ขอมูลเรื่องถวายฎีกา ศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
----------------------------

1. ปงบประมาณ 2551 ( 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
จํานวน
5

ยุติเรื่อง
5

อยูระหวางดําเนินการ
-

2. ปงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 31 มกราคม 2552)
จํานวน
9

ยุติเรื่อง
8

อยูระหวางดําเนินการ
1

หมายเหตุ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ
1. นายบุญรอด ราญไพร ผูใ หญบานบานหนองหงส หมูท ี่ 1 ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานโครงการ
กอสรางทอสงน้ําจากเขื่อนแกงกระจาน
ไปยังพืน้ ที่บานหนองหงษและบริเวณใกลเคียงเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบความ
เดือดรอนขาดแคลนน้าํ เพือ่ อุปโภคบริโภค และการเกษตร
ผลการดําเนินงาน
จังหวัด ไดแจงประสาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาศึกษาความเปนไป
ไดในการกอสรางทอสงน้ําจากเขื่อนแกงกระจานไปยังพื้นที่บานหนองหงสและบริเวณใกลเคียง พรอมขอเสนอแนะ ตลอดจน
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว

………………………………..

สรุปขอมูลเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประจําเดือน มกราคม 2552
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พื้นที่อําเภอ
เมืองเพชรบุรี
ทายาง
บานลาด
เขายอย
บานแหลม
ชะอํา
แกงกระจาน
หนองหญาปลอง
รวม

รวม
7
3
3
1
7
4
1
2
28

ยุติเรื่อง
1
1
1
1
1
5

อยูระหวางดําเนินการ
6
2
2
1
6
4
1
1
23

บัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่อยูระหวางดําเนินการ
ที่
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

รายละเอียด
อําเภอเมืองเพชรบุรี
นายทะนง มอมเหมาะ ประธานหมูบา นหมู 2 ต. ไรสม รองเรียน
วาไดรับความเดือดรอนเนื่องจากทางกลับรถใตสะพานบริเวณบาน
สะพานยีห่ น มีน้ําทวมขัง ทําใหราษฎรไมไดรับความสะดวก 350
ครัวเรือน
ชาวบาน หมู 10 ต.หัวสะพาน รองเรียนวามีการเปดรับพนันหวย
จับยี่กี ที่บา นของผูใหญบานหมู 12
ผูใชนามวา คณะ อสม. และชาวบาน ต. หนองขนาน เนื่องจากไม
พอใจการปฏิบัติหนาที่ของ นางปทุม วัฒนานุกูล หัวหนาสถานี
อนามัยหนองหวา ที่ปฏิบัตหิ นาทีโ่ ดยไมมคี วามรับผิดชอบ ฉีดยา
ใหลูก อสม. แลวนอค แลวไมติดตามผล เลือกปฏิบัติ
นายสมเกียรติ นวลละออง รองเรียนวา กรมทางหลวงไดปรับปรุง
ถนนเพชรเกษมและจะจัดทํารางระบายน้าํ รูปตัววีบริเวณหนาบาน
ผูรอง และอาคารพาณิชย รวม 8 หลัง จะทําใหผรู องกับพวก
ไดรับความเดือดรอน ไมสามารถเขาออกได และตองการใหทาํ เปน
ทอแทน
สถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท. ได ไดเสนอขาวภาคค่ํา วามีนายทุน
ทําวัสดุอุปกรณไปทําการปรับสภาพพื้นทีแ่ ละกอสรางเขื่อนหิน
ปองกันการกัดเซาะในพื้นที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย โดยมิไดรบั อนุญาต

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- จังหวัดไดแจง สนง. บํารุงทางเพชรบุรี และ อ. - สนง. บํารุงทางแจงวา อบต. ไรสม จะ
เมือง ฯ พิจารณาแกไข
ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าํ เอง ขณะนี้
- จังหวัด ไดแจง ภ.จว.พบ. และ อ.เมืองฯ ตรวจสอบ ยังไมไดรับแจงผลกาดําเนินการของ อ.
เมืองฯ
-แจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง - ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
- ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
- แจงสํานักงานบํารุงทาง และ อ.เมืองฯ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาแกไขปญหา
- จังหวัดไดตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จ
- อยูระหวางการดําเนินการแจง
จริง พบวาที่ดินดังกลาวมีเอกสารสิทธิ แตถูกน้าํ กัด
เซาะ จึงไดแจงใหเจาของทีด่ ินไปยื่นเรื่องเพื่อรังวัดสอบ
เขต
- เจาของที่ดนิ ยังมิไดยื่นเรือ่ งขอรังวัดสอบ
เขต

