
จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการซื้อ - ขายสินค้าเกษตร (ยางพาราก้อน) 
ร้านเจ๊น้อยชำโสม แอนด์ ฟ้าปราณี ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไม่ปิดป้าย
แสดงราคาการรับซื้อยางพาราก้อน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด และที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ ร่วมกัน
ตรวจสอบผู้ประกอบการซื้อ - ขายสินค้าเกษตร (ยางพาราก้อน) ณ ร้านเจ๊น้อยชำโสม แอนด์ ฟ้าปราณี ในพื้นที่
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่า ร้านเจ๊น้อยฯ ไม่ได้ปิดป้าย
แสดงราคาการรับซื้อยางพาราก้อนจริง และเจ้าของร้านเจ๊น้อยฯ รับผิดข้อกล่าวหาในฐานความผิดดังกล่าว  
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท 

    
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนกล่าวอ้างว่า มาทำบุญ         
ณ วัดป่าสำนักสงฆ์โนนกอก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วไม่สามารถเดินทาง  
ออกจากวัดได้ เนื่องจากถูกกลุ่มประชาชนผู้ อ้างสิทธิ์ครอบครองบริเวณพ้ืนที่วัดป่าสำนักสงฆ์โนนกอก          
ปิดล้อมไม่ให้เดินทางเข้า - ออกได้ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
โดยเบื้องต้นพบกลุ่มประชาชน อยู่บริเวณทางเข้า - ออกทางวัดจริง แต่ไม่ได้มีการปิดล้อมหรือขัดขวาง     
ทางเข้า - ออกทางวัด เพียงแต่ต้องการมาสังเกตการณ์ว่ามีพระที่ถูกทางคณะสงฆ์มีมติให้พ้นจากวัดแล้ว 
เดินทางกลับมาจำวัดหรือไม่ ส่วนการเข้า - ออกของประชาชน ผู้ที่มาทำบุญในวัดป่าสำนักสงฆ์โนนกอก
ดังกล่าว กลุ่มประชาชนไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาคัดค้านแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการทราบในส่วนประเด็น  
ของพระรูปดังกล่าวเท่านั้น ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษได้นิมนต์เจ้าคณะตำบลโพนข่า    
มาเพ่ือสอบถามและเพ่ือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทราบว่า พระรูปดังกล่าวกลับมาจำวัดจริง เนื่องจาก
จะต้องเข้าสอบอธิกรณ์กับทาง   เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และชี้แจงการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) 
เรื่อง ปิดที่พักสงฆ์ป่าศรีโนนกอก ซึ่งมีกำหนดสอบอธิกรณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงให้ประชาชนทั้งสองฝ่าย ได้เข้าใจกันในข้อเท็จจริง โดยผู้ร้องพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์            
และเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น. ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดตราด ประกอบด้วยศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดตราด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดตราด สรรพสามิตจังหวัดตราด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ     
ตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 
 1. ร้านจ๋อมแจ๋มหมาล่า 
 2. ร้านนั่งจ้อบาร์บีคิว 
 จากการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิดตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ   
กับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดตราดที่  2252/2564 เรื่องการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ทุกประเภทและสามารถเปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ประชุมชี้แจงเรื่องร้องเรียน 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนางหนูแหวน วงเดือน ราษฎรตำบล   
หนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และพวกรวม 32 คน ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องที่ดิน   
โนนกอกตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ร่วมกับ
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยได้ชี้แจงให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิสูจน์
ประเภทของที่ดินดังกล่าว โดยจะมีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ           
จังหวัดศรีสะเกษ (คพร.) ภายในเดือนธันวาคม 2564 เพ่ือจะได้ทราบประเภทของที่ดิน และจะได้ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งราษฎรกลุ่มดังกล่าวมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ สำหรับเรื่อง
ร้องเรียนที่กลุ่มราษฎรดังกล่าวได้ยื่นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไป 

        
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ประชุมชี้แจงเรื่องร้องเรียน 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยราษฎรจำนวน 20 คน มายื่นหนังสือร้องเรียน 
กรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพ้ืนที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม       
หลายประการ เช่น เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐไปใช้เป็นการส่วนตัว จัดจ้างบุคคลอ่ืนที่เป็นญาติพ่ีน้องของตน 
เข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวได้รับความเสียหาย 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับราษฎรจำนวน 20 คน ที่มายื่นหนังสือร้องเรียน 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ทำความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่มีการกล่าวอ้างและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งกลุ่มราษฎรดังกล่าวมีความพึงพอใจ  

          
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


