
จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ   
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 เวลา 08.40 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้   
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษให้ความช่วยเหลือนายมาฆะศักด์ิ แก้วตาปี ราษฎรตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีผู้ร้องได้มีปัญหาภายในครอบครัว เนื่องจากน้อยใจมารดาของตน และบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ร้องสูญหาย  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ประสานทำความเข้าใจให้กับผู้ร้องและมารดา โดยท้ังคู่สามารถปรับความ
เข้าใจกันได้ และได้อำนวยความสะดวกผู้ร้องในการทำบัตรประชาชน ณ ท่ีว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ท้ังนี้    
ได้นำส่งผู้ร้องเพื่อกลับบ้านพักแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ สามารถประสานขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดทุกจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีดังกล่าว ศดธ.ศก.ได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อดำเนินการปรับความเข้าใจ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อให้สามารถกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปได้ และยังอำนวยความสะดวกใน
การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้ว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

  

 

 

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการจุดประทัดแก้บนท่ีมีกล่ินเหม็นท่ีวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ อ.สิชล 

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

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าท่ีลงพื้นตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด สนง.ส่ิงแวดล้อมภาค 11 
และหน่วยงานในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งจากเพจ คพ.ว่าชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบจากการจุดประทัดแก้บนท่ีมีกล่ินเหม็นท่ีวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ อ.สิชล 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการประชุมเจ้าหน้าท่ีทางวัดแจ้งให้ทราบว่า การจุดประทัดเป็นพลังศรัทธาของประชาชน ดังนั้น 

การแก้ไขในระยะส้ัน ทางวัดได้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ท่ีมาแก้บนโดยกำหนดเวลาจุดประทัดระหว่าง 09.00 น.- 
16.00 น. ครั้งละหนึ่งหมื่นนัด มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบส่วนแผนงานระยะยาวของวัดได้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 ได้จัดซื้อท่ีดินจำนวน 80 ไร่ ไว้เป็นแลนด์มาร์คสุสานไก่ จุดเช็คอินแหล่งท่องเท่ียว 

2.2 สถานท่ีจุดประทัดได้แตงต้ังมีคณะทำงานดูแล ออกแบบท่ีจุดประทัดปลอดมลพิษ โดยออกแบบ
เสร็จเรียบร้อยหาผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะก่อสร้างได้เร็วๆนี้บนพื้นท่ี 4 ไร่ใช้งบประมาณจากรายได้ของวัด 3.5 
ล้านบาท 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกล่ินได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยในเบื้องมี
การกำหนดระยะเวลาในการจุดประทัดเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว รวมท้ังในระยะยาวได้มีการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดสร้างสถานท่ีจุดประทัดโดยเฉพาะแล้ว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

   

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นของขี้หมู 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าท่ีลงพื้นตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด สนง.ส่ิงแวดล้อมภาค 11

และหน่วยงานในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งจากประชาชนว่าท่ีบริเวณ 
ม.13 ต.เสาเภา อ.สิชล ก่อให้เกิดกล่ินเหม็นของขี้หมูรบกวนตลอดวันและมีการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นท่ีการเกษตร 
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบได้ผลสรุปว่า ให้ระงับการประกอบกิจการและให้ปรับปรุงกิจการท่ีก่อให้เกิด
เหตุรำคาญ ต่อสุขภาพให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติโดยให้ระยะดำเนินการ 45 วัน พร้อมให้ขออนุญาตจาก อบต.
รวมทั้งผ่านการจัดทำประชาคมของชุมชนอีกด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องกล่ินเหม็นในทันทีโดย
หน่วยงานของรัฐได้ให้ผู้ประกอบการระงับการเล้ียงหมูดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมทั้งเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพ และการดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดทุกราย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  

 

 

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอให้ร่วมตรวจการการลงพื้นท่ีรังวัดท่ีดิน  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นางอารีย์ อำมาตย์ ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบ
การรังวัดท่ีดินของเจ้าหน้าท่ีรังวัด สำนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ และขอให้รังวัดท่ีดินโฉนด ตำบล
กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ อีกครั้ง ณ ท่ีดินของผู้ร้อง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนจากอำเภอรัตภูมิ สำนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา 
สำนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ กำนัน และ ผู้ร้อง ซึ่งมาพร้อมกับทนายความ โดยมีเจ้าของท่ีดิน
ข้างเคียง ร่วมสังเกตการณ์การรังวัดท่ีดินแปลงดังกล่าว 

2. ผลการดำเนินการ 
จาการลงพื้นท่ีมีดังกล่าว ผลการรังวัดท่ีดินยังคงมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ คือ มีความยาว 40.50 เมตร 

นับจากแนวเขตถนน แต่หากวัดจากแนวเขตรั้วลวดหนาม เนื้อท่ีจะขาดหายไป 0.80 เมตร ซึ่งทนายความของผู้ร้อง
ไม่ติดใจ แต่ผู้ร้องยังคงติดใจ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว จะต้องไปใช้สิทธิทางศาล ภายใน 90 วัน ซึ่งแม้จะไม่ได้ข้อสรุป
ตามความต้องการของผู้ร้อง แต่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวก และบริการในการรังวัดอย่างเต็มท่ี 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้เวลากับผู้ร้องอย่างเต็มท่ี อธิบายทุกคำถามอย่างละเอียด จนทนายความของผู้ร้องเข้าใจ 
และเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการถูกต้องตามข้ันตอนทุกประการแล้ว  
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถประสานเรื่อง
ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดร่วมเป็นคนกลางในการหาทางออกของปัญหาให้ได้ข้อยุติและได้รับความพึง
พอใจ กรณีดังกล่าวไม่สามารถขอข้อยุติเป็นท่ีพอใจ ศดธ.สข.ได้แนะจำให้นำเรื่องดังกล่าวไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

  

 



จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากประกอบกิจการเล้ียงเป็ด 

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

เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการเล้ียงเป็ดประมาณ ๔๐๐ ตัว ส่งเสียงดัง 
และส่งกล่ินเหม็นจากมูลเป็ด พื้นท่ี ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี 
2. ผลการดำเนินการ 

ผลจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ร้องได้มีการขนย้ายเป็ดออกไปแล้วบางส่วน และผู้เล้ียงไม่ได้มีการขอ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ต่อ ทต.แก่งเส้ียน แต่อย่างใด และจากการตรวจสภาพ
ท่ัวไปในพื้นท่ีผลปรากฏดังนี้ 

๑. พบสภาพพื้นท่ี เป็นการเล้ียงแบบเปิด 

๒. พบร่องรอยการเล้ียงเป็ดอยู่และพบเป็ดประมาณ ๑๐ ตัว 

๓. สถานท่ีเล้ียงยังมีกล่ินเหม็นเล็กน้อยและมีเศษอาหารและแมลงวัน 

คณะผู้ตรวจสอบจึงมีความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันดังนี้ 
๑. ให้ผู้เล้ียงขนย้ายเป็ดออกจากพื้นท่ีภายใน ๗ วัน 

๒. ให้ผู้เล้ียงทำความสะอาดพื้นท่ี และพ่น EM ภายใน ๗ วัน เพื่อลดกล่ินเหม็นรบกวน 

๓. มอบหมาย ทต.แก่งเส้ียน ติดตามผลการแก้ไข และรายงานให้ ศดธ.กจ. ทราบ 

ท้ังนี้ถูกร้องรับทราบข้อตกลงและจะดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงและเรื่องกล่ินเหม็น 
โดยให้ดำเนินการแก้ไขในเวลาท่ีกำหนดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการเน้นย้ำ
ให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพ และการดำเนินการให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัดทุกราย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

  

  