-2ที่

รายละเอียด
การดําเนินการ
อําเภอเมืองเพชรบุรี
1.6 ขอใหตรวจสอบสถานบันเทิง มีราษฎรชุมชนทางรถไฟ จังหวัดไดแจงตํารวจภูธรจังหวัด ทีท่ ําการปกครองจังหวัด
รองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากเสียงดังรบกวน จากรานพรี และอําเภอเมือง ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแกไข
เซ็นต ตัง้ อยูข ั้น 2 ตึกสถานีรถรางไฟฟาทางขึ้นเขาวัง เปดบริการ ปญหา
23.00 -03.00 น

ผลการดําเนินการ

- ตรวจสอบแลว สถานบริการดังกลาวเสียงไมดัง
รบกวนเกินกําหนด ขณะเปดบริการ บริเวณรอบๆ
สถานบริการดานหลังติดเขาวัง ไมมีคนพักอาศัย
ดานหนาสถานบริการซึ่งอยูห างออกไปเปน
ทาวนเฮาสซงึ่ จะอยูใกลโรงแรมไดมอนด
1.7 ขอใหแกไขปญหาความเดือดรอนในชวงเทศกาล ราษฎร -แจง ตํารวจภูธรจังหวัด และสวนราชการที่เกีย่ วของ - ดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแล ความสงบ
ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากมีกระสุนปนตกถูกทีห่ นาตางในชวง ดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแล ความสงบเรียบรอย ตาม เรียบรอย ตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัด
เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 2552 ในชวงเวลาดังกลาวจะมี อํานาจหนาที่
เสียงปนดังเหมือนเกิดสงคราม ไมรูจะเอาผิดกับผูใด
1.8 ขอใหปรับปรุงการใหบริการของทีว่ า การอําเภอเมืองเพชรบุรี -แจงอําเภอเมืองฯ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา - ยังไมไดรับแจงผลกาดําเนินการ
เนื่องจากผูรองไมไดรับความสะดวกในการขอจดทะเบียนสมรส ปรับปรุงการใหบริการใหประชาชนไดรับความสะดวก

-3ที่
2.

รายละเอียด
อําเภอทายาง

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- แจงอําเภอทายาง ตรวจสอบวา บานเคียงหาด ลากูน ไดมี - ยังไมไดรับแจงผลการตรวจสอบ
การประกอบธุรกิจที่เขาขายตองขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
โรงแรม หรือไม
พรอมทั้งใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการไดจายเงินใตโตะใหกับ อบต.ปกเตียน มีมูล
ความจริงหรือไม
2.2 ผศ. มะณี สมรัก ผศ. ระดับ 8 ม.ราชภัฎเชียงราย รองเรียนวา นายชํานาญ พัดทอง ผูเชาที่ดินของผูรอง - จังหวัด ไดแจงกําชับให โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา - ยังไมไดรับแจงผลกาดําเนินการ
ไดถมดินตอออกจากที่ของผูรอง พรอมปลูกบาน โดยมิไดบอกใหผูรองทราบ ผูรองจึงไดขอใหมีการ เพชรบุรี และ อําเภอทายาง ตรวจสอบและเรงรัดการ
รังวัดใหม ปรากฏวาที่ ดินของผูรองติดชายคลองชลประทาน ผูรองจึงได รองเรียนต อหนวยงานที่ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เกี่ยวของ พบวาไมไดรับอนุญาตใหปลูกสรางบาน และ ไดปลูกบานรุกล้ําเขตคลองชลประทาน จึงให
นายชํานาญฯ รื้อถอนบาน แตนายชํานาญก็มิไดรื้อถอน กลับตอเติมบานดังกลาวจนเกือบแลวเสร็จ จึง
เห็นวา นายชํานาญฯ จงใจละเมิดคําสั่งและฝาฝนกฎหมาย รวมทั้งเทศบาลทายาง และ โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษายัง ไดละเลย ละเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อปกปองผลประโยชนของทางราชการ จึงขอให
จังหวัดกําชับและสั่งการใหหนวยงานทั้งสองดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางเครงครัดและเรงดวน เพื่อ
ผลประโยชนของทางราชการ และผูรองดวย
2.3 ราษฎรรองเรียนกรณีนายทุนกวานซื้อที่ดินจากราษฎร กรณีที่มีโครงการพระราชดําริ หรือการสรางเขื่อน -แจง
โครงการชลประทานเพชรบุรี เพื่อเปนขอมูล
จะมีนายทุนมากวานซื้อที่ดินเพื่อหวังเงินชดเชยคาเวนคืนที่ดิน
ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการโครงการตางๆ
2.1 นายทวี พงษพันธ รองเรียนวา สถานบริการใหเชาที่พัก ชื่อ บานเคียงหาดลากูน ตั้งอยูเลขที่ 333 ใน
หมูบานบางชองลากูนรีสอรท ถ. หาดเจาสําราญ – ชะอํา ม. 3 ต. ปกเตียน อ.ทายาง จ. เพชรบุรี ไดเปด
บริการใหเชาบานพัก โดยไมเสียภาษีบํารุงทองที่ โดยผูรองอางวา เจาของกิจการไดแจงกับสมาชิกที่ให
เชาบานวาจายเงินใตโตะใหแก อบต.ปกเตียน ไปแลว จํานวน 60,000 บาท

