
จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือไกล่เกล่ียหนี้ 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 เวลา 13.45 น. นางศิริวรรณ เอ่ียม อายุ 41 ปีอยู่บ้านเลขท่ี 2/4 
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือ กรณีกู้ยืมเงิน
จากนางสาวอัญชลี ศักดิ์สิริโกศล แล้วไม่สามารถชำระเงินตามสัญญา จึงมีความประสงค์ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สิงห์บุรีช่วยเจรจาไกล่เกล่ียและประนอมการชำระหนี้  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้โทรศัพท์ประสานผู้ให้กู้ เพื่อขอให้ผู้กู้ผ่อนชำระเป็นงวด งวดละ 
2,085 บาท จำนวน 24 งวด ซึ่งผู้ให้กู้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าท่ีได้จัดพิมพ์ร่างสัญญากู้ยืมฉบับใหม่
ให้ผู้ร้องตามความประสงค์ เพื่อไปยื่นขอแก้ไขสัญญากับผู้ให้กู้จนท่ีพึงพอใจของผู้ร้อง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ทำให้ประชาชนท่ีเป็นหนี้ มีความเป็นอยู่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น ลดปัญหาการทะเลาะ
วิวาท หรือการติดตามทวงหนี้ท่ีใช้ความรุนแรง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกสุนัขกัด 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 เวลา 09.20 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธ์ิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ สิงคะกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เป็นค่ารักษาพยาบาล
จากผู้ถูกร้อง (ขอปกปิดช่ือนามสกุลจริง) ให้แก่นางสาวชยานี เสริฐศรี (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 5 ต.ภูเขาทอง 
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

2. ผลการดำเนินการ 
สืบเนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุตรสาวท่ีอ้างว่าถูกสุนัขของนายจ้างของผู้ร้อง (ไม่ทราบช่ือสกุลจริง) มีเพียง
หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น โดยผู้ร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีโทรศัพท์ประสานไปยังผู้ถูกร้อง เนื่องจากผู้ร้องโทรฯไปหลายครั้ง 
ผู้ถูกร้องก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ เมื่อเจ้าหน้าท่ีโทรฯ ติดต่อกับผู้ถูกร้องได้ ผู้ถูกร้องได้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ีว่าสุนัขของเขา
ไม่ได้กัดบุตรสาวของผู้ร้องตามท่ีถูกกล่าวอ้าง เป็นเพียงการหกล้มของเด็กเท่านั้น และตนก็ได้พาไปพบแพทย์และ
ได้ล้างแผลดังกล่าวแล้ว 

ต่อมาจากการพูดคุยเจรจาต่อรองหลายครั้ง ผู้ถูกร้องจึงยอมรับว่าจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ร้อง 
และได้โอนเงิน จำนวน 2,000 บาทผ่านบัญชีของเจ้าหน้าท่ีและขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด          
เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องพอใจและไม่ติดใจในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังกล่าวอีก
ต่อไป  
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกสุนัขกัด รวมท้ังได้รับเงินช่วยเหลือจากการรักษาพยาบาล จนเป็นท่ี
พอใจและรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดร้อยเอ็ด 

  

