
จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอเมืองตราด ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ผู้แทนองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองคันทรง กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความคืบหน้า  
การแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด ร้องเรียนไปยังกรมควบคุมมลพิษ
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและควันไฟจากการเผาถ่านโดยนายสรเพชร ภิญโญ ผู้เผาถ่านได้นำแสลน 
มากั้นรอบโรงเผาถ่านแล้ว แต่เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า นายสรเพชรฯ ได้เผาถ่าน จำนวน 6 ถัง  
(โดยปกติจะเผาครั้ งละจำนวน 10 ถัง) ในระห ว่างการเผาเกิดกลิ่ น เหม็น ไหม้จากกะลามะพร้าว 
ที่ ใช้ เป็น เชื้อเพลิงและเกิดควันจำนวนมากลอยปกคลุมทั่ วบริเวณโรงเผาถ่านและบริเวณโดยรอบ  
ซึ่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวยังคงอยู่   
จึงได้ร่วมกันเจรจากับนายสรเพชรฯ (ผู้ถูกร้อง) กับนางภรณ์ศรัณย์ หุตะวัฒนะ(ผู้ร้อง)  

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการเจรจาได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากบ้านของผู้ร้องมีผู้สูงอายุวัย 89 ปี รวมทั้งเด็กอายุ 11 ปี และ 
15 ปี อาศัยร่วมอยู่ด้วย แต่เนื่องจาก นายสรเพชรฯ ได้ลงทุนซื้อกะลามะพร้าวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิ งมาเตรียมไว้
เป็นจำนวนหลายกระสอบ จึงขอเวลาอีก 10 วัน (ไม่เกินวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565) เพ่ือจัดการเผา
กะลามะพร้าวดังกล่าวที่ซื้อมาแล้วให้หมด และจะย้ายโรงเผาถ่านออกไปจากพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง 
โดยจะไปสร้างโรงเผาถ่านใหม่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของนายสรเพชรฯ เอง
และอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ซึ่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกันแนะนำนายสรเพชรฯ ให้สร้างเตาเผาถ่าน
แบบไร้ควันแต่นายสรเพชรฯแจ้งว่า เตาเผาไร้ควันดังกล่าวไม่เหมาะกับการเผาถ่านแบบใช้เชื้อเพลิง
กะลามะพร้าวและมีต้นทุนสูง แต่นายสรเพชรฯจะพยายามสร้างเตาเผาแบบไร้ควันและนำมาใช้งานในพ้ืนที่  
ทีจ่ะสร้างโรงเผาถ่านใหม่ แบบค่อยเป็นค่อยไปตามต้นทุนของตนเอง 
 ทั้งนี้ จากข้อเสนอดังกล่าวผู้ร้องได้รับทราบและยอมรับตามข้อเสนอ ซึ่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ไดก้ำชับให้ นายสรเพชรฯ ต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงก่อนที่จะสร้างโรงเผาถ่าน
แห่งใหม่ เพราะเหตุว่าเป็นการประกอบกิจการที่ส่ งฺผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรในพ้ืนที่   
และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด จะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้กรมควบคุมมลพิษ
ทราบต่อไป 