3.

อําเภอเขายอย
3.1 ชาวตําบลหนองชุมพล รองขอใหระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
หลอมเหล็ก ของบริษัท ไทยอินเตอรสตีลกรูป เนื่องจากจะกอใหเกิดมลพิษ

- แจงใหสาํ นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณา อยูระหวางการสอบถาม
แกไขปญหา แตเนื่องจากอํานาจการอนุญาตเปนของ ความเห็นของราษฎรในพืน้ ที่
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหมกี ารสอบถามความเห็น
ของประชาชนในพื้นที่กอน

- 4ที่
4.

5.

รายละเอียด
อําเภอบานลาด
4.1 นางดุจฤทัย อินทรเนียม รองเรียนวาไดขับรถยนตบนถนนเพชรเกษมขาลอง ได
ถูกรถบรรทุกน้ําของ บ.ศิริผลวัฒนา(1997) จก. ซึ่งเปนบริษัทผูรับเหมากอสราง
ถนนเพชรเกษมของกรมทางหลวง ขับยอนศรและเลี้ยวตัดหนารถของผูรองอยาง
กระชั้นชิด ผูรองไดหักหลบทําใหเกิดอุบัติเหตุ รถของผูรองไดรับความเสียหาย
คูกรณีไดหลบหนีโดยไมใหความชวยเหลือแตอยางใด ตอมา บริษัทฯ เจาของรถ
ไดมาตกลงคาเสียหาย แตไมยอมจายคาเสียหาย แตจะใหผูรองรับวาประมาท
รวม ซึ่งผูรองเห็นวาไมเปนธรรม
4.2 ขอใหเรงพิจารณาจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ราษฎรไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก
ไมไดรับเบี้ยยังชีพเปนเวลาหลายเดือนแลว
4.3 น.ส. พะเยาว พันแตง ขอความเปนธรรม กรณี ถูกขมขูใหรับสภาพหนี้ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดและ
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- แจงขอทราบรายละเอียด และผลการดําเนินดคีจาก ภ.จว.พบ. - ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
พรอมแจงกรมทางหลวงเพื่อทราบและกําชับมิให บ.ศิริผลวัฒนา
(1997) จก. ผูรับจางของกรมทางหลวง กระทําการโดยประมาท
พรอมรับผิดชอบตอกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

- แจงอําเภอบานลาด ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ
- แจงสํานักงานอัยการจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง
-สํานักงานอัยการจังหวัดไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในคดีแลว เปนไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่ชอบดวยกฎหมายแลว
และ
จังหวัดไดรายงานให มท.ทราบแลว

