
 

จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ตรวจสอบการก่อสร้างรุกล้ำลำคลอง 
........................................................................................ 

1. ความเป็นมา  
ตามท่ีมีการร้องเรียนกรณีการปลูกส่ิงก่อสร้างรุกล้ำลำคลองภูมีของวังแร่รีสอร์ท ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ตำบล

ควนรู อำเภอรัตภูมิ และอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 

๒. ผลการดำเนินการ 
เมื่อวันนี้ 18 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ วังแร่รีสอร์ท ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ นางพิมพ์ธาดา 

จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในการประชุมช้ีแจงการเข้ารื้อถอนวังแร่รีสอร์ท โดยมี นายรุ่งโรจน์ 
และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายสุธี สุขสง ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 
พร้อมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี และเจ้าของรีสอร์ต ร่วม 40 คน 

สำหรับกรณีดังกล่าว ได้มีการรื้อถอนไปแล้วบางส่วน เมื่อวันท่ี 2 พ.ย.61 (1 ปีท่ีผ่านมา) ต่อมามีการ
ร้องเรียนเพิ่มเติมว่า เจ้าของรีสอร์ทยังคงมีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าของรีสอร์ทได้
ทำการรื้อถอนส่ิงก่อสร้างท่ีรุกล้ำลำน้ำไปบ้างแล้วเป็นส่วนใหญ่ เหลือส่วนท่ีเป็นการเทคอนกรีต นอกจากนี้ยังมี
การวางแคร่นั่งซึ่งมีหลังคาสำหรับทานอาหารบริเวณริมตล่ิง ซึ่งสามารถเคล่ือนย้ายได้ ไม่เป็นส่ิงล่วงล้ำลำแม่น้ำ
แต่อย่างใด สำหรับการปลูกสร้างนอกเขตโฉนดท่ีดินจะได้ตรวจสอบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้แนะนำให้
เจ้าของรีสอร์ทไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป 

ท้ังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมตรวจสอบและช้ีแจงทำความเข้าใจให้เจ้าของรีสอร์ทได้
รับทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
ประชาชนผู้ร้องเรียนสบายใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ถูกร้องได้ดำเนินการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างในส่วนท่ี

รุกล้ำลำคลอง ทำให้คลายกังวลเรื่องน้ำท่วมไปได้ และพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยแล้ว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล 

............................................................................... 
๑. ความเป็นมา 

จังหวัดสิงห์บุรี (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี) ได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี กรณี นางนงค์เยาว์          
อินกลับ อายุ 61 ปี ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า ตนเองเป็นผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วย            
เป็นโรคหลายโรค รวมท้ังต้องเดินทางไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าเดินทาง
สูงมาก อันเป็นเหตุให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ   

๒. ผลการดำเนินการ 
   นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีข้อส่ังการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  
บูรณาการความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอท่าช้าง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา                      
ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าท่ี ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับ
การทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด                 
โดยปรากฏผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
    2.1 อำเภอท่าช้าง ได้ประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง โรงพยาบาลท่าช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ สำนักงาน
เทศบาลตำบลถอนสมอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการอำนวยความสะดวก                
จัดพาหนะสำหรับเดินทางไปรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด    
 2.2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2,000 บาท 

  2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในประเด็น
การรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ          
ถ้วนหน้า (ผู้สูงอายุ) ร่วมกับสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) และไม่มียานอกบัญชี         
ยาหลักท่ีจำเป็นต้องใช้ ท้ังนี้ ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ยกเลิกคำขอพระราชทานพระบรมราชา -          
นุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล และขอกลับไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามเดิม     

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

   ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการภายใน
จังหวัดสิงห์บุรีอย่างทันท่วงทีจนเป็นท่ีพึงพอใจ  

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
นายสิทธิ ลิมปะพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
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จังหวัดระยอง 
เรื่อง ขอใหต้รวจสอบความไม่โปร่งใส ในการบริหารงานของชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรง 

หมู่ท่ี 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
.......................................................................................... 

