จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภค

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ นายอำเภอแจ้ห่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สนง.พลังงาน
จ ลป อบจ.ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สนง.พัฒนาชุมชน อ.แจ้ห่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.แจ้ห่ม เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จอกฟ้า ม.7 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
หารือแนวทางแก้ไขความเดือดร้อน กรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และ
การสื่อสาร ในหมู่บ้านบ้านแม่จอกฟ้า ม.7 ตำบลทุ่งผึ้ง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้ น ที่ ต รวจสอบ พบว่ า หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ชี้ แ จงแนวทางแก้ ไ ขและการให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ให้แก่ราษฎรจนเป็นที่เข้าใจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินงานร่วมกับราษฎรโดยเร่งด่วนต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ ต้อ งการความช่ วยเหลือ มี ช่ อ งทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ างเป็ น รูป ธรรมเพื่ อ เป็ น การ
ยกระดับความเป็นอยู่ให้เทียบเท่ากับพื้นที่อื่น รวมทั้ง ประชาชนมีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
มากยิ่งขึ้น
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

จังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมาย ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่อำเภอป่าโมก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอป่าโมก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ณ ที่ทำการประปาตำบล
สายทอง กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากน้ ำประปามีตะกอนสีดำ
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวั ดอ่างทอง จากการตรวจสอบ พบว่า น้ำประปา มีลักษณะใส
ไม่มีกลิ่นแต่มีตะกอนสีดำขนาดเล็กปนเปื้อน ระบบท่อน้ำทิง้ มีการชำรุด และไม่มีระบบกรองน้ำ
2. ผลการดำเนินการ
จากสอบถามประธานคณะกรรมการประปาตำบลสายทอง ตะกอนดังกล่าวอาจเกิดจากการล้างถัง
น้ำประปาหรือการซ่อมบำรุงท่อระบบการส่งน้ำ คณะตรวจสอบจึงได้มีข้อแนะนำ แก่ทางคณะกรรมการ ดังนี้
2.1 ให้ทำการเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ เช่น การแจกใบปลิวตามบ้าน ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบ
อีกทางหนึ่งจากเดิมที่ใช้ระบบเสียงตามสายและการใช้รถประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบข้อมูลได้
อย่างทั่วถึง ยิ่งขึ้น
2.2 การแก้ไขปัญหาในระยะยาว แนะนำให้วางแผนการวางระบบกรองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาตะกอนที่ตกค้าง
2.3 ให้คณะกรรมการประปาตำบลสายทอง ประสานขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนโดยรอบที่ ใช้ น้ำประปาจากหมู่บ้ านได้ รับการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ างเร่งด่วน เพื่ อ ให้ สามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์จากประปาหมู่บ้านในเร็ววัน รวมทั้ง เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ สถานประกอบการ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรี ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองบางระจัน สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
สินค้าอุปโภคบริโภค ณ สถานประกอบการดังต่อไปนี้
1.1 ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาบางระจัน ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
1.2 หจก.ตั้งอยู่หลีพาณิชย์ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดกระทำความผิดและผู้ประกอบการทุกราย
มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยผู้ประกอบการได้จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ป ระจำจุด ตรวจคัด กรองและ
ให้ผู้ที่มาใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ หรือเช็คอินผ่านระบบไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการ
ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการทุ ก รายให้ ค วามร่ วมมื อ ในการตรวจสอบของเจ้ าหน้ า ที่ เป็ น อย่ างดี ท ำให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณี บุตรสาวประสบอุบัติเหตุทางถนน