อําเภอบานแหลม
5.1 บ. เพชรบุรีเทอรมินัล จก. รองเรียนวา บ.เกษตรมั่งคั่ง จก. ซึ่งอยูติดกัน ไดทําการลอมรั้วที่ดิน ทั้ง
สามารถมองเห็นไดชัดเจนวารั้วและที่ดินเกือบทั้งหมดอยูในทะเล ทําใหมีทอขนสงน้ํามันและ
ทอร อยสายไฟของบริษัทฯ ผูรองบางสวนพาดผานที่ดินดังกลาว ผูรองเห็นวาไมเปนธรรม
5.2 ชาวบานอําเภอบานแหลม แจงวา นายยุทธ กับนางฟาหมน อาศัยที่วัดตนสนเปดรับพนันหวย กอ ขอ
และ จับยี่กี วันละ 2 – 3 รอบ โดยมี นายตํารวจระดับผูกํากับที่ยายมาใหม อํานวยความสะดวก

ที่ - แจงสํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบ

- ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ

- อําเภอรายงานวานาจะมีการลักลอบจริง แต สภ.อ.บานแหลม - ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
แจงวา ไมพบ วามีการลักลอบ แตเนื่องจากจังหวัด ไดรับเรื่อง เพิม่ เติม
รองเรียนมาใหม แตคนละราย จึงไดแจงให ภ.จว.พบ. และ อ.
บานแหลม ตรวจสอบเพิ่มเติม
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รายละเอียด
อําเภอบานแหลม
5.3 ราษฎรขอความชวยเหลือในการจัดทุนการศึกษาบุตรเนือ่ งจากผูรองเปนผูม ี
รายไดนอยไมเพียงพอเปน คาใชจา ยในการศึกษา
5.4 ราษฎรแจงเบาะแสเกีย่ วกับการลักลอบเปดบอนการพนัน บริเวณบานไมสองชัน้
หางจากสี่แยกสัญญาณไฟ จราจร ดานหนาที่วา การอําเภอบานแหลม
ประมาณ 200 เมตร
5.5 ราษฎรแจงเบาะแสเกีย่ วกับการลักลอบเปดบอนการพนัน ประเภทหวยจับยีก่ รี
บริเวณ หมูบ านบานแหลม ใกลกับศาลเจาฮุดโจว
5.6 ราษฎรขอความอนุเคราะหจดั สรรเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ ใหกบั นางสอาด ธรรมสุนทร
อาศัยอยูที่ตาํ บลทาแรงออก
5.7 ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน เนื่องจากเสนทางสายบางสามแพรกชํารุดเปนหลุม
และบอ มาเปนเวลา 7 ป จึงขอใหปรับปรุงถนนดังกลาว

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

-แจงสํานักเขตการศึกษาพืน้ ที่เพชรบุรี เขต 1 และโรงเรียนคง - เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน โรงเรียนคง
คาราม ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจาณาใหความชวยเหลือ คาราม
ไดสนับสนุนทุนการศึกษาในภาค
การศึกษานี้ไปแลว
-แจงตํารวจภูธรจังหวัด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและ -ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
-แจงตํารวจภูธรจังหวัด และอําเภอบานแหลม ตรวจสอบ -ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
ขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
-อําเภอบานแหลมตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาให -ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
ความชวยเหลือในกรณีดังกลาว
-แจงอําเภอบานแหลมตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา -ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
ใหความชวยเหลือในกรณีดงั กลาว
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6.

รายละเอียด
อําเภอชะอํา
6.1 น.ส.ภัคจิรา โกสี รองวา ไดปลูกบานพักอยูบริเวณทีด่ ินชายคลองซึ่งเปนที่
สาธารณะ แตถูกนางวาสนา แคมปเชอร ไดนําคนงานมาบุกรุกรื้อทําลาย
บานพักของผูรอง จนไดรับความเสียหายทั้งหลัง และยึดที่ดินดังกลาวไปเพื่อ
เตรียมปลูกที่พักตากอากาศ ทําใหผูรองไดรับความเดือดรอนเนื่องจากไมมี
ที่พักอาศัย ผูรองไดแจงความรองทุกขไวแลว
6.2 นายสุวิทย พราหมณแกว รองเรียนวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1961 ของจํานูญ
พราหมณแกว ออกทับลําหวยสาธารณะ สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาชะอํา
ไดนัดผูเกี่ยวของไปตรวจสอบใน จึงใหจังหวัดสง จนท. ไปรวมตรวจสอบดวย
6.3 ขอใหตรวจสอบการลักลอบใชกระแสไฟฟา ราษฎรไดรองเรียนวา มีรานอาหาร
ตามสั่งอยูบ านไมมีเลขที่ หมู 1 บานหนองคาง ตําบลชะอํา การลักลอบใช
กระแสไฟฟา เปนประจําทุกวัน
6.4 ขอความอนุเคราะหลาดยาง เนื่องจากราษฎรไดรับความเดือดรอนจากฝุน
ละอองจากถนนสายทุงจับญวน - หนองเขื่อน ซึ่งเปนถนนดินหนาแลง
มีฝุนละอองมากจนทําใหชาวบานเจ็บปวยเปนโรคที่เกิดจากฝุนละอองเปนตนเหตุ
6.5 ขอใหแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ มีราษฎรไดรับความเดือดรอนจาก
บานไมทราบเลขที่ อยูหมูท ี่ 6 บานโปงแย ตําบลไรใหมพัฒนา มีพฤติกรรม
มั่วสุมดืม่ สุราและเปดเพลงเสียงดังรบกวน

