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สรุปเร่ืองที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด าเนินการจนเปน็ที่ยุติ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

--------------------------------- 
 เร่ืองเดือดร้อนขอความช่วยเหลือ 

          เร่ืองตลิ่งพัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง แนว
ป้องกันตล่ิงพังช่ัวคราว โดยใช้วิธีการเรียงหินเสริมตาข่ายเหล็กตามแผนท่ีวางไว้ ๑๐๐ เมตร ด้วยงบประมาณ
เกือบ ๒ ล้านบาท ท่ี หมู่ ๖ ต าบลบ้านคลัง อ าเภอบางบาล โดยการแก้ไขนี้ผู้ร้องเรียนได้ร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดต้ังแต่ตุลาคมปีท่ีผ่านมา และจังหวัดได้บูรณาการการแก้ไข   
         เร่ืองขอให้ร้ือย้าย เกรงขายตึกไม่ได้ 

         เรื่องนี้อยู่ในเขตเทศบาลอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าของอาคารพาณิชย์เกรงว่ามีร้านค้าขาย
อาหารปลามาบดบังจะขายอาคารพาณิชย์ไม่ได้  สุดท้ายสืบข้อเท็จจริงเป็นการค้าขายบนท่ีชลประทานมิได้บด
บังแต่อย่างใด  
  เร่ืองขอใบประกอบวิชาชีพครู 
          ผู้ร้อง จาก อ าเภอบางปะอิน ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเนื่องจากตนเองหลังจากจบคุรุสภา มาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้สมัครเข้าสอนในโรงเรียนเอกชน แต่ปัจจุบันเคยไปสมัครโรงเรียนรัฐบาลแล้วไม่ถูกคัดเลือก
เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จึงต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู จึงมาร้องขอให้ช่วยเหลือว่าจะขอได้
หรือไม่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ค าช้ีแจงว่า การท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุก
สังกัดจะรับครูเข้ามาสอนในสถานศึกษานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการสถานศึกษาว่าทางโรงเรียนมี
เหตุผลและความจ าเป็นหรือขาดแคลนครูในสาขานั้นๆ หรือไม่ ซึ่งคุรุสภาได้อนุมัติเป็นหลักการมอบให้
เลขาธิการคุรุสภาอนุญาต ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพครูได้โดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคุรุสภาก าหนด ท้ังนี้ จะต้องเป็นต าแหน่งครูท่ีสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่ใช่ครูพี่เล้ียงเด็กโดยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา 
  ขอให้ช่วยติดตาม สุดท้ายจะไปตกลงกันเอง 
       เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงาน และการจ่ายค่าจ้าง ของผู้ร้อง ว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งอ าเภอเสนา ได้
ว่าจ้างผู้ร้องเขียนแบบ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับค่าจ้าง สรุปเมื่อได้เจรจากันแล้วขอยุติเรื่องโดยจะไปตกลงกันเอง  
  สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ดินกรมทางหลวง 
  ผู้ร้องใช้ช่ือว่า”ประชาชนไม้ตรา”อ าเภอบางไทร ร้องว่ามีหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มาต้ังอยู่ใกล้ๆ
บริเวณตึกแถวติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนท้ายเกาะ-เสนา ท่ี กม.๑๕+๘๐๐ โดยไม่ได้รับอนุญาต                  
จึงแจ้งแขวงทางหลวงอยุธยาทราบเรื่องและแจ้งให้ด าเนินการรื้อถอน  ปัจจุบันได้รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว   
  เร่ืองข้องใจท าไม อบต. ไม่เก็บขยะที่เป็นใบไม้ ก่ิงไม้ 
  เหตุเกิดจากผู้ร้องคนหนึ่งในเขต อบต. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ร้องว่า อบต.ไม่ยอมเก็บขยะท่ีเป็น
ใบไม้ กิ่งไม้ จากการลงพื้นท่ีหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้อง และ อบต. แล้ว ตกลงกันว่า ต่างคน
จะท าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง หน้าท่ีของประชาชน หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ  
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  จังหวัดลพบุรี วอนอยุธยาตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ร้องขอให้จัดหาที่อยู่อาศัย 
          เ รื่ อ งนี้ คนร้ อ งขอ ท่ีอยู่ อ า ศั ย ท่ี อ า เภอบ้ านหมี่  จั ง หวั ดลพบุ รี   แ ต่ปั จ จุบั นพั ก อ า ศัยอยู่                          
อ.พระนครศรีอยุธยา ไม่สะดวกท่ีจะไปให้ข้อมูลท่ีลพบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และให้เงินช่วยเหลืออีก ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้
ติดตามต่อไป 

