
จังหวัดตราด   
เรื่อง ประชุมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเมืองตราด 
สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมประชุมและรับ ฟั ง 
ปัญหาความเดือดร้อนจากผู้จัดงานและตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ ณ ตลาดบริเวณสามแยกคลองใหญ่ 
กำหนดจัดงานวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2564 จากกรณีท่ีมีผู้ค้า 1 ราย มีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก 
(ตรวจเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564) เป็นสาเหตุให้ทางราชการสั่งให้ยุติการจัดงานและจำหน่ายสินค้า  
โดยผู้จัดงานขอความเห็นใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้อนุญาตให้ขยายการจัดการขายสินค้าต่อไป  
จนถึงวันอาทิตย์ที ่19 ธันวาคม 2564 เนื่องจากแม่ค้าได้ลงทุนซื้อสินค้ามาแล้ว 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได้ว่า นายคำปั่น คำไทย พ่อค้าที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก 
อายุ 56 ปี เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มาขายอาหาร และเมื่อมีผลตรวจเป็นบวกพ่อค้าคนดังกล่าวยังไม่ได้ 
เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดงานและถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์กีฬาในร่ม) ตำบลวังกระแจะ  
อำเภอเมืองตราด ไม่ได้มีการสัมผัสพ่อค้าแม่ค้ารายอ่ืนแต่อย่างใด  ในการนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
จึงได้รับคำร้องและจะส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดดำเนินการพิจาณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และทำความเห็นเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2252/2564  
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
(ฉบับที่ 23) ข้อ 6 ต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Line official ของศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ว่าในพ้ืนที่หมู่บ้านกระแชงเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีผู้ลักลอบเปิด slot (พนันออนไลน์) มาเป็นเวลานาน มอมเมาชาวบ้านจำนวนมาก ทำให้มีการลักเล็ก 
ขโมยน้อยเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะนำเงินไปแทงพนันดังกล่าว อีกท้ังมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 - 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข 238 พิทักษ์นครลำดวน ประสาน 
การปฏิบัติกับนายอำเภอกันทรลักษ์ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ เบื้องต้นได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง 
และพบพฤติการณ์ตามข้อร้องเรียนจริง จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้น ศาลกันทรลักษ์ ที่ 187/2564  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และบูรณาการเข้าตรวจค้น ผลการปฏิบัติได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย 
พร้อมของกลาง ดังนี้ 
 1. นางสาวอภิชญา แก้วสมตัว อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข้าม อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 2. นายจตุรเทพ พันธ์ทอง อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมของกลาง 
 - คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง 
 - เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
 - กล้องวงจรปิด 1ตัว 
 - โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 
 - กล่องลิ้นชักใส่เงินสด 1 กล่อง 
 - เงินสดจำนวน 22,950 บาท 
 - บิลเปิดรหัสเข้าระบบพนันออนไลน์จำนวนหนึ่ง 
 แจ้งข้อหา ร่วมกันซักชวน ยุยงหรือจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย 
 3. นายธีระวัฒน์ เครือพันธ์ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 105/5 หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ ์
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมของกลาง 
 - ใบยูสเซอร์เข้าระบบเล่นการพนันออนไลน์ 1 ใบ 
 - น้ำปัสสาวะ 1 ขวด 
 แจ้งข้อหา ลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินใจโดยผิดกฎมายและเสพยาเสพให้โทษ
ประเภท 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ 
ภูธรกันทรลักษ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากควันไฟและฝุ่นละออง 
จากการประกอบกิจการร้านขนมไทยป้าหนอม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับเทศบาล 
ตำบลหนองเสม็ด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการก่อเตาไฟโดยใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือทำขนม
จำนวน 2 เตา โดยไม่มีระบบป้องกันควันจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้คำแนะนำกับนายวุฒินัท ปรุงทำนุ 
ผู้ประกอบการร้านขนมไทยดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ เบื้องต้นนายวุฒินัท ปรุงทำนุ 
จะดำเนินการกั้นแนวรั้วสังกะสีสูง 4.50 เมตร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องและในการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวจะดำเนิ นการสร้างอาคารที่ มี ระบบป้องกันกลิ่ นควัน  ฝุ่ นละออง ตามมาตรฐานต่อไป  
โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่
สอบถามปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนบริเวณข้างเคียง ซึ่งได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัย  
อยู่บริเวณข้างเคียงให้ทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานในเบื้องต้นแล้ว 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 

 
\ 
 
 



จังหวัดบึงกาฬ   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่  20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ  
จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ กองอำนวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล 
และอำเภอพรเจริญ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2565  
ในเขตพ้ืนที่อำเภอศรีวิไล และอำเภอพรเจริญ จำนวน 5 แห่ง 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก  
พ.ศ. 2541 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
ในพ้ืนที่ต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายโสภณ กิตติพะวงษ์ 
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 นางเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นผู้พิการประเภท 4 เป็นราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางเอกล่าวว่า 
ตนเองได้เหมารถสามล้อมาทำธุระแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ารถสามล้อ เนื่องจากได้ทำเงินหล่นหาย ตนเองจึงไม่สามารถ
เดินทางกลับบ้านได ้

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการช่วยเหลือนางเอ  
โดยจ่ายค่าบริการรถสามล้อและจัดรถยนต์นำส่งถึงภูมิลำเนา และแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้กำชับญาติพ่ีน้องของนางเอให้ดูแล 
ทั้ งนี้  ได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษให้ทราบข้อมูล  
และให้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 