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- จังหวัด ไดแจง ภ.จว.พบ. ขอทราบผลคดี พรอมแจง - อยูระหวางการดําเนินการแจง
อ.ชะอํา ทม.ชะอํา ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา
ใหความชวยเหลือ

- จังหวัด มอบหมายให นายอําเภอชะอํา เปนผูแทน - อยูระหวางการดําเนินการแจง
ไปรวมตรวจสอบแลวรายงานผลใหจังหวัดทราบ
-แจงสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต )ฯ - ยังไมไดรับแจงผลการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่
- แจงอําเภอชะอําตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา - ยังไมไดรบั แจงผลการดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ
-แจง ตํารวจภูธรจังหวัด และอําเภอชะอําตรวจสอบ - ยังไมไดรบั แจงผลการดําเนินการ
ขอเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางในการแกไข
ปญหา
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7.

รายละเอียด
อําเภอแกกระจาน
7.1 กลุมชาง อบต. จังหวัดเพชรบุรี รองขอความเปนธรรมในการดําเนินคดี กรณี
นายจักรวาล แดงฉ่ํา หน.สวนโยธา อบต.วังจันทร ถุกนายมี นิลหอย นายก อบต.
วังจันทร ยิงเสียชีวิต เมื่อ 31 ธ.ค. 51 โดยกลุมผูรองเห็นวาคดียังไมคืบหนา ไมมี
ใครกลาเปนพยาน เพราะผูกอเหตุมีอิทธิพล จึงอยากใหจังหวัดเปลี่ยนพนักงาน
สอบสวนเปน พ.ต.ท. สมยศ ฉิมพาลี เนื่องจากเปนบุคคลที่ชาวเพชรบุรี ยอมรับ
ในฝมือ

8.

อําเภอหนองหญาปลอง
8.1 ราษฎรหมูบานเขาบันได จํานวน 101 ราย ไดรวมกันลงชื่อ รองเรียนถึงพฤติการณ
ของ นายจํารัส ดีกลั่น ผูใหญบาน ม.7 กับพวก ไดทําการบุกรุกพื้นที่ปาเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเปนปาไมสมบูรณอยูบนหุบเขาสูง โดยใชรถไถไปไถ และตัดตนไมไปขาย
เปนเสา และเผาถาน เพื่อหวังให สํานักงาน สปก. มารังวัดและออกเอกสารใหกับ
ตนเองและพวกพอง และมีผลประโยชนรวมกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ไมมี
การจับกุมผูกระทําผิด กลั่นแกลงราษฎร ทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชน

การดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- ที่ทําการปกครองจังหวัดแจงวา ควรแนะนําให - อยูระหวางสรุปเสนอ ผวจ. เพื่อสั่งการ
พนักงานสอบสวนรายงานเหตุการณใหนายอําเภอ
ทราบเพื่อใชดุลพินิจจะเรียกสํานวนมาตรวจแนะนํา
หรือเขาควบคุมการสอบสวน
หรือมอบหมายให
ปลัดอําเภอเขารวมสอบสวนคดี สวนการเปลี่ยนตัว
พนักงานสอบสวนอยูในวิสัยที่กระทําได

- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี และ
อําเภอหนองหญาปลอง ตรวจสอบขอเท็จจริง แลว
รายงานผลใหจังหวัดทราบ

- อยูระหวางเสนอ ผวจ. เพื่อสั่ง การ

