
จังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง ไกล่เกล่ียประนอมหนี้ กรณี ไม่จ่ายค่าจ้าง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุรัตน์ แก้วสง่า (ผู้ร้องท่ี 1) ,นายภานุกิจ เจริญสุข 
(ผู้ร้องท่ี ๒) , นายบุรี บุตะเขียว (ผู้ร้องท่ี 3) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ร้องท้ัง 7 ราย นายกรฤต โตชัยภูมิ (ผู้แทนผู้ถูกร้องท่ี 
1) และนายธวัชชัย นามวงษา (ผู้ถูกร้องท่ี 2) เดินทางมาพบเจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วม
เจรจาไกล่เกล่ีย ประนอมข้อพิพาทกรณีไม่จ่ายค่าจ้างซึ่งสามารถตกลงกันได้ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
ช้ีแจงต่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิว่า ได้รับชำระหนี้มาบางส่วนแล้ว ปัจจุบันมีหนี้คงค้างชำระ เป็น
เงินจำนวน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
2. ผลการดำเนินการ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นคนกลางในการตกลงไกล่เกล่ีย โดยถูกร้อง ยินยอมท่ีจะ
ชำระเงินค่าจ้างในส่วนท่ีเหลือให้แก่ฝ่ายผู้ร้อง โดยชำระในวันท่ีทำบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของนายสุรัตน์ แก้วสง่า และในส่วนท่ีเหลือจำนวน 
480,000 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายผู้ถูกร้องจะชำระให้แก่ฝ่ายผู้ร้อง ภายในวันท่ี  21 มกราคม 
2563 ทำให้กลุ่มผู้ร้องเรียนพอใจและยินยอมยุติเรื่อง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นท่ีทำให้ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการไกล่เกล่ียและแก้ไขปัญหาได้ โดยไม่
เกิดข้อพิพาททางคดีความ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลา ในการต่อสู้คดีความในช้ันศาล  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
  



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ถวายฎีกาฯ กรณี ขอความช่วยเหลือบุตรชายป่วย  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

ตามท่ี ผวจ.อย. ได้ส่ังการให้ศดธ.อย. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณี
นางสาวศนิกานต์ คำหอมกุล ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับบุตรชายเป็นคนไข้ใน
พระราชานุเคราะห์ เนื่องจากป่วยด้วยโรคไตอักเสบลูปัส โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และโรคสมาธิส้ัน นั้น 

2. ผลการดำเนินการ 
เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 56/1 ม.1 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.

พระนครศรีอยุธยา ศดธ.อย. ได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงาน พมจ. อ.บางบาล อบจ. 
ทต.มหาพราหมณ์ รพ.บางบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นท่ีติดตามและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยมี
ผลการหารือร่วมกัน สรุปได้ดังนี้  

2.1 ด้านการให้ความช่วยเหลืออาชีพ 

- เมื่อเดือน ธ.ค. 62 พมจ. ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 
2,000 บาท เพื่อเป็นทุนต้ังต้นในการประกอบอาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงได้แนะนำให้ น.ส.ศนิกานต์ฯ 
ประกอบอาชีพค้าขายเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง จากเดิมท่ีขายสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว 
โดยทำการค้าขายท่ีตลาดนัดในพื้นท่ี จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าอำเภอและหน้าวัดแก้ว และสามารถขอรับ
ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากเทศบาลฯ ได้อีกจำนวน 2,000 บาท หลังจากนั้น เมื่อประกอบอาชีพค้าขายได้ระยะ
หนึ่งแล้ว สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของพมจ. วงเงินอนุมัติไม่เกิน 
40,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพต่อไป  

2.2 ด้านการรักษาพยาบาลของบุตรชาย 

- เนื่องจากบุตรชายของ น.ส.ศนิกานต์ฯ ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้พิการ 
จึงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลของรัฐ ได้ทุกแห่งท่ัวประเทศ และในปัจจุบัน อ.บางบาล 

ได้ประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นท่ี เพื่อรับ-ส่ง ในการเดินทางไปรักษาท่ีรพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
จ.ปทุมธานี 

2.3 ด้านการศึกษาของบุตรชาย 

- เด็กชายปธานินฯ ได้หยุดเรียนต้ังแต่เดือน ก.ค. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประเมินของแพทย์ 
ว่าจะสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้หรือไม่ หากเข้าเรียนได้ พมจ. มีทุนการศึกษาของกองทุนคุ้มครองเด็ก มอบ
ให้ปีละ 1 ครั้ง จำนวนเงินทุนจะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษา โดยเทศบาลฯ จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ 4. 
ด้านการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

- เทศบาลฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำประมาณการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พมจ. ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยในส่วนของพื้นบ้านท่ีชำรุดทรุดโทรม ท้ังนี้ เมื่อเดือน มี.ค. 62 อบจ.ได้
สนับสนุนเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใหม่ จำนวน 20,000 บาท 

สำหรับประเด็นข้างต้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาทราบและเข้าใจดีแล้ว ซึ่งผู้ทูลเกล้าฯ เกิดความรู้สึกสบายใจและอบอุ่นใจท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสอบถามและให้ความช่วยเหลือ และยินดีจะปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐ
ต่อไป 
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3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้น ท้ังด้านความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านการรักษาบุตร และด้านการศึกษา
บุตร ทำให้สามารถดำรงชีพได้ดีมากยิ่งขึ้น  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ขอความเป็นธรรม กรณี ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกท่ีดิน 

