
จังหวัดตราด   
เรื่อง ร้องเรียนการจุดประทัดเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นรบกวน จังหวัดตราด 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมควบคุมมลพิษว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการ
จุดประทัดเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นรบกวน ณ ศาลเจ้าเกาะช้าง องค์ก๋ง 108 เจ้าแม่ทับทิม ตำบลเกาะช้าง 
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านและสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ทราบว่าโดยปกติแล้ว
ที่ศาลเจ้า ฯ จะมีประชาชนมาจุดประทัดไม่บ่อยครั้ง ไม่ทุกวัน บางสัปดาห์ไม่มีผู้มาจุดเลยก็มี แต่จะมีการจุด
บ่อยครั้งในช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน สารทจีน ซึ่ งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทดสอบจุดประทัด  
จำนวน 1,000 นัด ณ พบว่ามีระดับความดังของเสียง อยู่ที่  87 เดซิเบล ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่เป็นอันตราย 
และไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (115 เดซิเบล) คณะตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนดังกล่าว จึงแจ้งให้ศาลเจ้าฯ กำหนดเวลาในการจุดประทัดให้ชัดเจน เป็นช่วงเวลา 10.00 - 16.00 น. 
ของทุกวัน และหากจะมีการจุดประทัดนอกเหนือเวลานี้ ขอให้ผู้ดูแลศาลเจ้าฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน  
ในละแวกใกล้ เคียงทราบด้วย อีกทั้ งให้ย้ายจุดที่จุดประทัดจากจุดเดิมเข้ามาด้านในให้ห่างจากฝั่ ง 
เป็นระยะ 5 - 10 เมตร เพ่ือป้องกันมิให้เศษประทัดที่จุดแล้วร่วงหล่นลงไปในทะเล เพ่ือเป็นการรักษา 
ความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณศาลเจ้าฯ ด้วย 
 ทั้งนี้ จากข้อเสนอดังกล่าวทางผู้ดูแลศาลเจ้าฯ ยินดียอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
จะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้กรมควบคุมมลพิษทราบต่อไป  

                         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ 
กรณีนางสาวพิมพ์ลภัส สร้อยเสือ ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ อ้างว่าบิดามารดาเสียชีวิต บ้านภูมิลำเนา 
ตามบัตรประชาชน ไม่มีผู้อาศัยอยู่ซึ่งประสงค์ ขอความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปจังหวัดชลบุรี (พัทยา)  
เพ่ือหางานทำและประกอบอาชีพ แต่ไม่มีเงินค่ารถโดยสารและไม่มีที่พักอาศัย 

2. ผลการดำเนินงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้ 
 1.นายสุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับนางสาวพิมพ์ลภัสฯ ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ 
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้ให้นางสาวพิมพ์ลภัสฯ เข้าพักหนึ่งคืนและจะแจ้ง 
ทีมสหวิชาชีพร่วมตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หากไม่มีประวัติการกระทำความผิด 
ก็จะบันทึกข้อมูลไว้และไปส่งที่สถานีขนส่งศรีสะเกษ เพ่ือให้เดินทางไปจังหวัดชลบุรี (พัทยา) ต่อไป 
 3. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้จองรถโดยสารในวันที่ 8 มีนาคม 2565 รอบเวลา 19.00 น.
ให้นางสาวพิมพ์ลภัสฯ เพ่ือเดินทางต่อไป 

             
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดศรีสะเกษ     

เรื่อง ลงพื้นที่ออกตรวจการให้บริการของโรงแรม จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ออกตรวจ
ให้คำแนะนำการให้บริการของโรงแรมพรหมพิมานและโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญ เรื่องการติดป้ายแสดงราคา
ที่พักให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พัก ในห้วงการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  
“ศรีสะเกษเกมส”์ 

2. ผลการดำเนินงาน 
  จากการลงพ้ืนที่ ได้แนะนำและแจ้งให้ทำการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ง่าย  
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาท่ีพัก 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง ลงพ้ืนทีแ่ก้ไขปัญหานักกีฬามนี้ำใช้อุปโภคไมเ่พียงพอ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่  7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษและนายบริบูรณ์ทวี ขันถม  
ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 
กรณีได้รับการประสานว่าที่พักนักกีฬาของโรงเรียนสตรีสิริเกศมีน้ำใช้อุปโภคไมเ่พียงพอ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
ศรีสะเกษมีความยินดีที่จะสนับสนุนน้ำประปาให้ใช้อุปโภค โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษจะนำรถบรรทุกไปรับน้ำ 
เพ่ือขนส่งน้ำประปามาให้ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ต่อไป 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ทำให้นักกีฬามีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง ประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” พร้อมด้วย 
ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ  ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษและมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโรงพยาบาลศรีสะเกษ และผู้แทน
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting  
เพ่ือรับฟังแนวทางการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกั บ 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ในการประชุมมีข้อสังเกตดังนี้ 
 1. กรณีได้รับแจ้งว่า มีทรัพย์สินสูญหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ
เจ้าของทรัพย์สินและประเภทของทรัพย์สิน โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

1 .1  มอบหมายตำรวจภู ธรจั งหวัดศรีสะ เกษ  ด ำเนิ นการตรวจสอบ ใน เรื่อ งดั งกล่ าว 
รวมทั้งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.2 มอบหมายสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งหัวหน้าคณะนักกีฬา 
ให้สื่อสารกับนักกีฬาในการนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวไว้ด้วยตลอดเวลา 
 2. กรณีที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก เบื้องต้นขอให้เข้ากักตัว ณ ศูนย์ CI  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และหากจำนวนเตียงมีไม่เพียงพอ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ให้เข้ากักตัว ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  
จังหวัดศรีสะเกษ สื่อสารทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ กับนักกีฬา 
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1 เรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ควรเช็ดทำลายเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
ตามมาตรการก่อนใช้งานทุกครั้ง 

3.2 เรื่องการเข้าเชียร์การแข่งขันกีฬา ซึ่งอาจมีการตะโกนส่งเสียงดังและดึงหน้ากากอนามัยลง  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องการเชียร์การแข่งขันกีฬาของทีมเชียร์ด้วย 
 โดยที่ประชุมมีข้อสั่งการให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาดำเนินการ  
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  และได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนำข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาจากที่ประชุมดังกล่าวแจ้งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

3. ประโยชน์ที่... 



- 2 - 
 

   
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ทำให้การจัดงานแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


