
จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอให้ไม่มีการตัดต้นพิกุล เนื่องจากการสร้างอาคารท่ีทำการแห่งใหม่ 

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

เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรี ว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสิงห์บุรี จะทำการ
ก่อสร้างท่ีทำการใหม่ และเกรงว่าจะตัดต้นพิกุลในเขตโรงเรียนพรหมวิทยาคารเดิม หมู่ 3 ตำบลพรหมบุรี อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีการตัดต้นพิกุล และได้ประสานไปยัง พ.ต.ต.รัฐฐชัย ป้องสวย 
สว.ตม.จว.สิงห์บุรี ถึงกรณี ดังกล่าว ยืนยันว่าจะไม่มีการตัดต้นพิกุลแต่อย่างใด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีมีความห่วงใยในการปกป้องรักษาไม้ใหญ่ ได้รับคำสัญญาว่าจะไม่มีการตัดต้นพิกุล          
ท่ีชาวบ้านถือเป็นต้นไม้สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ท่ีมีประวัติความเป็นมา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นท่ี 
รวมทั้ง เป็นการร่วมกันรักษาพื้นท่ีสีเขียวให้คนในพื้นท่ีอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 

 

 



จังหวัดบุรีรัมย์ 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังของบริษัทสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ชจำกัด 

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

ด้วยมีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำมาศ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังของบริษัทสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ เนื่องจากโรงงานดังกล่าวสร้างผลกระทบส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
จังหวัดมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนจาก
สำนักงานทรัพยากร จ.บร./ผู้แทนจากชลประทานจ.บร./ผู้แทนจากสนง.อุตสาหกรรมจ.บร.ร่วมประชุม/และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีนายอำเภอปะคำ(นายเดชสกล อาดัม) 
เป็นประธานการประชุมและตรวจสอบพื้นท่ี  
2. ผลการดำเนินการ 

ผลการประชุมและลงพื้นท่ีโรงงานไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงคลองธรรมชาติแต่อย่างใด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับทราบผลการตรวจสอบในปัญหาท่ีได้รับความเดือดร้อน โดยการร่วมกันบูรณาการแก้ไข
ปัญหาท่ีประชาชนได้รับเชิงรุก ร่วมท้ัง สามารถกลับมาใช้น้ำในคลองธรรมชาติได้อย่างมั่นใจ ว่าไม่มีส่ิงปฏิกูลของเสีย
จากโรงงานไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่อย่างใด 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

  

  

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียน (พันธ์ุภูเขาไฟ) 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นท่ีตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียน (พันธ์ุภูเขาไฟ) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. และช่วงเวลา 20.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ร่วมภารกิจสารวัตรทุเรียน เหตุการณ์ท่ัวไปปกติ 
1.2 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสารวัตรทุเรียนอำเภอเมือง 

ศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีตรวจสอบ กรณีนายอธีต แสงมณีงาม ได้ซื้อทุเรียน จำนวน 3 ลูก จากร้านน้องเสาร์เจริญทรัพย์ 
ปรากฏว่าทุเรียนอ่อนท้ัง 3 ลูก  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานเจรจาไกล่เกล่ีย ซึ่งร้านน้องเสาร์เจริญทรัพย์ ยินดีรับผิดชอบ 
โดยการโอนเงินจำนวน 1,200 บาท คืนให้ผู้ร้องตามราคาท่ีซื้อทุเรียน ผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอและพึงพอใจ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ ท่ีสามารถอำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ในทุกเรื่องท่ีประชาชนร้องขอ และทำให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค   
ท่ีสามารถซื้อสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ อีกท้ัง เป็นการร่วมกันสร้างมาตรฐาน      
ของสินค้าการเกษตร (ทุเรียน) ของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

  

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

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

เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 129 หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมชุดเคล่ือนท่ีเร็ว  
ลงพื้นท่ีพบปะและพูดคุยกับผู้ร้อง (ไม่ประสงค์จะออกนาม) เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของผู้ร้อง จากกรณีผู้ร้องได้โทรศัพท์มาทางสายด่วน เมื่อเช้านี้ เวลาประมาณ 08.40 น. ว่ามีความเดือดร้อน
ด้วยเสียงส่ันเครือ  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจึงได้จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วลงพื้นท่ีในเวลาต่อมา ทราบว่าผู้ร้องอายุประมาณ 
53 ปี มีโรคประจำตัวต้องพักรักษาตัวที่บ้าน (ใช้สิทธิประกันสังคม) ไม่มีงานทำ ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาดูแล 
เนื่องจากไม่มีรายได้ และขอให้ติดตามคดีการลงแชร์ออนไลน์ ท่ีสูญเสียเงินไปกว่า 99 ,000.-บาท นอกจากนี้ 
น้องสาวของผู้ร้อง (ไม่ประสงค์จะออกนาม) ขอความอนุเคราะห์เรื่องตำแหน่งงานท่ีเหมาะสม ขณะนี้ว่างงานมานาน
หลายเดือนแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม ได้รับ
ความสะดวกในการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐลงพื้นท่ีเพื่อรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวในรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีประชาชนได้รับอย่างเร่งด่วน ท้ังนี้ ได้ประสานติดตามคดีความเรื่องแชร์ออนไลน์ และประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยจัดหางานอีกทางหนึ่ง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้าน 

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

เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝ่ายทหาร) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรเมือง
นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากน้ำพูน กำนันตำบลปากพูน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ ในการดูแลประชาชนให้มี
ความสงบสุขเรียบร้อยและเกิดความมั่นคง กรณีมีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้าน มีการส่ง
เสียงด่าทอ หาทางกล่ันแกล้งครอบครัวของผู้ร้อง  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการประชุมหารือ และคู่กรณีท้ังสองฝ่ายทำบันทึกข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่กระทำการ
ใดๆ ท่ีกระทบต่อร่างกาย วาจา และใจอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระท่ังต่อกัน โดยให้เทศบาลเมืองปากพูน
และผู้นำท้องท่ีลงพื้นท่ีเย่ียมเยียน ติดตามรายงานผลความคืบหน้าให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขเชิงรุก มีการบูรณาการเพื่อหาทางออกของปัญหา 
ไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือทำให้แตกสามัคคีกันในระดับพื้นท่ีชุมชน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุข
ของคนในชุมชนต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
 

  
 

 