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมบาทวิถีทรุดตัว 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากผู้ร้องขอให้ประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าร้านของผู้ร้อง บริเวณซอยสามพี่น้อง ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเนื่องจากมีการทรุดตัว ทำให้มีน้ำท่วมขัง และเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้สัญจรบ่อยครั้ง  
2. ผลการดำเนินการ 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นท่ีพบปะและพูดคุย
กับผู้ร้อง ตลอดจนดูสภาพปัญหาในเบ้ืองต้น พบว่าพื้นทางเท้าทรุด ทำให้เกิดทางต่างระดับจนเกิดน้ำท่วมขัง และ
บางจุดทรุดจนเส่ียงท่ีจะเกิดอันตราย ท่ีผ่านมาก็มีประชาชนหลายรายเดินสะดุดหกล้มมาแล้วซึ่งจะนำข้อมูลท่ีได้
ในวันนี้ไปประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความปลอดภัยในการใช้บาทวิถี ลดการเกิดอุบัติเหตุ และใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง ทูลเกล้าถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มหาสารคาม สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม สักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นท่ีบ้านเลขท่ี 30 ถนนผดุงวิถี ซอย 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ตามหนังสือร้องทุกข์ด้วยสำนักพระราชวัง แจ้งว่า เด็กหญิง ธนพร คณะมะ (น้องปราย) อายุ 13 ปี 
ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่น้องสาวฝาแฝด     
ช่ือเด็กหญิงธนวรรณ คณะมะ (น้องฝ้าย) ผู้พิการโรคชักเกร็ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ความว่า 
ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีฝาแฝดเป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องใส่แพมเพิสตลอดและเข้ารักษาตัว
ท่ีโรงพยาบาลบ่อยครั้งโดยมีโรคประจำตัว คือ โรคชักเกร็งและหลอดเล็ก และแม่มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน    
กับความดัน พ่อเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันมีพี่สาวหาเล้ียงเพียงคนเดียวซึ่งมีความประสงค์ขอให้หางานเพื่อสร้างรายได้
อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวให้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงขอพระมหากรุณา เป็นท่ีพึ่ง 
2. ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการจากการลงพื้นท่ีและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งว่า (น้องปราย) ท่ี
ขอความประสงค์อยากจะทำงานอายุยังไม่ถึง 15 ปี ยังรับเข้าทำงานไม่ได้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่
พี่สาวคนโตอายุ 36 ปี ทำงานอยู่ท่ีร้านกาแฟมีรายได้วันละ 300 บาท ต่อวัน สามารถสนับสนุนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การนวด การตัดผมชาย เพื่อท่ีจะได้เป็นอาชีพท่ีอิสระ สามารถเปิดร้านท่ีบ้านได้ และคงพอได้แบ่งเบา
ภาระแม่ซึ่งต้องคอยดูแลลูกแฝดซึ่งท่ียังพิการในยามท่ีพี่สาวคนโตไปทำงานในช่วงเวลา 09.00 - 18.00 น.และ
ลูกสาวที่ไปเรียนได้บ้าง เบ้ืองต้นสำนักงานเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มอบส่ิงของอุปโภคบริโภค 
พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้มอบ
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนในเบ้ืองต้น ในการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีลงพื้นท่ีใน
วันนี้จะได้หาแนวทางเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจะเป็นการพิจารณาหาแนวทางคล่ีคลายปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
หลังจากนั้นจะได้นำความกราบบังคมทูลถวายรายงานประกอบพระราชวินิจฉัยต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตเบื้องต้น และจะได้จัดหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ นำมาดำรงชีวิต
ได้ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม 

  

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พนักงานบริษัทศักดา คอมมินิวเคช้ัน จำกัด จำนวน 6 คน 
มาร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกนายจ้าง เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ในการนี้ จึงได้เชิญสำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีมารับฟังปัญหา และช้ีแจงขั้นตอนในการดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้ร้องรับฟัง 
ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีจะเชิญนายจ้างมาช้ีแจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทในลำดับต่อไป  
2. ผลการดำเนินการ 

ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและนายจ้างเข้าร่วม
ช้ีแจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกล่ียสรุปได้ว่านายจ้างยินยอมจ่ายเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้กับ
พนักงานท้ัง 6 ราย ส่วนกรณีค่าชดเชยจะจ่ายตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนดตามมาตรา 118 ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ท้ังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีจะเชิญพนักงานท้ัง 6 ราย มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกล่ียขอพิพาทในวันท่ี 13 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความช่วยเหลือในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม จากบริษัทเอกชนดังกล่าว  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย กรณีสร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญา 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563 เวลา 09.45 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้ ให้คำปรึกษากับนางสาววันทนาฯ กรณีทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านโดยชำระเงิน ให้แก่
ผู้รับเหมาก่อสร้างไปแล้วเป็นจำนวน 1,056,000 บาท แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เข้าทำการก่อสร้างทำให้        
ไม่สามารถสร้างบ้านได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ผู้จ้างเกิดความเสียหายจึงมีความประสงค์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยเจรจาไกล่เกล่ียกรณีพิพาทและแนะนำแนวทางการเรียกร้องตามสิทธ์ิของ
ผู้บริโภค 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ได้เรียกคู่กรณีเพื่อนัดเจรจาแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร้องในวันท่ี 21 มกราคม 2563 ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมในการช่วยเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อให้เกิดการเจรจาแก้ไข
ปัญหา โดยไม่ต้องให้เรื่องปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว ต้องไปใช้สิทธิทางศาล เป็นการอำนวยความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนได้ในเบ้ืองต้น 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุร ี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ถูกนายทุนบุกรุกท่ีทำกินราษฎร 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันนี้ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มฮักบ้านฮ่ันแน้ว ตำบลเชียงกลม 
อำเภอปากชม จังหวัดเลย กรณี ขอคัดค้านคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ในเขตพื้นท่ีบ้านคอนสา หมู่ 4 และ 
บ้านสาธร หมู่ 10 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายภัทราวุธ มุณีรัตน์ 
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เนื่องจากกลุ่มผู้ร้องอ้างว่ามีนายทุนเข้ามาทำการรังวัด ฝังเสาในเขตพื้นท่ีทำกินของ
ราษฎร ซึ่งเป็นพื้นท่ีทำกินมาแต่ปู่ย่าตายาย ซึ่งราษฎรไม่ต้องการให้เกิดเหมืองแร่ในพื้นท่ีเพราะกลัวผลกระทบท่ี
จะตามมา 
2. ผลการดำเนินการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
ลงพื้นท่ีเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกลุ่มผู้ร้อง ทำให้กลุ่มผู้ร้องพึงพอใจและเดินทางกลับ ในเวลา
ประมาณ 11.30 น. เหตุการณ์ท่ัวไปปกติ 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความหวังมากยิ่งขึ้นในการร้องเรียน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับฟังปัญหาและ
บัญชาการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

