หากยังฝาฝนบริษัทฯ จะเลิกจางทันที
๖. ทําใหถนนบริเวณรอบโรงงานเปนหลุมเปนบอหรือไม จากการตรวจสอบทราบวา ถนนบริเวณรอบโรงงาน
เปนถนนลูกรังที่บริษัทฯ ทําขึ้นเอง หากไดรับแจงบริษัทฯ จะดําเนินการปรับเกลี่ยหรือเอาดินมาถมให
ความยุงยากของปญหา
ตองพิจารณาปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตให
ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และตองพิจารณาปญหา
ขอเท็จจริงวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการปลอยนํ้าเสียจากโรงงานหรือไมประการใด
กระบวนการแกไขปญหา
๑. คณะผูลงตรวจพื้นที่ ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาในระยะยาว ดังนี้
๑.๑ ใหบริษัทฯ ขุดรองนํ้าที่อยูรอบบริษัทฯ ใหลึกกวาเดิม เพื่อใหสามารถกักเก็บนํ้าไดปริมาณมาก
ขึ้น เมื่อถึงชวงฤดูนํ้าหลาก นํ้าจะไดไมไหลออกนอกโรงงาน
๑.๒ ใหบริษัทฯ กําหนดมาตรการปองกันไมใหกองทรายที่อยูบริเวณรั้วของบริษัทฯ ไหลลงสูที่นา
ของประชาชน เชน การยายกองทรายใหหางจากรั้วของบริษัทฯ การปลูกตนไมเปนแนวปองกัน การทํารั้วกําแพงให
สูงกวาเดิม เปนตน
๑.๓ ใหบริษัทฯ ปรับปรุงแกไขตามระเบียบขอกฎหมายและบันทึกขอตกลงที่ไดทําไวกับประชาชน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบซึง่ ทํานาบริเวณรอบโรงงานโดยเครงครัด พรอมรายงานผลการปรับปรุงแกไขใหอาํ เภอและองคการ
บริหารตําบลบึงงามทราบ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
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๒. จังหวัดรอยเอ็ดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดรอยเอ็ดแจงอําเภอหนองพอก ใหแจงบริษทั ฯ ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะผูลงตรวจพื้นที่ และรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดรอยเอ็ดแจงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
ตรวจสอบวา มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือที่ดิน สปก. หรือไม และเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สํานักงาน
การปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดรอยเอ็ด รายงานวาไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไมมกี ารบุกรุกทีส่ าธารณประโยชนหรือทีด่ นิ สปก.
แตอยางใด

121

ÈÙ¹Â´íÒÃ§¸ÃÃÁ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

¾.È. òõõ÷-òõöñ
òõöñ

