
จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ร่วมประชุมแก้ ไขปัญญา กรณี นายคเชนทร์  สุขเกษม  
ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด  
เพ่ือขอความช่วยเหลือ เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน 
เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ำ คลองห้วยแร้ง  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได้ว่า มีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวมาหลายครั้งแล้วและได้มีการพิจารณาแล้วว่า
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบกับมีราษฎรได้ใช้สิทธิทางศาลแล้ว จำนวน 10 คดี  
ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้อง จำนวน 6 คดี ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องจำนวน 3 คดี และให้กรมชลประทาน
จ่ายค่าชดเชยจำนวน 1 คดี แต่เนื่องจากยังคงมีกลุ่มราษฎร อีกจำนวน 9 ราย ที่ยังมิได้ใช้สิทธิในการฟ้องคดี
ต่อศาลและกล่าวอ้างว่าพวกตนเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน บริเวณทางด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลด่านชุมพล แต่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติว่า โครงการชลประทาน
ตราดจะดำเนินการประสานสำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และที่ตั้งของแปลงที่ดินอย่างละเอียดในแต่ละรายให้ครบทั้ง 9 รายและจะดำเนินการประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่และราษฎรทั้ง 9 รายดังกล่าวมาประชุม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

                  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
สั่งการให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายสนิท พรหมพิลา ผู้ใหญ่บ้านหนองห้าง และนางพยอม 
เพ็งแจ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีนายสายัน ประเทศ ราษฎรตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
ร้องเรียนผ่านเพจเฟสบุ๊ค ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีฐานะยากจนบุตรของผู้ร้องก็เป็นผู้พิการ 
และไม่มีที่ดินทำกิน จึงขอความช่วยเหลือ  

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ปรากฏว่า 
 1. ครอบครัวของผู้ร้องอยู่อาศัยด้วยกัน 4 คน มีผู้ร้อง ภรรยาของผู้ร้อง บุตรชายและหลานสาว 
ซึ่งเป็นบุตรของบุตรสาวของผู้ร้อง โดยบุตรชายผู้ร้องเป็นผู้ พิการจริง (ประเภทการเคลื่อนไหวและ  
การสื่อความหมาย) และได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการจำนวน 800 บาทต่อเดือน 
 2. บุตรสาวซึ่งทำงานอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครส่งเงินมาให้ทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท 
 3. ผู้ร้องและภรรยาของผู้ร้องเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 
 4. ภรรยาของผู้ร้องมีที่นากรรมสิทธิจำนวน 1 ไร่เศษ ซึ่งปัจจุบันให้ญาติ เป็นผู้ทำประโยชน์  
และจะแบ่งข้าวมาให้ฤดูกาลละ 5 กระสอบ 
 5. ความต้องการคือ บ้านพักอาศัยปลูกสร้างในที่ดินตาบอด จึงประสงค์ขอความช่วยเหลือในด้าน
ทางออกที่ดิน เบื้องต้นทราบว่าบริเวณโดยรอบของบ้านผู้ร้อง ที่เป็นทางออกเป็นที่ดินของเครือญาติทั้งหมด 
โดยสามารถพูดคุย เอื้อเฟื้ออาศัยทางออกร่วมกันได้ ซึ่งในเบื้องต้นได้พูดคุยกับญาติในเรื่องทางออกให้ผู้ร้องแล้ว 
โดยญาติผู้ร้องมีความยินดี 
 ทั้งนี้ ข้อมูลจากผู้นำชุมชน และภรรยาทราบว่า เดิมผู้ร้องมีอาชีพขับรถรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 
แต่เนื่องจากมีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา นายจ้างจึงไม่จ้างงานต่อ ปัจจุบันก็ยังมีพฤติกรรมเช่นนั้นอยู่ และหากมึนเมา
ก็จะมีปากเสียงกับภรรยา ซึ่งได้แนะนำให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว อนึ่ ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย และองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองห้าง พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