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

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางนำโดยนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับท่ีทำการปกครองจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 
(ลำปาง) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภองาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ชาวบ้านขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับกรณีถูกจับกุมในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ และถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากพื้นท่ีข้างเคียงไม่ถูกจับกุม 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีสรุปได้ว่า กรณีดังกล่าวได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาในช้ันศาล รวมทั้งในการลงตรวจสอบพื้นท่ีข้างเคียงพบเป็นป่าชุมชนและบางแปลงมีเอกสารสิทธ์ิ ส.ป.ก. 
จึงได้ช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ จนเป็นท่ีเข้าใจ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับทราบถึงขั้นตอนการทำงาน รวมท้ังอำนาจหน้าท่ีของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ ซึ่งมีกรอบการทำงาน แต่ยังจะดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับอย่างเต็มความสามารถ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง 

  

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกปิดกั้นทางเข้า – ออก 

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

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมทำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับนายอำเภอ
อินทร์บุรี ปลัดอำเภออินทร์บุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานท่ีดินอำเภออินทร์บุรี องค์การ
บริการส่วนตำบลน้ำตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง และชาวบ้าน ประชุมหารือกรณีเจ้าอาวาส
วัดราษฎร์บำรุงสร้างกำแพงปิดทางเข้า - ออก 

2. ผลการดำเนินการ 
2.1 สมัยก่อนชาวบ้านได้ใช้เส้นทางบริเวณกลางวัด เพื่อสัญจรไปยังท่าเรือข้ามฟาก เจ้าอาวาสจึงได้

ทำทางบริเวณข้างวัด โดยเป็นทางตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน ไม่ได้มีเจตนาจะอุทิศเส้นทาง
ดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะแต่อย่างใด โดยปัจจุบันท่าเรือข้ามฟากได้เลิกใช้ไปแล้ว จึงก่อสร้างกำแพงวัดให้ตรง
หลักเขตโฉนด และปิดประตูทางเข้า เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในวัด ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาปฏิบัติ
ธรรม 

2.2 ผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นท่ีสอบถามชาวบ้านท้ังหมด 48 ครัวเรือน เพื่อสอบถามว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการปิดทางเข้า-ออก หรือไม่ โดย 45 ครัวเรือน ไม่ได้รับความเดือดร้อน และอีก 3 ครัวเรือน 
อยากให้เปิดทางเข้า-ออก แต่ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด เนื่องจากมีเส้นทางอ่ืนอีกท่ีสามารถออกสู่ถนน
สาธารณะได้3.สำนักพุทธฯ ช้ีแจงว่าการอุทิศท่ีธรณีสงฆ์ จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ มาตรา 34 ให้
กระทำได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดในเรื่องธรณีสงฆ์ ใน
กรณีวัดราษฎร์บำรุง ไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายข้างต้น 

2.3 จากการรังวัดสอบเขต โดย สนง.ท่ีดินจังหวัด ปรากฏว่า ถนนท่ีพิพาท มิใช่ทางสาธารณะ แต่เป็น
เขตธรณีสงฆ์ โฉนดเลขท่ี 26981 จำนวน 21 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 

2.4 กรณีผู้ร้องยกคำพิพากษามาประกอบการร้องเรียน ในทำนองว่าแม้เป็นท่ีดินวัด แต่ได้ยินยอมให้
ทางราชการ มาสร้างถนน หรือยินยอมให้ประชาชนสัญจรไปมา เป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมทำให้ท่ีธรณีสงฆ์ตก
เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย นั้น เห็นว่า คำพิพากษาท่ียกมานั้น มีข้อเท็จจริงแตกต่างจากกรณีวัดราษฎร์บำรุง 
มิสามารถมาบังคับใช้ได้ ขณะเดียวกันผู้แทน สนง.ท่ีดินจังหวัด ก็ได้ยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มา
เทียบเคียง ก็มีคำวินิจฉัยท่ีแตกต่างกันไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข โดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นคนกลาง ทำให้ปัญหาท่ีเกิดได้รับการแก้ไข
ในระดับพื้นท่ี และมีข้อยุติท่ีมีส่วนร่วมในทุกๆ ฝ่าย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

  
 



จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำ 

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

เมื่อวันท่ี 14 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเถิน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานท่ี 2 นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่มอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้องและชาวบ้าน ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎร ต.แม่มอก อ.เถิน 
จ.ลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง 
2. ผลการดำเนินการ 

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานท่ี 2 ได้พิจารณาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมในเบ้ืองต้น รวมท้ัง จะได้ทำหนังสือ
ขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าต่อกรมป่าไม้ และ เสนอไปยัง สนง.กปร.เพื่อพิจารณาท้ังนี้ จะได้ดำเนินการ ออกแบบและ
เข้าแผนปี 2564 - 2565 ของ สนง.กปร.ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนมีอ่างเก็บน้ำในพื้นท่ี เพื่อสามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง 

  


