
จังหวัดอ่างทอง  
เรื่อง รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอุไรวรรณ พูลเพชร พร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 ราย ได้มายื่นหนังสือ
ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากปัญหากลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ไทยเรยอน 
จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 1 โดยกลุ่มผู้ร้อ งเรียน  
มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยวิธีวัดระดับผลกระทบจากกลิ่น (Sensory Test) พร้อม
ควบคุมการจัดทำบัญชีการระบายของสารอินทรีย์ (VOC Inventory) ของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

2. ผลการดำเนินงาน 

 ในการนี้  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้รับหนังสือร้องเรียนประเด็นดังกล่าว 
พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องเรียน กลุ่มผู้ร้องเรียนเดินทางกลับ เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น.  

      
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี นายอนุสรณ์ หงษ์สา (ผู้ร้อง) ร้องเรียนผ่านระบบ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากตน 
เป็นผู้พิการทางสายตา มีบิดามารดาเป็นชาวมอญและตนเป็นผู้เกิดในประเทศไทย ซึ่งไม่มีบัตรประจำตัว
ประชาชนเนื่องด้วยรายชื่อตกหล่น เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึ งสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการของรัฐ  
จึงขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำบัตรประชาชน 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลอย 
อำเภอบ่อไร่ พบนายอนุสรณ์ หงษ์สา (ผู้ร้อง) อาศัยอยู่กับมารดา พ่ีสาว ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
และสามีของพ่ีสาว เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมารดาและพ่ีสาวได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะ  
ทางทะเบียนแล้วมีผลให้สามารถรับสิทธิการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานได้ ส่วนนายอนุสรณ์ยังไม่ได้รับการรับรอง
ดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลที่ยื่นไว้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอยมีความคลาดเคลื่อน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้การอำนวยความสะดวกกับนายอนุสรณ์ในการดำเนินการยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทั้งนี้ กระบวนการในการออกเอกสารบัตรประชาชนของนายอนุสรณ์ นั้น  
เนื่องด้วยมารดาและบิดาของนายอนุสรณ์มิได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ว่าเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อน ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด 
และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายอนุสรณ์และครอบครัว ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดตราดจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการตรวจรักษา
ดวงตาให้กับนายอนุสรณ์ต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมายให้ 
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่าย 
ชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากสินค้าในกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้าในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ 
 2. ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขา ศรีสะเกษ 
 3. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ 
 4. ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง พลาซ่า 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ทางผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีการติดป้ายแสดงสินค้า แสดงราคาและวันหมดอายุอย่างชัดเจน 
เบื้องต้นคณะทำงานได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจหมั่นตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำและให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541  
และตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายตลอดจนสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนางบุญมี สนิท ร้องขอความช่วยเหลือ 
ผู้ร้องอ้างว่า มีหลักฐานในที่ดิน ส.ค. 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และประสงค์จะ
ออกหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินแต่ไม่สามารถดำเนินการรังวัดเพ่ือขอออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากมีผู้มาคัดค้าน 
และไม่ยินยอมให้มีการรังวัดนั้น จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
ได้ประสานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
จะมีหนังสือแจ้งอำเภอเมืองศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ร่วมดำเนินการรังวัดที่ดินในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เพ่ือจะดำเนินการขึ้นรูป  
แผนที่และดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดตราด   
เรื่อง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
ได้เข้าพบนายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด เพ่ือหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณี ปัญหาข้อพิพาทที่ดินที่ผู้ร้องได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่มีเอกชนรายหนึ่งรุกล้ำเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
ทำให้ทางสาธารณะไม่ถึง 6 เมตร 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สรุปผลข้อหารือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดจะได้ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สำนักงานที่ดิน
จังหวัดตราด สาขาเขาสมิง อำเภอเขาสมิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้องเรียน  
และผู้ถูกร้องเรียน ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 
2565 ผลการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 

 
\ 
 
 
 
 
 
 