   
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ในสื่อสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊คว่า มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ในวัดสระกำแพงใหญ่ และวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดสระกำแพงใหญ่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษและผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเข้าพบ 
กราบพระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ในฐานะตัวแทนเจ้าอาวาสวัดฯ  
ซึ่งได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นว่ า เคยมีการเข้ามาขอถ่ายทำภาพยนตร์หรือผลิตสื่อในทางพาณิชย์  
และกรมศิลปากรเคยแจ้งให้ทราบว่า ต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียม (เฉพาะเชิงพาณิชย์) ให้แก่กรมศิลปากร  
โดยทางวัดไม่ได้เรียกเก็บแต่อย่างใดและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร (ลูกจ้าง) ซึ่งจ้างดูแล 
ทำความสะอาดโบราณสถาน ทราบว่า ได้มีการสอบถามถึงการขออนุญาตการเข้าถ่ายทำดังกล่าว 
เพ่ือการพาณิชย์หรือไม่ ซึ่งตัวลูกจ้างเองเข้าใจผิดว่า ช่างภาพรายดังกล่าวเข้ามาถ่ายภาพเป็นประจำ ทุกอาทิตย์  
จึงได้เข้าไปสอบถาม จึงเกิดเหตุการณ์ความเข้าใจผิดดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้  ตัวแทนเจ้าอาวาสได้ชี้แจงว่า  
จะไม่ ให้ เกิด เหตุการณ์ แบบนี้ เกิ ดขึ้น อีกและจะได้ประสานไปยั งกรมศิลปากร ให้ จัดทำประกาศ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ในโบราณสถาน เพ่ือให้ผู้มาเยี่ยมชมทราบถึงแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งร้องขอให้  
กรมศิลปากรจัดชุดเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวด้วย ทางวัดยินดีต้อนรับ 
เข้าวัดทำบุญ ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ่ายรูปได้ไม่เก็บเงิน 

        
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 



จังหวัดอ่างทอง   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
ได้มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการประกอบ
กิจการโรงงานและความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) 
หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีตำบลโพสะและราษฎร 
ในพ้ืนที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่พบว่า โรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ ซึ่งโรงงานได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ในส่วนของหอผึ่ งเย็น  (Cooling Tower) หน่วยที่  2 , ติดตั้ งเครื่องกรองน้ำยาสปินบาท  (Spin Bath),  
ปรับปรุงระบบกู้คืนคาร์บอนไดซัลไฟต์ (CS2 Recovery) โดยเปลี่ยนขนาดถังกัมมันต์จาก 19 ตัน เป็น 26 ตัน 
ของหน่วยที่ 1 ทำให้สามารถกู้คืน CS2 ได้มากกว่า 90% และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตที่ 6  
ส่งผลให้ปัจจุบัน (ปี 2565) โรงงานมีค่าก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ณ ปลายปล่อง ไม่เกิน 10 PPM 
และค่าก๊าชคาร์บอนไดซัลไฟต์ (CS2) ในชั้นบรรยากาศ ไม่เกิน 10 µg/m3 ซึ่งไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
แต่อย่างใด (100 ppm และ 100 µg/m3 ตามลำดับ) ทั้งนี้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง ได้กำชับให้โรงงานดำเนินการแก้ ไขปัญหาเรื่องกลิ่นให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือมิให้มีผลกระทบ 
ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน  

        
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดอ่างทอง   

เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง , ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอเมืองอ่างทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว , กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียของ
โรงงานผักดอง ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

2. ผลการดำเนินงาน 
  จากการลงพ้ืนที่พบว่า โรงงานผักดองมีการประกอบกิจการตามปกติ โดยโรงงานมีบ่อบำบัดน้ำเสีย
จำนวน 3 บ่อ เป็นบ่อเปิดโล่ง ใช้แบคทีเรียประเภทที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต (Aerobic bacteria) 
และเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ ำเสีย โดยบ่อบำบัดที่  1  เกิดการเน่ าเสียและมีกลิ่น เหม็น  
เกิดจากแบคทีเรียและเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสียที่ไม่เพียงพอต่อการบำบัดกากของเสียจากการ
ประกอบกจิการ ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 1. เพ่ิมจำนวนเครื่องกลเติมอากาศ ในบ่อบำบัดที่ 1 
 2. เพิ่มปริมาณการใช้สารละลาย EM 
 3. ในส่วนของบ่อบำบัดที่ 2 แนะนำให้นำผักตบชวามาใช้บำบัดน้ำเสีย 
 4. ปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพ่ือชะลอการกระจายของกลิ่น 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 60 วัน และแจ้งผลการดำเนินการ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 

 
 