                     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ประชุมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ  
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีนายหงษ์ทอง นันทสิงห์  อยู่บ้านเลขที่ 19 
หมู่ที่ 9 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมพวก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่
อำเภอขุนหาญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่พนมแต๊กต๊อก บ้านจะแวะ ภูกระทุง
พนมปะโน บ้านทับทิมสยาม 07 และหลาวหนองบ้านน้ำมุด และได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู  
จะขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม
หารือและชี้แจงดังกล่าวด้วย  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได ้ดังนี้ 
 1. กรณี ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำห้ วยตาจู  เนื่องจากโครงการชลประทานศรีสะเกษ 
ไม่ได้ส่งรายชื่อให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ทราบว่า ในเรื่องข้อมูลรายชื่อนั้นมีข้อมูลคลาดเคลื่อน 
โดยโครงการชลประทานศรีสะเกษได้แก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักกฎหมายและที่ดิน  
กรมชลประทานแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 2. กรณีได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่พนมแต๊กต๊อก บ้านจะแวะ ภูกระทุงพนมปะโน บ้านทับทิมสยาม 07 
และหลาวหนองบ้านน้ำมุด ซึ่ งอำเภอขุนหาญได้สรุปข้อมูลให้กับจังหวัดศรีสะเกษแล้ว  แต่จังหวัด 
ไม่ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดนั้น ทราบว่า ข้อมูลที่อำเภอขุนหาญส่งให้จังหวัดศรีสะเกษ นั้น 
มีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่สอดคล้องกับหน่วยงานในพ้ืนที่สรุปข้อมูลให้ โดยมีข้อมูลของอำเภอขุนหาญ  
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน จึงได้แจ้งให้อำเภอขุนหาญดำเนินการ
แก้ไขข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดตามห้วงระยะเวลา  
ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้รับรองสำเนา 
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 
ให้กับผู้ร้องต่อไป 

     

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุพันธ์ ประจำ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่ง
จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีนายพงษ์ศักดิ์ 
อริยะสุนทรกุล ตัวแทนผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประกอบการสายงานบันเทิงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมพวก 
รวม 12 คน ขอความอนุเคราะห์ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีความ
ประสงค์ให้มีการผ่อนคลาย คลายล็อคกิจกรรมการแสดง เพ่ือให้การดำเนินงานทางธุรกิจสายบันเทิง หมอลำ 
ศิลปินนักร้อง ดนตรี การแสดง รถแห่ กลองยาว ต่างๆสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ และขอทราบความคืบหน้า
ในเรื่องดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้กับกลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนทราบ โดยจะนำเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้พิจารณาตามที่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ
ต่อไป ซึ่งกลุ่มผู้ร้องมีความพึงพอใจและเดินทางกลับภูมิลำเนา 

          
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดยะลา   
เรื่อง ประชุมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา  
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีนายบุญชัย 
ดีเลิศไพบูลย์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 112 ครัวเรือน  
บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  

2. ผลการดำเนินงาน 
 โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึงข้อมูล พิกัด ว่ามีครัว เรือนจำนวน 47 ครัวเรือน อยู่ ใน เขตป่ า 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และอีก 65 ครัวเรือน อยู่ในเขตป่าสงวนตามพระราชบัญญัติป่าสงวน 
พ.ศ. 2507 เทศบาลตำบลปะแตได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าในส่วนของ 47 ครัวเรือนแล้ว
และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขต
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2584 และบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข 108 อีกทั้งเทศบาล
ตำบลปะแตยังแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงให้เทศบาลตำบลปะแตเร่งดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ครบ เพ่ือที่ สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จะได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นเขตป่าตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
เพ่ือให้ทันต่อการยื่นคำของบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่กำหนดให้ดำเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ และอีก 65 ครัวเรือน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนนั้น ให้เทศบาลตำบล
ปะแตเร่งดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่ากับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั ดยะลา หาแนวทาง
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนต่อไป 

                  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรัชพล  พรหมทอง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา 
 
 
 

 
 



จังหวัดสิงห์บุรี   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
มอบหมายให้นายชัยชนะ เรืองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี นายดอน จิตรวงษ์ 
ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี นายอภิรักษ์ ไชยมังกร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี นายกฤษฎา เสวกวิหารี  
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวกวิสรา ศรีชัย ปลัดอำเภอพรหมบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี 
ดำเนินการตรวจสอบกรณีประชาชนในพ้ืนที่อำเภอพรหมบุรีเป็นหนี้นอกระบบและถูกเจ้าหนี้ใช้วาจาข่มขู่ 
ทวงหนี้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และร้องขอให้ช่วยดำเนินการปราบปราม
จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้ได้ จำนวน 3 ราย พร้อมด้วยของกลาง บัญชีรายชื่อผู้กู้เงิน แบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน 
และนามบัตรโฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังดำเนินการจัดทำบันทึกจับกุม 
และแจ้งข้อกล่าวหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

                     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัยชนะ เรืองแก้ว 
 ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