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ
กรณี นางสำเนียง ขันสระน้อย ร้องเรียน โดยกล่าวอ้างว่า บุตรสาวประสบอุบัติเหตุทางถนน ได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าขาด
กระดูกต้นขาแตกหัก รักษาตัวหลายวัน แต่คู่กรณี ไม่เคยดูแลด้านความเสียหายและไม่เคยมาเยี่ยมดูอาการ อีก
ทั้งผลทางคดีของทาง จนท.ตร. ก็ไม่คืบหน้า ประสงค์ขอความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกษ ได้ดำเนิ นการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้น โดยรับเรื่องร้องเรียนและนำส่ง
สนง.คปภ.ศก เพื่ออธิบายขั้นตอน วิธีการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผู้ร้องเข้าใจและพึ่งพอ
ทั้งนี้ ศดธ.ศก. ได้อำนวยความสะดวกโดยการพาผู้ร้องไปส่งขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ สถานี
บขส.ศก.
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถพึ่งพาศูนย์ดำรงธรรมในการประสานช่วยเหลือเบื้องต้นได้ รวมทั้ง เป็นการสร้าง
ความมั่น ใจให้ กับประชาชนที่เดือดร้อนว่ายั งมี หน่ วยงานของรัฐเป็น ที่พึ่ งพาได้ และยังประสานหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือประชาชนตามข้อเท็จจริงต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสงขลา
เรื่อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดทุ่งหวัง

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อ ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา แขวงทาง
หลวงสงขลาที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และตัวแทนผู้ร้อง ประมาณ 7 คน
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ข้างต้น โดยขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการเปิดตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด และเกิดความปลอดภัย
แก่พี่น้ องประชาชนตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดระเบี ยบการขายของในที่สาธารณะ มิให้ส่งผล
กระทบและสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจะประเมินการเปิด
ตลาดเก่าและใหม่ภายใน 45 วัน แล้วจะมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่มาใช้บริการซื้อสินค้าที่ตลาดมีความมั่นใจในการดำเนินนโยบายทางด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้ความร่วมมือในชุมชนเป็นหลักทำให้
เกิดความสามัคคีในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปิดทางเข้า ออก

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัย
และองค์การส่วนตำบลปะอาว และผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่ที่12 ตำบลปะอาว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
นางสวน ดาวไสย์ ร้องเรียน กรณีนายวัน ดวงขันธ์ ปิดทางเข้าออกที่นาของผู้ร้อง บริเวณบ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว
อำเภออุทุมพรพิสัย
2. ผลการดำเนินการ
จาการลงพื้น ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่า นายวัน ดวงขันธ์ (ผู้ปิดทางเข้าออก) ยินยอมเปิด
ทางเข้าออกตามเส้นทางที่ได้มีการสัญจรเดิม โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการปักหลักเขตเพื่อแบ่ง เป็นทางเข้าออก
กว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร ด้วยตนเองในลำดับต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่เกิดข้อพาทได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยาว ทำให้
ไม่เกิดความแตกแยกของคนในชุมชน และเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนเรื่องมลพิษจากกองขยะของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย สนง.ท้องถิ่นจังหวัด สนง.ทสจ.และสนง.ทม.ท่าเรือพระแท่น ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี
ประชาชนในพื้นที่ ม.๗ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา ๒๓๒ ครัวเรือน ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเรื่องมลพิษจาก
กองขยะของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ในพื้นที่ ม.๗ บ้านหนองตาแพ่ง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้ น ที่ต รวจสอบพบว่ า บริเวณดั งกล่ าวมี ขยะเก่าสะสมประมาณ 3,500 ตัน ในเนื้ อ ที่
ประมาณ 14 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือ ดร้อนจากกลิ่นและการทำน้ำประปาของหมู่บ้าน
ซึ่งจากการประชุมได้ข้อยุติ ดังนี้
2.๑ ประเด็นเรื่องการขนย้ายกองขยะ : ทม.ท่าเรือพระแท่น จะขนย้ายกองขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่
โดยเร็วและจะไม่ทำการฝังกลบขยะเก่าในพื้นที่ตามที่ประชาชนร้องขอ
๒.2 ประเด็นเรื่องน้ำเสีย: สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จะลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบ
หาสารปนเปื้อนในวันที่ 11 มิ.ย.63 โดยให้ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนำเก็บตัวอย่างน้ำด้วย
2.3 การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม:สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประสาน อบต.ตะคร้ำเอน
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะมีหนังสือรายงานให้จังหวัดกาญจนบุรีทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานขยะ ได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
เป็นการบรรเทาความทุกข์ของประชาชนในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีการแก้ไขปัญ หาแบบยั่งยืนต่อไป โดยจะทำให้
ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดสงขลา

