
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นที่ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตำรวจภู ธรจังหวัด    
ศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   
ศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่คาดว่าอาจมีการจำหน่าย
ดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตการจัดทำฉลากสินค้า คุณภาพ มาตรฐาน และ
การจัดเก็บดอกไม้เพลิง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้
เพลิงเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 

2. ผลการดำเนินงาน 
 โดยคณะทำงานได้ทำการสุ่มตรวจ จำนวน 8 ร้าน ปรากฏว่า ไม่พบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง เบื้องต้น
คณะทำงานได้แนะนำผู้ประกอบธุรกิจว่า ถ้าหากทางร้านต้องการที่จะจำหน่ายดอกไม้เพลิงต้องขอใบอนุญาต  
ในการจำหน่ายดอกไม้เพลิง เพ่ือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดสมุทรสาคร   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยอ้างว่า   
มีสถานประกอบการลักลอบเผายางอะไหล่รถยนต์ยามวิกาล พ้ืนที่ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร      
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า     
บริษัท ไทย แจแปน รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ลักลอบเผายางอะไหล่รถยนต์ โดยเจ้าของกิจการยอมรับว่าเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 
19.00 น. คนงานได้แอบเผาชิ้นงานอะไหล่ที่ เหลือใช้จริง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร          
และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคลชัยมงคล จะได้ออกคำสั่งห้ามเผาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้พนักงาน
จัดเก็บ ทำความสะอาดพ้ืนที่ให้เรียบร้อย และให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

          
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายสุรพันธ์ สิทธิชัย  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีราษฎรร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่า พบเห็น
พระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ ลักษณะเร่ร่อน เรี่ยไร เงิน ดื่มสุรา ไม่จำวัด ใช้บริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟเป็นที่พัก เกรงว่าจะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบ ต่อพระพุทธศาสนา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ  สถานีรถไฟศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ       
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ        
และพระครูสุตกัลยาณคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ (พระวินยาธิการ : ตำรวจพระ) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จากการลงพ้ืนที่พบพระภิกษุ จำนวน 2 รูป โดยเป็นพระจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งพระทั้งสองอ้างว่า เข้ามาจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ และกำลังจะเดินทางกลับวัด
ต้นสังกัด แต่จากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบการซื้อตั๋วรถไฟตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่           
จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. พระทร อคฺคธมฺโม พระภิกษุวัดบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจระดับแอลกอฮอล์พบว่า มีค่าระดับแอลกอฮอล์ 130 มิลลิกรัม
เปอร์เซนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษจึงได้กราบเรียนพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัด
ศรีสะเกษ และเจ้าอาวาสวัดเพียนามเป็นผู้ พิจารณา โดย ให้ดำเนินการสึกให้พระทรฯ ซึ่ งพระทรฯ          
ได้รับสารภาพว่า ได้ดื่มสุราจริง และยินยอมขอลาสิกขา ทั้งนี้ หลังจากลาสิกขาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้นำส่ง 
ณ สถานีรถไฟ เพ่ือให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป 
 2. พระบัว อนาลโย พระภิกษุวัดศรีอาเสก ตำบลยาง อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ดำเนินการตรวจระดับแอลกอฮอล์พบว่า มีค่าระดับแอลกอฮอล์ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ สำนัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษได้กราบเรียนพระครูสิริปริยัติการฯ ให้เพ่ือขออนุญาตให้พระบัวฯ จำวัด      
ณ วัดเพียนาม 1 คืน โดยจะให้พระบัวฯ เดินทางกลับและรายงานตัวต่อวัดต้นสังกัดในวันรุ่งขึ้น ต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



จังหวัดสิงห์บุร ี  
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าร้านขายไก่สด    
ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ขายสินค้าราคาไม่ตรงตามป้ายที่กำหนดไว้ และตราชั่งไม่ตรงตามน้ำหนักที่ซื้อ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
สิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชั่งตวงวัดเขต 0 - 5 ชัยนาท ร่วมลงพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี       
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงร้านค้าดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดเขต  0 - 5 
ชัยนาท ได้นำเครื่องมือมาตรวจสอบน้ำหนักของตาชั่งแล้วไม่พบว่ามีการกระทำความผิดตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง 
เจ้าของร้านชี้แจงว่า ทางร้านขายไก่สดตรงตามราคาที่ติดป้ายไว้ แต่ราคาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไก่แต่ละตัว 
จึงทำให้ลูกค้าอาจเข้าใจผิด เนื่องจากไก่แต่ละตัวมีราคาไม่เท่ากัน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานและเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการซื้อขายเพ่ือให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนทำการซื้อขาย 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายธรินทร์ นวลฉว ี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดฉะเชิงเทรา   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการลักลอบทิ้งกากของเสีย ณ บ้านนา 
หมู่ที่ 6 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอสนามชัยเขต พันตำรวจเอกสุมิตร พรมตอง ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต ว่าที่ร้อยเอกวัชรชัย โฉมอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน    
นายไพศาล ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ฉะเชิงเทรา (สปก.) อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉช.) สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา (สปก.) 
พบว่า พ้ืนทีท่ี่ทิ้งกากสารเคมี เป็นป่าอ้อยและป่าปาล์ม ซึ่งอนุญาตให้ นายฉลอง คงมั่น ใช้เป็นที่ทำกิน จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีการใช้พ้ืนที่ในการทิ้งกากสารพิษจำนวนประมาณ 0 - 3 - 84 ไร่ โดยได้ขุดเป็นสระน้ำ  
กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร คิดเป็นน้ำเสียประมาณ 4,000 ตัน  
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสารพิษโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน เช่น ปรอท สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว จากการ
สันนิษฐานกากสารพิษน่าจะมาจากกากน้ำมันปิโตเลียมที่ใช้แล้ว เสียแล้ว จากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมีกลิ่น
เหม็นฉุนรุนแรง และพบสาร voc ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จากการสอบถามชาวบ้านแจ้งว่า มีรถยนต์บรรทุกพ่วง
วิ่งเข้า - ออก ในพ้ืนที่เวลากลางคืนประมาณ 15  -20 วัน โดยไม่ทราบว่ารถยนต์บรรทุกพ่วงนำกากสารพิษ 
มาท้ิงในสระน้ำ ซึ่งในการนำน้ำกากสารพิษอุตสาหกรรมไปกำจัดตามหลักวิชาการ เสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 
4,000 บาท/ตัน ในกรณีนี้ มีน้ำกากสารพิษจำนวน 4,000 ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากสารพิษ  
เป็นเงินจำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน 
ดำเนินการปิดกั้นมิให้มีการเข้า - ออกในพ้ืนที่ และดำเนินการทำคันดินรอบสระน้ำเพ่ือป้องกันมิให้นำกาก
สารพิษไหลออกจากสระ และอำเภอสนามชัยเขต ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วที่สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต 
เพ่ือดำเนินการสอบสวน ผู้ที่เกี่ยวข้องและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายวรา เขินปฏิยุทธ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



 


