
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายเนียม เสียงหวาน ตัวแทนชาวบ้าน 
ผู้เดือดร้อน จากเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
เพ่ือประสานงานในการเตรียมตู้โดยสารไว้ให้กับชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าไปทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยเขื่อนหัวนา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธร
กันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระบวนการการจ่ายเงินชดเชยของผู้ ได้รับผลกระทบ 
จากเขื่อนหัวนาและได้ฝากความห่วงใยเกี่ยวกับสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและในเรื่องของการเดินทาง 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวยืนยันที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มราษฎรดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ 140 เวลา 20.58 น. (ตามเวลาขบวนรถ) 
 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนายสถานีรถไฟกันทรารมย์ได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถ  
ให้เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ แต่จะให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน และนายสถานีรถไฟกันทรารมย์  
จะอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วรถไฟให้กับกลุ่มราษฎรดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีผู้เดินทางในครั้งนี้  
จำนวน 1 โบกี้ (ประมาณ 70 คน) ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานสำนักงานชลประทานที่ 8 
นครราชสีมา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียนของ
กลุ่มราษฎรดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่แล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ราษฎรเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียน
ที่ทำเนียบรัฐบาล 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 



 
จังหวัดบึงกาฬ   

เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายพา อังคะลา อายุ 94 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่โรงพยาบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
แล้วเกิดอาการข้างเคียง คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ นางสาวเกสิรี อังคะลา  
ซึ่งเป็นบุตรสาว ได้ร้องเรียนต่อสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้โรงพยาบาลศรีวิไล รับผิดชอบเยียวยา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลศรีวิไล 
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อมาโรงพยาบาลศรีวิไล  
ได้ทำเรื่องประสานไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จนได้รับการเยียวยาเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 161,000 บาท และโรงพยาบาลศรีวิไล ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  
2 ครั้งต่อสัปดาห์ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ติดตามให้ความช่วยเหลือทุกวัน  
จากการพูดคุยทำความเข้าใจ ผู้ร้องมีความพึงพอใจและไม่ติดใจที่จะเรียกร้องประโยชน์ใดอีก 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายโสภณ กิตติพะวงษ์ 
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เรื่อง ให้ความช่วยเหลือ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจั งหวัดศรีสะเกษได้ รับการขอความช่ วยเหลือ กรณี นายสุวรรณ  ศรีสะอาด  
(ผู้พิการประเภท 3 ด้านร่างกาย) ขอให้ซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ   

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่  27 ธันวาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  
ให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว โดยผลการดำเนินการ สรุปได้ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือ ณ ตำบลบ่อแก้ว  
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 1. นายสุวรรณ ศรีสะอาด (บิดา) อายุ 65 ปี พิการทางร่างกาย แยกทางกับภรรยา โดยภรรยาไป
อาศัยอยู่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับบุตรคนที่ 2 และ 3 ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
600 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท 
 2. นายนิวัฒน์ ศรีสะอาด (บุตรชายคนที่ 1) อายุ 38 ปี พิการทางร่างกายและสติปัญญา ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท 
 โดยทั้งสองไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่มีการเลี้ยงไก่และปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเนื้อที่ 1 ไร่  
ไม่มีที่นา ไม่มีหนี้สิน สภาพที่อยู่อาศัย บ้านปูนชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ห้องน้ำทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ
 การดำเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมามีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย 
3,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 เงินสงเคราะห์คน พิการ 2,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3,800 บาท และได้รับการ
เยียวยากลุ่มเปราะบางจากสวัสดิการของรัฐครบถ้วน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จะได้พิจารณาช่วยเหลือเป็นการซ่อมแซม
ห้องน้ำคนพิการ และพิจารณาช่วยเหลือด้านอื่นๆท่ีเหมาะสมต่อไป 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 



 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย (มทบ .16) ได้มอบหมายให้จังหวัดสมุทรสงคราม  
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ในการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NEMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนท้ายหาด 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้โปรดมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรสงคราม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สำนักงาน
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  
และองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ ศาลาการเปรียญ วัดคู้ธรรมสถิตติ์ 
ตำบลบางขันแตก เพ่ือให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับการอำนวย
ความสะดวกอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ประชาชนได้รับการได้รับการอำนวยความสะดวก 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัยวัฒน์ วิเศษการ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จังหวัดอ่างทอง   
เรื่อง ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี ราษฎรในพ้ืนที่ ร้องเรียนว่า มีน้ำเน่าเสียท่วมขัง
ภายในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ยางมณี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอ่างทอง เทศบาลตำบลศาลาแดง กำนันตำบลศาลาแดง และผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันดังนี้ 
 1. เทศบาลตำบลศาลาแดง จะทำการเป่าล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำภายในพ้ืนที่ชุมชน 
หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้สามารถระบายน้ ำได้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบล
ศาลาแดงจะพิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงระบบระบายน้ำในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองให้มีมาตรฐานต่อไป 
 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  
ในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 


