
จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ 

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

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเรื่องว่า มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากบริษัท เคมัช อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ ส่งกล่ินเหม็นและเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลปรากฏดังนี้ 
2.๑ ทางคณะเจ้าหน้าท่ี ได้ให้ ผู้ประกอบการ ลดการตากวัตถุดิบซึ่งผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง

ดำเนินการติดต้ังเครื่องลดความช้ืน โดยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
๒.2 การคัดแยกวัตถุดิบ จะมีการกั้นห้องและติดต้ังท่ีดูดฝุ่นละออง 
2.๓ ให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เรื่องการลดฝุ่นละออง 
2.4 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และแนะนำให้ โรงงานจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
2.5 จะมีการตรวจติดตามอีกครั้ง ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงงานดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องกล่ินเหม็นและฝุ่นละอองในทันที
ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมท้ังให้โรงงานฯ ดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป และจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

  

  

/รูปภาพประกอบ.... 



 
-2- 

 
รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  
 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  
 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากินแบ่งเกินราคา และการกระจายโควตาให้ผู้ค้าสลากฯรายย่อย  

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

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์เลย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 
ภายใต้การอำนวยการของนายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง
เลย ได้เดินทางไปรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกลุ่มมวลชน ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อย (ผู้เดินขาย) ในจังหวัดเลย จำนวนประมาณ 1,000 คน กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการจำหน่ายล็อตเตอรี่
ราคาแพง การกระจายโควตา ให้ผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริง และขอให้ตรวจสอบบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบัติในการเป็น
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมท้ังข้อเสนอให้มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยตรง ต่อมาเวลา 13.30 น. กลุ่มมวลชนฯ จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาท่ีศาลากลางจังหวัดเลย 
เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนและข้อเสนอ 

2. ผลการดำเนินการ 
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับเรื่องและพบปะกับกลุ่มมวลชน และได้

มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสนับสนุนโควตาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายย่อยจังหวัดเลย (ผู้เดินขาย) และขอให้ตรวจสอบบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2.2 ทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย จัดเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไปกำกับ ควบคุม ดูแล การจำหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ หากพบเห็นการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 
ท้ังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ได้จัดทำหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตำรวจภูธรจังหวัดเลย 

เพื่อพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ซึ่งทำให้กลุ่มมวลชนพึงพอใจและได้เดินทางกลับ เหตุการณ์ท่ัวไปปกติ 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน และท่ีคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนหรือขอความ
ช่วยเหลือให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยได้เข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาท้ังระบบ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคาท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ังหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้ารายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 

  

 

/รูปภาพประกอบ... 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 
รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ  

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

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยชุดเคล่ือนท่ีเร็ว 
ศดธ.จว.อบ. ภายใต้การอำนวยการของนายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีทุกท่าน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎร
ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะโดยการถมดิน ทำให้มวลน้ำไหลเข้าบ้านพักอาศัย  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอุทัย ทองเดช รอง ผวจ.อบ อ.วารินชำราบ  
สภ.วารินชำราบ ทต.แสนสุข กำนัน ต.แสนสุข ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข. ผลการปฏิบัติ ทต.แสนสุข ได้ดำเนินการ    
ยื่นหนังสือเพื่อรังวัดสอบเขตพื้นท่ีพิพาทดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการรังวัดแนวเขตในวันท่ี ๗ สิงหาคม 256๓   
หากผลการรังวัดแล้วเสร็จ จะดำเนินแจ้งผู้ท่ีบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะให้รื้อถอนส่ิงปลูกสร้างออกจากพื้นท่ี ส่วนทาง
ระบายน้ำจะดำเนินการขุดวางท่อและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำทางเช่ือมท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำลงคลอง
ของแขวงทางหลวงท่ี ๒ อุบลราชธานีต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้พื้นท่ีสาธารณะ ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดปัญหา
ความเดือดร้อนท่ีเกิดจากน้ำไหลท่ีเข้าบ้านผู้ร้องเรียน รวมท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัดกับทุกคน และยังเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

  

  



จังหวัดเลย 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน  

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

เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ได้เกิดฝนตกหนักหลังพายุโซนร้อนระดับ 3 "ซินลากู" พัดเข้าพื้นท่ี    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นท่ี 14 อำเภอของ จ.เลย น้ำป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน ประชาชน
ต้องพากันเร่งขนย้ายส่ิงของไว้บนท่ีสูง โดยบ้านเรือนบางหลังน้ำทะลักเข้าไปในบ้านระดับน้ำสูงประมาณ 70 เชนติเมตร 
ถึง 1 เมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง 
2. ผลการดำเนินการ 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นท่ี
บูรณาการทุกภาคส่วนในการประชุมและสำรวจความเสียหายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเลย เพื่อให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยร่วมลงพื้นท่ีด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนตกหนักได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่าง
เร่งด่วน ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีลงพื้นท่ีช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนสามารถกับมามีชีวิต
ให้เป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 

  

  

  



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินมูลไก่ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนร้องเรียนปัญหากล่ินเหม็นจากมูลไก่ 
สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง บริเวณหมู่ท่ี ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พบโรงเรือนเล้ียงไก่ จำนวน ๓ โรงเรือน ผู้ประกอบกิจการ

ไม่สามารถนำใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีได้ คณะผู้ร่วมตรวจสอบได้แนะนำให้ผู้ประกอบกิจการ ดำเนินการขออนุญาตประกอบ
กิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนจะ
เล้ียงรุ่นต่อไปต้องได้รับการอนุญาตใหถู้กต้องก่อน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรือนเล้ียงไก่ดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมี
การบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
และไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมท้ังกำชับใหผู้้ประกอบกิจการฯ ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  

  