 ตรวจสอบโครงการรัฐ  
         ผู้ร้องรายหนึ่ง อ าเภอบางบาล ยังไม่พอใจกับผลท่ีจังหวัดแจ้งให้ทราบตามท่ีได้แจ้งให้ตรวจสอบ 
โครงการ SML จึงอุทธรณ์ผล และจังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติมอีกยืนยันว่าสอบแล้วไม่พบทุจริต จึงแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบพร้อมข้อเท็จจริง ว่าโครงการซ่อมศาลาอเนกประสงค์ SML เป็นโครงการท่ีเสนอโดยประชาชน ท าโดย
ประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคล่ือน  ท้ังนี้ 
นายอ าเภอบางบาล ได้ก าชับผู้ใหญ่บ้านให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี อีกด้วย    

 เร่ืองถวายฎีกา ราษฎร อ.บางไทร กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ขอรถเขน็ให้แก่มารดา  ทาง
จังหวัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย 

 เร่ืองเข้าใจผิด ผู้ร้อง จาก อ าเภอมหาราช ขอให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ าว่าเหตุใดจึงมาต้ังอยู่ในท่ีดินของผู้ร้อง 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะเครื่องสูบน้ าต้ังอยู่ ในท่ีของโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษามหาราช มิได้ต้ังอยู่ในท่ีดินของผู้ร้อง 

 เร่ืองเก่ียวกับที่ดิน  (๑) ผู้ร้อง อ าเภอบางปะอิน ท าสัญญาเข่าท่ีดิน ๕ ปี แต่ต่อมาผู้ให้เช่าไปขายท่ีดิน           
ต่อให้บุคคลอื่นท าให้ผู้เช่าเสียหาย  การยุติเรื่องนี้จบลงท่ีจะไปฟ้องศาล 
                            (๒) เหตุเกิดท่ีอ าเภอบางบาล กับปัญหาผู้ร้องแจ้งว่ามีการกล่ันแกล้งในการรับรอง 
แนวเขต  ได้ลงพื้นท่ีเพื่อหาข้อเท็จจริงกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังศูนย์ด ารงธรรม  อ าเภอ ท้องถิ่น ท่ีดิน                
ผู้ร้ อง   ผู้ถูกร้อง   จึงทราบว่ าไ ด้ด า เนินการไปอย่างถูก ต้องตามกฎหมายไม่มีการก ล่ันแกล้งแ ต่ 
อย่างใด 
                            (๓) เหตุเกิด อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ผู้ร้องร้องว่าน้องสาวของตนได้ฟ้องบังคับ 
คดีขายทอดตลาดบ้าน  ได้เชิญผู้ร้องมาพูดคุยปรึกษาหาทางออกและอธิบายจนเข้าใจว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้ท าการบังคับคดีไปตามค าพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุด(ศาลฎีกา)(บังคับในส่วนของค่าเสียหาย)  ผู้ร้องขอยุติ
เรื่อง 

 เร่ืองสิ่งแวดล้อม อากาศ – กลิ่น – ควัน – มลพิษ 
   (๑) โรงสีข้าวแห่งหนึ่ ง  อ าเภอบางบาล ถูกร้องว่ามี ฝุ่นละออง ชาวบ้านเดือดร้อน  
อุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ลงตรวจสอบ และแจ้งให้แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ  ซึ่งโรงสีข้าวนั้นได้แก้ไขโดยท าการคลุมให้มิดชิด  และแก้ไขเรื่องฝุ่นละอองแล้ว 
                     (๒) โรงงานสองแห่ง อ าเภอบางไทร ถูกร้องว่ามีฝุ่นละออง ชาวบ้านเดือดร้อน  อุตสาหกรรม
จังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ลงตรวจสอบ และแจ้งให้แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

 เ ร่ืองนัดไกล่ เกลี่ ย ในแต่ละเ ดือนห้อง เจรจาไกล่เกล่ียจะเป็นห้อง ท่ีนัดมาตกลงเจรจา  นัดวัน ท่ี                     
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีเรื่องผู้ร้องเป็นผู้ค้ าประกันแก่มารดาซึ่งเป็นผู้ท าสัญญาเช่าซื้อกับ ธนาคาร ปรากฏว่า
ได้ส่งค่างวดรถไปแล้ว  แต่ทางบริษัทฯมายึดรถยนต์ไป จึงร้องขอไม่ควรคิดค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม    

 ประชาชนเสนอความคิดเห็น ส่งต่อรัฐบาล 
(๑) ขยายฟรีค่ารถไฟให้กับผู้สูงอายุ จาก ๔ เดือน เป็นตลอดปี 

                     (๒) ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ ขอให้แก้ไขกฎหมาย ได้แจ้งให้ส านักงานขนส่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารับไปด าเนินการ 
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                     (๓) สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ขอให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลังจากเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในกระชัง ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว 
 
 

----------------------------------- 
 

สรุป และเผยแพร่ โดย 
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗/๖/๖๐ 

 
 
 
 
 