1) ความเป็นมา 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดระยองได้ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ ร้อง (ปกปิดช่ือ) กรณีชมรม
สงเคราะห์บ้านหนองโพรง ได้นัดประชุมสมาชิก โดยชมรมแจ้งว่าได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเงินท่ีสมาชิก
ส่งไปแล้วนั้นอาจไม่ได้คืน ซึ่งทางสมาชิกเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้สมาชิกได้รับความเสียหายจึงต้องการให้
ช่วยดำเนินการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ในการบริหารงานของชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงและสมาชิก
ชมรมฯ ได้ขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายเงินในระหว่างท่ียังไม่ได้รับคำช้ีแจงท่ีพอใจ หรือข้อยุติ โดยไม่ถูกตัดสิทธ์ิหรือ
ให้ออกจากการเป็นสมาชิก 

๒) ผลการตรวจสอบเบื้องต้น 

๑. วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท่ีว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหา กรณี เรื่องร้องเรียนชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงโดยมี 
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนสรุปประเด็นสำคัญ
คือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ฐานะนายทะเบียนจะเข้าไปตรวจสอบบัญชีท่ี
ชมรมฯ ให้ฝ่ายบริหารชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงเตรียมเอกสารเพื่อช้ีแจง 

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ท่ีเกิดขึ้น
พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องท่ีไม่มี
อำนาจพิจารณาออกคำส่ังตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และไม่มีอำนาจในการ
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ไปบริหารจัดการชมรมฯ เนื่องจากชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรงยังมิได้จัดต้ังเป็น
สมาคมตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนจึงได้
แจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม
2562 เพื่อเป็นหลักฐาน เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ และแจ้ง
ใหช้มรมฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ 

๓. จากการตรวจสอบ รายรัย – รายจ่าย ของชมรมเนื่องจากใบเสร็จรับเงินท่ีนำมาให้ตรวจสอบ        
มีไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงใบเสร็จรับเงินท่ีออกให้สมาชิกชมรมฯ และใบมรณบัตรของ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ เนื่องจากชมรมฯ แจ้งว่าเอกสารเปียกน้ำและ
ได้ทำลายท้ิงไปแล้ว และจากการสังเกตการณ์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแกลงพบว่ายังมีประชาชนจำนวนมาก 
เข้ามาจ่ายเงินให้กับทางชมรมฯ จากการสอบถามประชาชน ยังไม่พบว่ามีประชาชนท่ีเป็นสมาชิกชมรมฯท่ีไม่ได้
รับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มีเพียงบางรายท่ีได้รับช้ากว่ากำหนดในงวดท่ี 2 แต่ก็ได้รับครบถ้วนทุกรายตาม
จำนวนสมาชิกท่ีคงเหลือ 

4. จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ ชมรมฯไม่มีการเสียภาษี รายได้ประจำปี 

5. ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ืนๆ พบว่า ชมรมฯ มีการดำเนินงานท่ีขาดประสิทธิภาพขาด
ความรู้ความสามารถ ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากประธานชมรมฯ การจัดทำเอกสารทางการเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีการสรุปยอดสมาชิกท่ีรับเข้า สมาชิกท่ีขาดส่งเกิน 2 เดือน สมาชิกท่ีเสียชีวิต ไม่มีการรายงานสรุป
ยอดสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบัน มีการนำเงินฝากธนาคารเพียงบางส่วน ไม่มีการเก็บเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบโดย
เจ้าหน้าท่ีอ้างว่าไม่ทราบว่าต้องเก็บเอกสารไว้ถึง 10 ปี และไม่คิดว่าจะมีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี
เนื่องจากเป็นการทำงานของชมรม เจ้าหน้าท่ีของชมรมไม่มีการคุมยอดสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทำให้ชมรมฯ ต้องรับ 

/ภาระ....  
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ภาระจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับประโยชน์ของผู้ตายในส่วนของสมาชิกท่ีขาดส่ง เป็นเหตุให้ชมรมฯ ต้องตัด
สมาชิกท่ีขาดส่งเกินกำหนดออกไปในครั้งเดียว จำนวน 1,500 คน ในเดือนพฤษภาคม 2562โดยไม่ได้แจ้งให้
สมาชิกทราบก่อน ส่งผลให้ยอดเงินท่ีผู้รับผลประโยชน์ของผู้ตายท่ีจะได้รับลดน้อยลงมากและจากการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการฯ พบว่ายังมีสมาชิกท่ีขาดส่งเกินกำหนดและต้องตัดออกจากการเป็นสมาชิกอีกจำนวนมาก 

6. กรณีสมาชิกชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายเงินในระหว่างท่ียังไม่ได้รับคำช้ีแจง  
ท่ีพอใจ หรือข้อยุติ โดยไม่ถูกตัดสิทธ์ิหรือให้ออกจากการเป็นสมาชิก ทางชมรมฯ แจ้งว่าไม่อาจให้สมาชิกชมรมฯ
ขอสงวนสิทธ์ิและระงับการจ่ายเงินให้กับชมรมฯ ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ
ท่านอ่ืน ๆ และหากสมาชิกท่ีขอขอสงวนสิทธ์ิไม่ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมฯ หากเสียชีวิตลง ชมรมฯ จะระงับ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพทันที 

