
จังหวัดสิงห์บุร ี  
เรื่อง แก้ไขปัญหาผิวจราจรทรุดตัวถนนเลียบคลองชลประทาน จังหวัดสิงห์บุรี 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักชลประทานที่ 12 เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทาง  
แก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนผิวจราจรทรุดตัว 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการตรวจสอบพบว่า เหตุดังกล่าวเกิดที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลจักรสีห์ 
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักชลประทานที่ 12  
ได้มีโครงการดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวเพ่ือทำคันดิน เมื่อน้ำลดลงจึงทำให้ดินบริเวณดังกล่าวทรุดตัว 
ส่งผลให้ พ้ืนผิวถนนได้รับความเสียหายบางส่วน  แนวทางแก้ไขปัญหา โครงการชลประทานสิงห์บุรี   
สำนักชลประทานที่ 12 จะดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าทำการซ่อมแซมโดยใช้ไม้ปักทำแนวคันกั้นดินสไลด์  
เพ่ือลดปัญหาการทรุดตัวของผิวจราจร ระยะเวลาดำเนินการ 1 - 2 สัปดาห์  

                     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัยชนะ เรืองแก้ว 
 ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนกองทุนเสริมสร้างชีวิตและสวัสดิการชุมชนไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายประพันธ์ สายสุด ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศล ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกกองทุนเสริมสร้างชีวิต 
และสวัสดิการชุมชนไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล ร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องและพวกได้เป็นสมาชิกกองทุน
เสริมสร้างชีวิตและสวัสดิการชุมชนไผ่ฯ และนำเงินไปฝากกับกองทุนฯ เพ่ือรับเงินปันผลและดอกเบี้ย  
ในทุก 6 เดือน ซึ่งมีนายวินัย จันทะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นประธานกองทุนฯ แต่ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2563 กองทุนฯ เริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
ไม่สามารถจ่ายปันผลและจ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิกได้ ทำให้กลุ่มผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและสอบถามคณะกรรมการกองทุนฯ ปรากฏว่า กองทุนมีหนี้ที่สมาชิก
กองทุนฯ ฝากเงินเป็นเงินจำนวน 7 ล้านบาท และเป็นหนี้เงินกู้ธนาคารฯ จำนวนกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ รวมเป็นเงินประมาณ 11 ล้านบาท 
โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้คณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกกองทุนฯ เพ่ือชี้แจงให้สมาชิกทราบ
และคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารจัดส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือประมวล
ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 

         
3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ     
เรื่อง ร้องเรียนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง  
และแก้ไขปัญหา ร่วมกับนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
และนางนุชนารถ ใยรักษ์ แกนนำ พร้อมผู้แทนกลุ่มสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุข 
แห่งประเทศไทย รวม 10 คน กรณี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
มีการหักเงินสมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย ในฐานะที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ในส่วนที่ไม่ครบ 25 ปี และหักเงิน  
ไว้ในฐานะต้องหาคนมาทดแทนคนตาย รวมถึงการหักเงินไว้เป็นกองทุนพัฒนาสมาคมฯ ซึ่งการหักเงินดังกล่าว
ไม่สามารถหักได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งเมื่อสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิตแล้วความเป็นสมาชิก  
ย่อมสิ้นสุดลงด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่า การดำเนินงานของสมาคมฯ ส่วนใหญ่ขัดต่อพระราชบัญญัติ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เกือบทุกประเด็น นายทะเบียนประจำท้องที่จึงได้แจ้งให้สมาคมฯ  
ส่งงบการเงินให้นายทะเบียนประจำท้องที่ตรวจสอบภายในกำหนด แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วกลับไม่มีงบ
การเงินที่ได้การรับรองให้ตรวจสอบ ดังนั้น จึงประสงค์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และขอให้นายทะเบียนประจำท้องที่ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
มาตรา 43 แจ้งความดำเนินคดี และให้มีคำสั่งยุติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการชั่วคราว เพ่ือดำเนินการสะสางปัญหาดังกล่าว อีกท้ัง ขอให้จังหวัดศรีสะเกษ ประสานกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เนื่องจากมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก  

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการประชุมชี้แจงดังกล่าว ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 
 1. ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษประสานกรมกิจการสตรี  
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้พิจารณามีข้อสั่งการมายัง  
นายทะเบียนประจำท้องที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการดำเนินงานของคณะกรรมการของสมาคมฯ 
ดังกล่าว 
 2. ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษมีหนังสือแจ้งเพ่ือติดตามความคืบหน้ากับกรมกิจการสตรี  
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะนายทะเบียนกลาง  
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ ในฐานะนายทะเบียนประจำท้องที่ เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมแจ้งขอทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้จังหวัดศรีสะเกษทราบ 
 
 
 
 
 

3. ตำรวจภธูร... 
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 3. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษจะอำนวยความสะดวกในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยการสอบปากคำ  
ผู้ได้รับความเดือดร้อนและอ้างว่าได้รับความเสียหาย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางคดีและเป็นการอำนวย  
ความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วย ซึ่งหากกรมสอบสวนคดี
พิเศษรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว จะได้นำข้อมูลที่ได้ดำเนินการสอบปากคำดังกล่าวให้กับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วต่อไป และหากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่รับเรื่องดังกล่าว  
เป็นคดีพิเศษแล้ว ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษจะใช้ข้อมูลดังกล่าวดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ทั้ งนี้  นายวัฒนา พุฒิ ชาติ  ผู้ ว่าราชการจังหวั ดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเดินทางมาชุมนุม  
ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งราษฎรที่มาชุมนุมร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว 
มีความพึงพอใจ และเดินทางกลับภูมิลำเนา 

              
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดเลย   
เรื่อง การก่อสร้างคันก้ันน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จังหวัดเลย 

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

1. ความเป็นมา   
 วันนี้ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจง  
กรณีมีการกล่าวอ้างว่า การดำเนินโครงการประตูระบายศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย  
ในส่วนการก่อสร้างคันกั้นน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยมี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้ร่วมประชุม 
ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่  12 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค  
สาขาหนองคาย ป้องกันจังหวัดเลย ผู้แทนโครงการชลประทานเลย นายอำเภอเชียงคาน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากตม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ผู้ใหญ่บ้านกลาง 
หมู่ 3 และผู้ใหญ่บ้านกลาง หมู่ 8 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได้ว่า ให้จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับราษฎรบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย  
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ 
ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 

                      
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายประจักษ์ แร่พรม   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 

 
 



จังหวัดสงขลา   
เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  
ได้เข้าร่วมการประชุม (ออนไลน์) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
ของเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ พร้อมผู้บริหาร ทีมงาน และตัวแทนชุมชน ของเทศบาล
เมืองคอหงส์ ร่วมกันประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลเมืองคอหงส์ 
หนึ่งในชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของปัญหา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยของสถาบันนโยบายสาธารณะ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยสถาบันนโยบายสาธารณะฯ 
ได้ดำเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนในพ้ืนที่คอหงส์ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เป็นต้น  
โดยนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่ 
 ทั้ งนี้  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา  
พร้อมที่จะสนับสนุนในการขับเคลื่อนภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลเมืองคอหงส์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

                     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


