
จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง จับกุมการลักลอบเล่นการพนัน 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนโทรศัพท์หมายเลข 045 614 545 
กรณี  พลเมืองดีผู้ ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันที่บริเวณชุมชนวัดหลวง  
ซอยศรีสุมังค์ 4 ลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้น บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่และจะลักลอบเล่นการพนัน
ในช่วงกลางคืน  

2. ผลการดำเนินงาน 
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษประสาน 
กับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ โดยพันตำรวจเอกณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
ภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้สั่งการให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นำโดย  
พันตำรวจโทศราวุฒิ คำน้อย รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ, พันตํารวจตรีรัฐสภา 
จันทนุกูล สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน  
เดินทางไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง ผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาวจันทร์ทา ทองเพชร อายุ 56 ปี ที่อยู่ 1622/12 ถนนรอบเมืองใต้ ตำบลเมืองใต้ 
อ ำ เภ อ เมื อ งศ รี ส ะ เก ษ  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ  แ ล ะน า งส า  สุ ด ค ำภ า  อ ายุ  6 7  ปี  ที่ อ ยู่  2 /7 -8  
ถนนพิศาล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยของกลาง คือ ไพ่ป๊อกหลังลาย จำนวน 1 สำรับ 
และเงินสด จำนวน 20 บาท โดยตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกับพวกลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ผสมสิบ) พนันเอา
ทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย 

   
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ กรณีนางจันทร์ทิพย์ แพรบุตร ขอให้เร่งรัด
การดำเนินคดี โดยผู้ร้องอ้างว่าได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษแล้ว ซึ่งผู้ร้องได้ติดตาม
เรื่องหลายครั้ง แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสาน 
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินการ สรุปได้ว่า กรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ  
ได้แจ้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาเกลี่ยไกล่กันแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และได้นัดคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง 
ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ ระเบียบ  
ข้อกฎหมาย ให้ผู้ร้องทราบด้วยแล้ว 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดพิษณุโลก   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่  28 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุ โลก 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานกลาง ชั่ง ตวง วัด พิษณุโลก ลงพ้ืนที่ออกตรวจสอบสถานการณ์การ
กำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ตลาดพิษณุโลกร่วมใจ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการตรวจสอบร้านค้าในตลาดพบว่า มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน รวมถึงไม่พบตาชั่งกิโลที่
ไม่ ได้ มาตรฐาน  ซึ่ ง เจ้ าหน้ าที่ ได้ มี การกำชับและแนะนำให้ ร้ านค้ าปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกฎหมาย  
อย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าและการกักตุนสินค้า ซึ่งหากพบ
ปัญหาการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรหรือการกักตุ นสินค้า 
หรือหากประชาชนพบเห็นให้แจ้งสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกและสายด่วน 1569 หรือ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายอธิปไตย ไกรราช 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น  
ว่าขอให้มีการตรวจสอบการดำเนินการออกเอกสารบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหมายเลข 0) เนื่องจาก
ข้อมูลที่ตนยื่นไว้ถูกจำหน่ายจากระบบ โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการดำเนินการของอำเภอเมืองตราด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด เข้าพบนางสาวพชรมณฑ์ ภูมิสถิต 
ปลัดอำเภอเมืองตราด หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร พบว่า ผู้ร้องตามกรณีข้างต้นมี 3 ราย ประกอบด้วย 
(นายเจ๊าะ เดิม, นายเพี๊ยบ เดิม, นายเพี๊ยะ เดิม) มีบิดามารดาเป็นชาวกัมพูชา ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 ครูลักษณา คงพริ้ว โรงเรียนวัดหนองคันทรงได้ยื่นข้อมูลผู้ร้องทั้ง 3 ราย 
(ขณะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา) ส่งให้สำนักทะเบียนอำเภอเมืองตราด เพ่ือดำเนินการกรณีเป็นบุคคล 
ไมม่ีสถานะทางทะเบียน (บัตรหมายเลข 0) 
 2. เมื่อปี พ.ศ.2554 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง 
สำรวจข้อมูลและเรียกให้ผู้ยื่นข้อมูลไว้เข้าให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการดำเนินการต่อสำนักทะเบียนอำเภอ  
ซึ่งเมื่อผู้ยื่นข้อมูลไว้ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบ สำนักทะเบียนอำเภอจึงได้จำหน่ายข้อมูลผู้ร้อง 
ออกจากระบบ เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้ดำเนินการเข้ามารายงานตัวตามข้ันตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 3. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ผู้ร้องทั้ง 3 รายได้ยื่นขอคืนรายการบุคคลผู้ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนต่อสำนักทะเบียนอำเภอเมืองตราด ซึ่งมีผู้ยื่นทั้งสิ้น 60 ราย โดยผู้ร้อง อยู่ลำดับที่ 22 , 23, 24 
ตามลำดับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังขาดเอกสารหลักฐาน พยานบุคคลที่ต้องให้ข้อมูล โดยเฉพาะ  
จะต้องนำ ครลูักษณา คงพริ้ว มาให้ข้อมูลเพื่อความครบถ้วน สมบูรณ์ 
 ทั้งนี้อำเภอเมืองตราดได้แจ้งผู้ร้องทราบถึงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้ว และจะได้สรุปผลการ
ดำเนินการรายงานจังหวัดทราบ ต่อไป 

               
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 

 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง จับกุมการลักลอบเล่นการพนัน 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรไม่ประสงค์ออกนามร้องเรียนผ่าน
โทรศัพท์สายด่วน 1567 ว่ามีการถางบริเวณที่ รกร้าง ทำให้ เกิดเศษไม้และกองวัชพืชจำนวนมาก  
ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า มีการเผาเพ่ือทำลายกิ่งไม้และวัชพืชดังกล่าวในพ้ืนที่ชุมชนหนองโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
เป็นเวลาสองคืนแล้ว ผู้ร้องได้ประสานเจ้าของที่ดิน กลับได้รับการแจ้งว่า จะดำเนินการเผาเฉพาะช่วงเวลา
กลางวัน ซึ่งคาดว่าจะไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว โดยผู้ร้องเห็นว่าการเผาตามที่
เจ้าของที่ดินกล่าวอ้างนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 - 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ปรากฏว่า มีการเผากิ่ งไม้และกองวัช พืชจริงจำนวน 5  จุด ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
ได้นำรถน้ำมาเพ่ือดับไฟ และได้ให้คำแนะนำกับผู้เผาในเรื่องของการจัดการกิ่งไม้และกองวัชพืชให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือป้องปรามมิให้มีการเผาขยะและเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

      
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