๓) ผลการดำเนินการ 
วันท่ี 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ท่ีว่าการอำเภอแกลงศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัด เข้าร่วมประชุมช้ีแจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนชมรมสงเคราะห์บ้านหนองโพรง  โดยมี
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน เพื่อช้ีแจงผลการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สมาชิกชมรมฯ ทราบ และในวันดังกล่าว ชมรมฯแจ้งว่าได้ให้ตัวแทนไป
ดำเนินการจดทะเบียนแล้วตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนแจ้งในวันท่ี12 กันยายน 2562 ซึ่งเมื่อ
ชมรมฯ ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนในฐานะนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องท่ี มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงาน และการพิจารณาออกคำส่ังตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และสมาคมฯ ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อ
ช้ีแจงการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้สมาชิกทราบทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้เกิดความไว้วางใจใน
การดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อไป 

4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบริการสมาคมฯ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้แจ้งให้สมาคมฯ ไป
ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดตาม พรบ.
การฌาปกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพื่อให้สมาชิกได้รับความสบายใจ และการดำเนินการท่ีถูกกฎหมายต่อไป 

5) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง 
 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 

 



จังหวัดระยอง 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเปิดตลาดนัดในซอย 13 ตำบลมะขามคู่ และตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา 

.........................................................................  
1) ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 จังหวัดระยองได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางนวลจันทร์ ชาลีชาติ ท่ีอยู่ 
189/1 หมู่ท่ี 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมกลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดซอย 13 
ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ระยอง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าท่ีร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียน กรณี  
ขอให้มีการตรวจสอบการเปิดตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ จำนวน 4 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวัน 
อาทิตย์แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีการเปิดประกอบกิจการทุกวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดข้างเคียง ซึ่ง 
ห่างกันเพียง 300 เมตร คือ ตลาดนัด ซอย 13 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้รับ 
ผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ จึงมีความประสงค์ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วม 
เจรจาไกล่เกล่ียทำข้อตกลงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  

2) ผลการดำเนินการ 
การแก้ไขปัญหา วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ท่ีว่าการอำเภอ

นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ 
ว่าท่ีร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
ประกอบด้วย นายอำเภอนิคมพัฒนา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ปลัดเทศบาลตำบลมะขามคู่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนานิคม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอนิคม
พัฒนา ผู้แทนกอง อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดระยอง ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการตลาดซอย 13 จาก
ท้ัง 2 ตลาด จำนวน ตลาดละ 5 คน โดยในการประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริง ดังนี้  

2.1 การดำเนินการเปิดตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ เป็นอำนาจของเทศบาลตำบล มะขามคู่ 
โดยเจ้าของตลาดได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดตลาดนัดถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิทธิของ  
ผู้ประกอบการท่ีจะสามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ได้ตามท่ีได้รับอนุญาต  

2.2 กรณีเจ้าของตลาดนัดซอย 13 ตำบลพนานิคม มีความประสงค์เปิดทำการตลาดนัดทุกวัน 
ขอให้ยื่นขออนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมได้จัดเตรียม 
เจ้าหน้าท่ีสำหรับให้คำแนะนำไว้ด้วยแล้ว  

2.3 ท่ีประชุมขอให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ยินยอมให้ผู้ประกอบการ 
จากตลาดซอย 13 ตำบลพนานิคม เข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ ในวันท่ีตลาดนัด
ซอย 13 ตำบลพนานิคม หยุดทำการ  

ซึ่งผู้ประกอบการจากท้ังสองฝ่ายยินดีดำเนินการตามข้อตกลง โดยผู้ประกอบการจากตลาดนัด ซอย 
13 ตำบลพนานิคม สามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดซอย 13 ตำบลมะขามคู่ได้  
3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ผู้ประกอบการจากตลาดนัดซอย 13 ตำบลพนานิคม มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกวัน 

4) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
………………………………………………………………. 

1) ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอ ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนางสาวบี แฟนสาวของนายเอ ได้ติดต่อนายหน้ารายหนึ่งเพื่อจะไปทำงานเสิร์ฟอาหาร       
ท่ีประเทศบาห์เรน แต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังและบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย  
2) ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทย ในประเทศบาห์เรน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เจ้าหน้าท่ีตำรวจ
ประเทศบาห์เรนได้เข้าช่วยเหลือนางสาวบีได้อย่างปลอดภัย และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด แล้วส่งตัวกลับ
ประเทศไทยในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยท้ังสองพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้การบริหารราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก  

วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเอ (นามสมมติ) และนางสาวบี (นามสมมติ) ได้เดินทาง
เข้ามา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอขอบพระคุณนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ท่ีให้ความช่วยเหลือกรณี  
3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ท้ังท่ีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมท้ังเช่ือมั่น
การทำงานของหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น 

4) รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

นายนัฐวัฒน์ฯ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 


