
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวราษฎรที่คาดว่าจะยื่นหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ  

จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ ชุดสืบสวนสถานี
ตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ทั่วไปพร้อมความเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่
อำเภอราษีไศล เพ่ือให้การติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีพฤติการณ์ในลักษณะที่อาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง ในคราวที่สมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน  
ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 
2565 (เป็นการส่วนพระองค์) 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ติดตามความเคลื่อนไหวราษฎรที่คาดว่าจะยื่นหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
ปรากฏ ดังนี้ 
 1. นายดิเรก ผิวงาม อยู่บ้านเลขท่ี 154 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น : กล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากป่ าไม้ที่คัดค้านการแบ่งแยกที่ดิน นส.3  
เลขที่ 18 พร้อมกับอายัดที่ดินบางส่วนไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้ เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ นส.3 
เลขที่ 18 ออกเม่ือปี 2513 
 2. นางสาวไพรัตน์ จำปาพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น : กล่าวอ้างว่าถูกประกาศเขตป่าสงวนดงภู ทับที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ที่ดินมีเอกสาร  
ส.ค. 1 เลขที่ 182 ออกให้เมื่อปี พ.ศ.2498 

 ทั้งนี้  ได้นัดหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือรับดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เข้าขี้แจงทำความเข้าใจกับบุคคลเป้าหมาย เพ่ือดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป ในวันที่ 13 
มีนาคม เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือการบูรณาการการปฏิบัติต่อไป 

             
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน 
และ นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ  
พร้อมอนุกรรมการ ฯ จากส่วนราชการต่าง ๆ กว่า 18 หน่วยงาน 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสงขลา เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2565 
มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาแผนปฏิบัติการลงพ้ืนที่ภายใต้โครงการ “จุดประสานงานคนไร้ที่พ่ึง” เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มคนไร้บ้านให้เข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐ การขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึ ง
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสในการเข้าร่วมประชุม ในการสร้างเครือข่ายการประสาน
การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึง หากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

                      
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น  

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ร้องเรียนถูกขับไล่ไม่ให้จอดเรือประมง จังหวัดตราด 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 14 มีนาคม 2565. เวลา 13.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
แหลมงอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ผู้ช่วยกำนันตำบลคลองใหญ่ และนางจำปา วงษ์สุวรรณ (ป้าแหว๋ว)  
ผู้ร้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการนำเรือประมง ซึ่งมีขนาดความยาว 3 วา 
เป็นเรือประมงขนาดเล็ก มาจอดบริเวณท่าเรือ หมู่ที่1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่  
ของเอกชน แต่ถูกขับไล่ไม่ให้จอดเรือในบริเวณดังกล่าวอีก 

2. ผลการดำเนินงาน 
 คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกันสำรวจพ้ืนที่พบว่า บริเวณฝั่งตรงข้ามอีกฝากหนึ่งของคลอง  
เป็นพ้ืนที่หมู่ที ่2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะมีสะพานปูนทอดยาวตลอดตามแนวคลอง 
มีความสะดวกเหมาะสมที่จะนำเรือของผู้ร้องมาจอดได้ คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงจึ งได้หารือกับผู้ร้อง 
ได้ข้อสรุปว่า ให้ผู้ร้องนำเรือของตนมาจอดบริเวณอีกฝากหนึ่งของคลอง ติดสะพานปูน ซึ่งเป็นพ้ืนที่หมู่ที่  2 
และเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กล่าวมาข้างต้นและทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จะให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร้องโดยจะสร้างสะพานเชื่อมต่อเป็นจุดขึ้น - ลงจากเรือมาบนสะพานต่อไป 
 ทั้งนี้เนื่องจากนางจำปาฯ เป็นราษฎรที่ประสบปัญหาความยากจน มีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
ในระดับต่ำ ทางคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือฝึกอาชีพให้ผู้ร้องได้มีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วย  

                             
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดสงขลา   
เรื่อง เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สำนักงานจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงาน  
กำจัดขยะ (บริษัท จีเดค จำกัด) โดยมี นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่  1/2565  
พร้อมส่วนราชการ อำเภอหาดใหญ่  ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้แทน 
ภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการไตรภาคี 

2. ผลการดำเนินงาน 
 โดยผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่  3  
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  ประกอบด้วย กลิ่นเหม็นจากขยะสด/การเผาขยะ ฝุ่น เสียงและน้ำเสีย 
โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ถือเป็นผลกระทบหลักที่มีการร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบๆ โรงงาน
มาเป็นระยะๆ โดยโรงงานได้แก้ไขและปรับปรุงโรงงาน เพ่ือมิให้ปัญหาผลกระทบขยายวงออกไปอีก  
ตลอดจนการบริหารจัดการขยะที่ตกค้างก่อนหน้านี้ 

                          
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช อาหารสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัด 
ศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช อาหารสัตว์ ผู้ประกอบการ  
ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านทวีสินการเกษตร ,  
บริษัท ย่งล้งกิจเกษตร จำกัด (ร้านย่งล้งพาณิชย์) และร้านซินฮวดการเกษตร เพ่ือควบคุมมิให้ผู้ประกอบการ
กักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบการกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าห น้าที่ดำเนินการ 
ตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินการตรวจปรากฏว่า ไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการไม่กักตุน
และฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเคร่งครัด 

     

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาของสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 


