
จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

ศูนยด์ำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน
เพื่อขยายไหล่ทางและก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณส่ีแยกบ้านนาหลา ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีการปิดเส้นทางจราจร และมีการดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ประชาชนท่ีสัญจรบริเวณ
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  
2. ผลการดำเนินการ 

เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมลงพื้นท่ีแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงาน 
ศดธ.สข. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอหาดใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา และ
นายก อบต.ท่าข้าม โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบ โดยเฉพาะการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 43 - บ้านควนหิน ระยะทาง 0.450 กม.กำหนดแล้วเสร็จ       
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากสภาพปัญหาของพื้นท่ี อาทิ การปิดถนนแล้วยังมีพี่น้องประชาชน
บางส่วนยังคงใช้เส้นทาง การเคล่ือนย้ายแนวเขตประปา เป็นต้น ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท่ีจะดำเนินการได้อย่าง
เต็มท่ีอย่างไรก็ตามแขวงทางหลวงชนบทสงขลาจะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันท่ี 
20 กันยายน 2563  
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไป-มา ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ถนน   
สายดังกล่าวแล้วเสร็จในเวลาท่ีกำหนด และประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางในการสัญจรได้อย่างปกติโดยเร็ว 
เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรและลดความส้ินเปล้ืองในการท่ีจะต้องไปใช้เส้นทางอ่ืนในการเดินทางอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
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จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มหมูของเรือนจำ  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

ตามท่ีมีผู้ร้องเรียนผ่านรายการ “ร้องทุก (ข์) ลงป้ายนี้” ทางช่องไทยพีบีเอส เมื่อคราวมาจัดรายการสัญจร 
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ว่าได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มหมู
ของเรือนจำ (ไม่ระบุ) ส่งกล่ินเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชน 

2. ผลการดำเนินการ 
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายดำรงค์ บัวฤทธ์ิ 
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าท่ี นำเดินสำรวจสภาพพื้นท่ีภายในเรือนจำ และให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของเรือนจำในทุก ๆ ด้าน 

สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลา ภายใต้การนำของ นายดำรงค์ บัวฤทธ์ิ ผู้บัญชาการเรือนจำ ได้เล็งเห็น
การพัฒนาเรือนจำท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการเล้ียงหมู ซึ่งเดิมมีการเล้ียงในเรือนจำ
จังหวัดสงขลา และน่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนท่ีอาศัยรอบเรือนจำ จึงได้มีแนวคิดท่ีจะปรับเปล่ียน
พื้นท่ีการเล้ียงหมู (เดิม) มาเป็นสถานท่ีพยาบาลนักโทษแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างรื้อถอนโรงเรือนเล้ียงหมู ทำให้
บรรยากาศภายในเรือนจำจังหวัดสงขลาปลอดโปร่งและร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบเรือนจำดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องกล่ินเหม็นเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริเวณโดยรอบเรือนจำกลับมามีอากาศท่ีปลอดโปร่งและร่มรื่นเหมือนเดิม ท้ังนี้ เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอาจจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาและแก้ไขให้ประชาชนพึงพอใจอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

 



จังหวัดมุกดาหาร 
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการต้ังโรงงานผลิตน้ำในวัด  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้ ศดธ.จ.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณี นางลภัสพร คนเท่ียง พร้อมพวก
ประมาณ ๒๐ คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ว่าผู้ร้องและประชาชน 
บ.บ้านคำเบ่ิมบ่ามโนนสมบูรณ์ รวม ๑๐๗ คน ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า ๑๐ ปี เนื่องจากหมู่บ้านต้ังอยู่บน
ภูเขาสูงในอดีตยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ ต่อมาต้นปี ๒๕๖๓ มีนายทุก
มาต้ังโรงงานผลิตน้ำด่ืมในพื้นท่ีวัด จึงขอให้หน่วยงานราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา  
2. ผลการดำเนินการ 

จาการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้ 
2.1 เจ้าคณะอำเภอคำชะอี แจ้งว่า วัดได้ติดต้ังถังรองรับน้ำจากภูเขา จำนวน ๒ ถัง โดยเป็นถัง

คอนกรีต ๑ ถัง ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตรและวางระบบท่อลงมาให้ชาวบ้านได้ใช้ ส่วนหมู่บ้านจะมีถังแสตนเลส 
จำนวน ๑ ถัง ความจุประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร และวางระบบท่อไปยังวัด ซึ่งท่ีผ่านมาปริมาณน้ำเพียงพอตลอด 
แตะจะมีปัญหาบ้างในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนน้ำจะมากจนล้นถังทางวัดจึงได้ต้ังโรงงานผลิตน้ำบรรจุขวดขั้นภายในวัด
และมีไว้เพื่อใช้ในกิจการของวัด และแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและมาขอน้ำ 

