
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 - 22.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
กรณีราษฎรไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนผ่าน Line official ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษว่า มีการลักลอบ
เผาถ่านบริเวณหมู่บ้านสิริมงคล 2 ทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่ที่เกิดการเผาไหม้จริง แต่การเผาไหม้นั้น 
เป็นการเผาหญ้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการลักลอบเผาถ่าน อีกทั้งได้มีการดับไฟดังกล่าวแล้ว  
แต่ยังมีกลิ่นจากการเผาทำให้ผู้ร้องเข้าใจผิดว่า ยังมีการเผาในขณะนั้นอยู่และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษทราบว่า ในบริเวณดังกล่าวมีบุคคลคล้ายวิกลจริตก่อเหตุเช่นนี้บ่อยครั้ง ซึ่งในส่วนของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษก็ได้รับเรื่องร้องเรียนและเข้ามาตรวจสอบปัญหาลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งในระยะยาว 
จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามญาติ มาหารือ เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีก 

            
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดสงขลา   
เรื่อง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวอำเภอจะนะ กรณีการขอรับค่าสินไหมทดแทนจากการเสียชีวิต 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สำหรับกรณีดังกล่าวได้รับการประสานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาขอความอนุเคราะห์
ให้คำปรึกษา และหรือคำแนะในการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจาก  
ผู้ร้องว่าบริษัทประกันภัยได้เรียกเอกสารเพ่ิมเติม และได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 
จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา ต่อมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ประสานไปยัง  สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสงขลา โดย นายธนาศักดิ์  
จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสงขลา 
ได้รับทราบ และยินดีที่จะรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทันที และขอให้ผู้ร้ องไปติดต่อที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 29  
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 

                  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงานจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นำโดย นางสุจิตร สุขสว่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการ  
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา - พัทลุง - นครศรีธรรมราช - สตูล - ตรัง และผู้แทน
นายอำเภอรัตภูมิ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ร่วมกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ หลังจากนั้น 
ได้ลงพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และ 11 ตำบลเขาพระ เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และชี้แจงทำความเข้าใจแก่พ่ีน้อง
ประชาชน ถึงแนวทางและข้ันตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นกรณี ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในเรื่องไม่มี เอกสารสิทธิในที่ดิน  
จำนวน 213 ราย รวม 251 แปลง ทำให้เสียโอกาสในการรับความช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ มีแผนที่จะเข้าดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ข้างต้น  
ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ขณะนี้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ ทำการรังวัดในพ้ืนที่ตำบลกำแพงเพชร  
อำเภอรัตภูมิ และตำบลควนโส อำเภอควนเนียง 

                 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.40 - 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ว่ามีการบรรทุกดิน 
 แล้วมีดินตกหล่นในพ้ืนที่ชุมชนและทางหลวงแผ่นดิน ตั้งแต่บริเวณบ้านโพนวัว บ้านกุดโง้ง เขตเทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน 
 2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีรถบรรทุกขนดินจริงจำนวน 5 คัน โดยรถบรรทุก
ดินดังกล่าวใช้อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  
ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และให้คำแนะนำโดยให้ตักดินในขนาดที่พอดี ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่ให้มากจนเกินไปและให้ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกดินในการขนดินทุกครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ดินตกหล่น 
ในพ้ืนถนน ซึ่งผู้ประกอบการยินดีจะปฏิบัติตามคำแนะนำและได้กำชับให้ปฏิบัติดำเนินการตามคำแนะนำ 
โดยเคร่งครัด 

      
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอกันทรารมย์ 
ลงพ้ืนตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีราษฎรไม่ประสงค์ออกนามร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1567  
ว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ บริเวณทุ่งนาด้านทิศเหนือท้ายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 ตำบลคำเนียม 
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ร้องเกรงว่า การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายและอาจเป็นการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ปรากฏว่า พบการเล่นการพนัน (ชนไก่) จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าแสดงตัวและเข้าจับกุม
ผู้กระทำความผิดได้ 3 คน และยึดของกลางคือ ไก่ชนเพศผู้ 2 ตัว สังเวียน จำนวน 1 ชุด และเงินสดจำนวน 
40 บาท โดยได้ทำการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาดังนี้ 
 1. ร่วมกันลักลอบเล่นหรือเข้าเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน (พนันไก่ชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 2. ร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมในสถานที่ใด ๆ หรือสถานที่แออัด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ  
จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ เพ่ือดำเนินการ  
ตามกฎหมายต่อไป 

           
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 