เรื่อง ได้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องปั่นไฟของเรือ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อ วัน ที่ 8 มิ ถุน ายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเลคอิน น์ ถนนนครนอก ตำบลบ่ อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
พร้อมตัวแทนจาก เทศบาลนครสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ผู้ร้อง (ผู้ได้รับผลกระทบ) และผู้จัดการ
ท่าเรือศิริชล ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อน กรณีไ ด้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องปั่นไฟของเรือ
Supply ขนาด 2,300 ตันกรอส ที่มาจอดเทียบท่าเรือศิริชล โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน
2. ผลการดำเนินการ
จาการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การปิดเครื่องปั่นไฟ
การลดเสียง การหาวิธี ก ารลดเสียงอื่น ๆ ซึ่งจะต้องได้รับ ความร่วมมื อจากผู้ ประกอบการในการดำเนิ นการ
โดยทางผู้จัดการท่าเรือจะประสานกับเจ้าของเรืออีกครั้ง นอกจากนี้ จะมีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจาก
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อจะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใน
เรื่องของเสียง ซึ่งจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติอย่างยั่งยืน และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้
ต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันตามประกาศเคอร์ฟิว

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับการประสาน
ทางโทรศัพ ท์ 045-614545 จาก เจ้าหน้าที่ ประจำสถานี ขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดศรีส ะเกษ ว่า มี ผู้โดยสาร
ชื่อ นางสาวจิราพรรณ อาสากิจ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา อายุ 32 ปี โดยสารมากับรถประจำทาง ต้นทางจังหวัดนครราชสีมา – ปลายทางจังหวัดศรีสะเกษ
เดินทางมาถึงเวลาประมาณ 19.45 น. เมื่อมาถึงติดต่อญาติซึ่งอยู่อำเภอกันทรลักษ์ แต่ไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่
อำเภอดังกล่าวได้เนื่องจากใกล้เวลาเคอร์ฟิว ซึ่งญาติเกรงว่าจะเดินทางกลับไม่ทันในห้วงเวลาดังกล่าว จึงขอความ
ช่วยเหลือให้ศูนย์ดำรงธรรมจัดหาที่พักสำหรับค้างแรมในคืนนี้
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง เบื้ อ งต้ น พบว่ าบุ ค คลดั งกล่ าวเป็ น ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น (เป็ น ใบ้ )
แต่สามารถสื่อ สารทางภาษามื อและอ่านออกเขี ยนได้ เดิน ทางมาเพื่ อจะมาพั กอาศั ยกับ แฟนซึ่งเป็ นผู้พิ ก าร
ทางการได้ยิน (เป็นใบ้) เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว ที่บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ตามเหตุผลข้างต้น ศูนย์ดำรงธรรมจึงได้ประสานไปยัง นางสาวนภาพร
เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ ช่วยเหลือด้านที่พัก ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์ด้านที่พักจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ในการให้ที่พักแรมในคืนนี้ โดยนำส่งแล้ว
เสร็จเวลาประมาณ 22.00 น.
อนึ่ง ศูนย์ดำรงธรรมได้จัดหาอาหารเพื่อบรรเทาความหิวให้กับบุคคลดังกล่าว และประสานให้ ญาติมา
รับตัวบุคคลดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 08.00 น.
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ มี ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อนสามารถประสานขอความช่วยเหลื อจากหน่ว ยงานของรัฐได้
โดยได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าตามแต่สถานการณ์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่
ได้รับปัญหาต่างๆ โดยมีการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
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