2.2 ชาวบ้านได้มีการต้ัง คกก.บริหารจัดการน้ำ และมีการติดต้ังมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ โดยเก็บค่าใช้น้ำหน่วย
ละ ๕ บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและซ่อมแซมกรณีมีการชำรุดเสียหาย 

2.3 นายก อบต.บ้านค้อ แจ้งว่าปัจจุบัน อบต. ได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาดำเนินการ
ก่อสร้างหอถึงสูงในพื้นท่ีบ้านคำเบิ่มบ่ามฯ โดยการทำการสูบน้ำจากห้วยตาเปะซึ่งมีน้ำท้ังปี ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอท้ังปี 

2.4 กรณีการต้ังวัด ผอ.สนง.พศ.จ.มห. แจ้งว่า วัดดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผายล 
(ปัจจุบันมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์) และกรมอุทยานได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีแล้ว 

2.5 ผู้แทน สนง.สสจ.มห. แจ้งว่า ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ววัดยังไม่ได้ขออนุญาตผลิตน้ำด่ืม ซึ่งถือเป็น
ความผิดและจะดำเนินเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป 

2.6 ผู้แทน สนง.อุตสาหกรรม จ.มห. แจ้งว่า ตรวจสอบมอเตอร์ท่ีใช้ในการผลิตน้ำด่ืมเบ้ืองต้นแล้ว ไม่
อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมายโรงงานแต่อย่างใด 

2.7 ผู้แทนสรรพากรพื้นท่ีมุกดาหาร แจ้งว่า จากการตรวจสอบหลักฐานเบ้ืองต้นยังไม่มีการชำระภาษี
ตามกฎหมาย ซึ่งจะได้ตรวจสอบรายละเอียดหากอยู่ในเกณฑ์ต้องชำระภาษีก็จะเรียบเก็บตามกฎหมายต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่พอใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้รับการตรวจสอบ 
และดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถกลับมามีน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงอย่างยั่งยืน รวมท้ังเป็นการให้ข้อมูล
กับหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตรวจสอบในกรณีท่ีเห็นว่ามีการดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อท่ีจะ
เป็นการวางหลักการให้ทุกคนดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
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จังหวัดนครพนม 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายพันธ์ ชมภูพระ กับราษฎรกลุ่มชาติพันธ์ุไทโส้ 
บ้านห้วยพระ หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กรณีกรมท่ีดินได้มีคำส่ัง
อธิบดีกรมท่ีดิน ท่ี 3879/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามความ       
ในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนตามความในมาตรา 61 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินว่าการออกโฉนดท่ีดินจำนวน 14 แปลง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
(น.ส.3 ก.) จำนวน 32 แปลง ในพื้นท่ีตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
และรายงานความเห็นให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณา  
2. ผลการดำเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนและประชุมสรุปความเห็นเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีมติเป็น 
เอกฉันท์ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมท่ีดินว่าควรเพิกถอนโฉนดท่ีดิน และ น.ส.3 ก. ทุกแปลง ซึ่งประธานกรรมการ
ได้มอบหมายให้เลขานุการสรุปรายงานการสอบสวนความเห็นคณะกรรมการฯ ให้อธิบดีกรมท่ีดินพิจารณา     
แต่ปรากฏว่าเลขานุการเพิกเฉยและไม่รายงานการสอบสวนดังกล่าวให้อธิบดีกรมท่ีดินภายในระยะเวลาตาม
มาตรา 61 วรรคส่ี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งทำให้ราษฎรบ้านห้วยพระได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และเร่งรัดให้ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ให้อธิบดี
กรมท่ีดินเพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุไทโส้ ท่ีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และเมื่อการแก้ไข
ปัญหาได้ข้อยุติเป็นท่ีส้ินสุด ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมท้ังกลับมาประกอบอาชีพของของ
ต้นเองได้อีกครั้ง และยังเป็นการทำให้ปัญหาเรื่องท่ีดินมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปอีกด้วย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 

  

  



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือนายคงมีคุณ มั่นจันทึก ราษฎรตำบลภูมะเดือ 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กรณี     
ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ เนื่องจากถูกอาญัติตัวมาดำเนินคดีท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และได้ถูกกักขังแทน
ค่าปรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และนายสถานี
เดินรถศรีสะเกษในเรื่องการเดินทางกลับภูมิลำเนาของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือจำนวนหนึ่งด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ สามารถประสานขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดทุกจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีดังกล่าว ศดธ.ศก.ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับประชาชน จนทำให้ประชาชนคนดังกล่าวสามารถ  
กลับภูมิลำเนาได้โดยสวัสดิภาพ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

  

 