  
 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณี ขอเข้ารับการผ่อนผันเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

วันนี้ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ   
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย จำนวนประมาณ 25 คน กรณี ขอให้แต่งต้ังคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณี 
การปลูกป่าของกรมป่าไม้ในพื้นท่ีบ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และขอให้มีการผ่อนผันให้
ราษฎรเข้าไปทำประโยชน์เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นท่ี 

2. ผลการดำเนินการ 
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยจะได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางและ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความหวังมากยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือราษฎรท่ีจะมีโอกาสเข้าไปทำประโยชน์เก็บเกี่ยวผลผลิตใน
พื้นท่ีท่ีมีข้อพิพาทกับกรมป่าไม้ เพราะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับฟังปัญหาและบัญชาการ
ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดยโสธร 
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

ได้มีผู้ร้องเรียนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดงตำบลส้มผ่อ ว่า หลังก่อสร้างเสร็จมา 3 ปี แต่ไม่ได้
ใช้การ นั้น วันนี้ เวลา 9:00 น ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่า นายก อบต. พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และทีมผู้นำชุมชน และได้สอบถามชาวบ้านในพื้นท่ี ให้การยืนยัน
ว่าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโนนแดง ตำบลส้มผ่อ ใช้การได้ตามปกติมาตลอด ต้ังแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ขณะนี้เข้าปีท่ี 3 โดยหมู่บ้านมีระบบประปาท้ังหมด 3 ระบบ เป็นประปาขนาดเล็ก 2 ระบบ และขนาดใหญ่ 1 
ระบบ ซึ่งหมุนเวียนจ่ายน้ำภายในชุมชนและชาวบ้านมีน้ำใช้เพียงพอตลอดท้ังปี หลังจากท่ีมีประปาขนาดใหญ่มา
รองรับ และยังมีเงินทุนสำรองไว้บริหารระบบประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน 70,000 บาท ได้มาจากการเก็บค่าน้ำ
ภายในหมู่บ้านหน่วยละ 4 บาท 

2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร โดยท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สาเหตุท่ีเกิด
การร้องเรียนคาดว่าน่าจะมาจาก หญ้าท่ีรกร้างบริเวณโดยรอบพื้นท่ีของประปาขนาดใหญ่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
ท้ังนี้ ทีมผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องท่ีได้ร่วมมือกันทำความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบแล้ว และท้องถิ่นอำเภอได้แนะนำให้มี
การดูแลพื้นท่ีสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นอีก 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีใช้น้ำดังกล่าวได้รับทราบความจริงในการบริหารงานโครงการประชาชุมชน รวมท้ังจะได้
เป็นการปรับปรุงระบบน้ำประปาดังกล่าว ให้มีความพร้อมและน้ำมีความสะอาดสามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค
ได้อย่างปลอดภัย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดยโสธร 

        

 

 

 

 

 



 

จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท.เทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว (ผู้ถูกร้อง) และ
นางสาวแสงทอง รักษาเดช (ผู้ร้อง) เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงปัญหากรณีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียวท่ีรับผิดชอบงานคนพิการ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่เคยได้รับสิทธิ เช่น แจกถุงยังชีพ 
แจกเงินช่วยเหลือ หรือจัดงานเล้ียงกลุ่มคนพิการเช่นเดียวกับผู้พิการรายอ่ืนได้รับเชิญไปงานเล้ียงกลุ่มคนพิการ 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบแล้วพบว่า เทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว มีผู้พิการในพื้นท่ี

จำนวน 100 คนเศษ และมีผู้ถูกร้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว อาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมท่ัวถึง ดังนั้น จึงได้แจ้งกำชับผู้ถูกร้องและปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว ให้
ปฏิบัติงานดูแลคนพิการให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยอาจเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น กลุ่ม Line เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นอีก 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับสิทธิในสวัสดิการท่ีทางภาครัฐจัดไว้ให้กับผู้พิการ ซึ่งควรจะได้รับและทำให้ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการดำรงชีพเบ้ืองต้นได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุร ี

                    
 
 
 
  

 


