
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการเตาเผาถ่าน 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอถ้ำพรรณรา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีประชาชนหมู่ท่ี 3 แจ้งว่ามีการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 ตำบลคลองเส 
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดควัน และฝุ่นละอองมานานกว่า 5 ปี ส่งผลให้ชาวบ้านและ
เด็กในชุมชนหลายคนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง บางคนมีผ่ืนคันตามตัว  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีพบว่าโรงงานประกอบกิจการเผาถ่านจากไม้ยางพารา ต้ังอยู่หมู่ท่ี  3 ตำบลคลองเส 
อำเภอถ้ำพรรณรา พบการใช้เครื่องจักรกำลังรวม 126.1 แรงม้า คนงาน 1 คน เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกท่ี 3 
ลำดับท่ี 34 (6) จึงเป็นการต้ังโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงส่ังระงับและส่งเรื่อง  
เพื่อดำเนินคดีต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงงานฯ ดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สุขภาพ
ร่างกายฟื้นฟูกลับมาแข็งแรง จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และจริงจัง และทำให้เกิดความเช่ือมั่น
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางพัธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนยด์ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนโรงงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่งเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักร , กล่ินเหม็นของ
แอลกอฮอล์ และการจัดเก็บแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิในถังขนาดใหญ่แต่อยู่ในบริเวณท่ีแสงแดดเข้าถึงเส่ียงต่อการเกิด
เหตุระเบิด 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ลงพื้นท่ีตรวจสอบปรากฏ ดังนี้ 
2.1 กรณีเรื่องกล่ินเหม็น คณะเจ้าหน้าท่ีได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีกล่ินเหม็นแอลกอฮอล์

ในบริเวณโรงงานและภายนอก 
2.2 กรณีเรื่องเสียงดังรบกวน คณะเจ้าหน้าท่ีได้ให้ผู้ถูกร้องเปิดเครื่องจักรทำงานพร้อมกันทุกเครื่อง 

พบว่ามีเสียงดังออกมาภายนอกโรงงาน 
2.3 เรื่องการจัดเก็บถังแอลกอฮอล์ในบริเวณท่ีแสงแดดเข้าถึง พบว่ามีการจัดเก็บถังในบริเวณ         

ท่ีแสงแดดส่องถึงจริง ในเบ้ืองต้นผู้ถูกร้องได้ขนย้ายถังแอลกอฮอล์ดังกล่าวเก็บไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมแล้ว 
คณะเจ้าหน้าท่ี ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

และจะเข้าตรวจติดตามอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกร้องรับทราบและรับปฏิบัติตามข้อเเนะนำของคณะเจ้าหน้าท่ี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

จากการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบโรงงานฯ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น รวมท้ัง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นจากเหตุรำคาญของ
เครื่องจักร และยังเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบการแก้ไขปัญหาท่ีดิน  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาท่ีดินและการออกเอกสารสิทธิ สภาผู้แทนราษฎร และร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านท่ีดิน และติดตามการลงพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู ต.หนองแค อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จับกุมผู้กระทำผิดฯ  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ป่าดงภูมีพื้นท่ี 5100 ไร่ เป็น สปก.2306 ไร่ กันคืนจาก สปก.
เป็นป่าสงวน 2794 ไร่ แปลงท่ีมีการบุกรุกมีพื้นท่ี 197 ไร่ มีผู้บุกรุกจำนวน 1 ราย เป็นท่ีดินท่ีมีการแจ้งกระทำ
ผิดไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ ในช้ันพนักงานสอบสวน ซึ่งสำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษจะส่งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ ศดธ.ศก ทราบต่อไปโดยเร็ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีในพื้นดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู ตามท่ีกฎหมายกำหนดได้ 
โดยการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีพร้อมดำเนินการตรวจสอบในการดูแลสมบัติของแผ่นดิน รวมท้ัง      
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่า จะไม่ปล่อยให้มีผู้กระทำความผิดเข้ามาหาผลประโยชน์โดยการทำลาย
ป่าไม้ในพื้นท่ีเด็ดขาด 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

 

 



จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน  

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี        
มีประชาชนร้องทุกข์ร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

1.1 เวลา 10.00 น.ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง, สำนักงาน พมจ.ลป., เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, 
ประธานชุมชนบ้านสบตุ๋ย, ผู้ร้อง และบุตรชายของผู้ร้อง กรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ 
ณ บ้านสบตุ๋ย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

1.2 เวลา 14.00 น. ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ผู้ดูแลอาคาร และผู้ร้อง กรณีขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การก่อสร้างอาคารชิดติดแนวกำแพงบ้านของผู้ร้อง 
ณ บ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
2. ผลการดำเนินการ 

โดยสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาท้ังสองเรื่องดังกล่าว.มีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
ต่อการแก้ไขปัญหาและยุติเรื่องได้ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

3.1 ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเบื้องต้น  เพื่อให้
สามารถดำรงชีพได้ตามสมควร 

3.2 เกิดความเช่ือมมั่นในการดำเนินการลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหา และทำให้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น 
ว่าการก่อสร้างของข้างบ้านจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อน ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน  
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ต้ังอยู่พื้นท่ี  
หมู่ท่ี 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้สวนยางพาราของผู้ร้องได้รับความเสียหาย  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีพบว่า โรงงานดังกล่าวได้หยุดประกอบกิจการไปเป็นระยะเวลานานแล้ว ผู้ร้องมีความ
ประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยดำเนินการไกล่เกล่ีย โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็น
ตัวกลางในการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาไกล่เกล่ียต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นรอบโรงงานฯ ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐในการ
ท่ีจะดำเนินการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติในเรื่องการช่วยเหลือจากเจ้าของโรงงานฯ เพื่อให้ได้ข้อยุติในพื้นท่ีโดยไม่ต้อง 
มีการฟ้องร้อง และเป็นการลดความขัดแย้งในพื้นท่ี ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนต่อไปอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางพัธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนยด์ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการเบิกเงินจากธนาคาร ธกส. เนื่องจากพิการ  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ 
ศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอ
เมืองศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือว่า มีหญิงพิการ อายุ 73 ปี (หญิง
โสด) มีโรคประจำตัวคือ โรคตับแข็ง อยู่บ้านเลขท่ี 3 ม.3 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ขอรับการช่วยเหลือเรื่องการ
เบิกเงินกับทางธนาคาร ธกส สาขาศรีสะเกษ เนื่องจากปัจจุบันคนพิการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
และไม่สะดวกในการเดินทาง 
2. ผลการดำเนินการ 

2.1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสาน ธนาคาร ธกส สาขาจังหวัดศรีสะเกษในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ทราบว่า การเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ และเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ครอบครัวคนพิการนั้นสามารถดำเนินการ
เปล่ียนแปลงบัญชีได้ แต่ผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารฯ กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนเงินนอกเหนือจาก 2 ประเภท ข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ท้ังนี้ ได้ประสานข้อมูลให้ อบต.ทุ่ม ในเบ้ืองต้นแล้ว 

2.2 สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ได้ให้กำลังใจและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่แก่ครอบครัวคนพิการ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเข้าช่วยเหลือในการติดต่อแก้ไขข้อมูลเรื่องเงินเบ้ียคนพิการ 
และเบ้ียผู้อายุ รวมทั้ง ยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามสมควรเพื่อสามารถดำรงชีพได้ต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

   


