ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน
จากศูนย์ดารงธรรมและศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ปณ.1111
ครั้งที่ 27 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประจาวันที่ 3-6 มิถุนายน 2563
จังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษาภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ ไชยแสงซุปเปอร์สโตร์สิงห์บุรี เพื่อให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.สินค้าและผู้ประกอบการ พ.ศ.2542และปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคโควิด 19 (social distinct) โดยให้มีมาตรการตรวจวัดไข้ และลงชื่อเข้าใช้บริการในระบบไทยชนะ
2.ผลการดาเนินการ
จากการตรวจสอบผลปรากฏ ดังนี้
1) ผู้ประกอบการมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการและมีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามหลักหารป้องกัน
โรคโควิด-19
2) ผู้ประกอบการมีการติดป้ายราคาสินค้าพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.สินค้าและบริการปี 2542ทั้งนี้
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถซื้อสินค้าได้และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้าและขึ้นราคาสินค้าอีกด้วยรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงสีข้าว
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งผ่านสายด่วน
1567 กรณีราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนว่า บริเวณบ้านดงเปือย หมู่ 4 อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษมีโรงสีข้าวขนาดเล็กทาการสีข้าวเปลือกส่งเสียงดังและมีฝุ่นฟุ้งกระจายรบกวนชาวบ้านทั่วไป
ทาให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดร่วมกับอาเภอเมืองได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีโรงสี
ข้าวดาเนินการส่งเสียงดังและมีฝุ่นฟุ้งกระจายตามข้อร้องเรียนจริง ซึ่ง ศดธ.จ.ศก.ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงสีข้าว ได้รับการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกทาให้
สามารถกลับมาดารงชิวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้ง เกิดความมั่นใจในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เห็นถึงปัญหาต่างๆ
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ได้รับความเดือกร้อนจากการถมดินทาให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์จากราษฎรบ้านหนองสรวง ตาบลครก อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าบริเวณริมถนนสาย
บ้านหนองครก บ้านหนองสรวงตาบลหนองครก อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีการถมดินปิด
ทางเข้าออกบริเวณหน้าบ้านของผู้ร้องและพวก ส่งผลให้ไม่สามารถออกจากบ้านพักอาศัยได้ซึ่งคู่กรณีที่ถมดินใน
บริเวณดังกล่าวอ้างว่า ได้กระทาในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนตามที่สานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ออกและ
รับรองให้อย่างถูกต้องผู้ร้องและพวก จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอเมืองได้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วสรุปผล ดังนี้
1) การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้มีการเปิดทางเข้าออกได้ คู่กรณีทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้
2) ช่างรังวัดตัวแทนสานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า พื้นที่พิพาท
ดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนกันจริงอาจเกิดจากการขอยื่นออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เดียวกันแต่
ยื่นทับซ้อนกันหรือหลายครั้งและเกิดจากการชี้ระวางแนวเขตที่คลาดเคลื่อน
3) เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนและแนวทางแก้ไข ปัญหาตามขั้นตอนที่ชัดเจนผู้ร้อง
และพวกประสงค์ที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอานาจหน้าที่ต่อไปซึ่งผู้ร้องและพวกรับทราบและพึงพอใจเป็นที่
เรียบร้อย
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่เดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท สามารถให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นได้ซึ่งจะทาให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการขัดแย้งกันในระดับ
พื้นที่ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวสามารถดาเนินการได้ตามสิทธิ์ของตนเองต่อไป
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดพังงา
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้าใช้สาเหตุจากท่อประปาหมู่บ้านแตก
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นภอ.เมืองพังงา ได้มอบหมาย นายพรรษิษฐ์
อุตมะมุณีย์ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายอานวยความเป็นธรรมพร้อมด้วยนายมาโนชญ์ ฐิระพันธ์ กานันตาบลนบปริง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ตาบลนบปริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ไม่
มีน้าใช้สาเหตุจากท่อประปาหมู่บ้านแตก
2.ผลการดาเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ได้เชิญตัวแทนผู้รับจ้างมาทาความเข้าใจและให้แรงรัด
ดาเนินการซ่อมท่อประปาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ้งได้รับรายงานจากกานันตาบลนบปริงและผู้ใหญ่บ้านว่า
ผู้รับเหมาได้เข้าดาเนินการซ่อมแซมระบบท่อประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ราษฎรมีน้าใช้อุปโภค บริโภคทุกครัวเรือนแล้ว
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขจนราษฎรสามารถกลับมามีน้าใช้ได้แล้ว
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพังงา

จังหวัดลาปาง
เรื่อง ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม
งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาปาง สานักงานจังหวัดลาปาง นาทีมคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
ลาปาง ร่วมกับ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและ
สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินประเภทกิจการ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกาหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้คาแนะนาสถานประกอบการให้
ดาเนินการ ตามมาตรการและข้อกาหนดของจังหวัดอย่างเคร่งครัดในพื้นที่อาเภอเมืองลาปาง จานวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย ห้างเสรีสรรพสินค้า ห้าวสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาปงสนุก โฮมโปร สาขาลาปาง ไทวัสดุ
สาขาลาปาง และโกลบอลเฮ้าส์ สาขาลาปาง
2.ผลการดาเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกาหนดพร้อมกับรับข้อเสนอแนะของคณะทางานฯเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ตามมาตรการฯต่อไป
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภคและบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้ง สร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้องของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด
ไวรัสโควิด-19
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

จังหวัดเลย
เรื่อง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและการปฏิบัติตามมาตรการตามที่ทางราชการกาหนด
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเลยร่วมกับสานักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจาจังหวัดเลยภายใต้การอานวยการของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้รับ
มอบหมายให้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทางานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับสินค้า
และบริการด้านอุปโภคบริโภคและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในพื้นที่อาเภอเมืองเลยและอาเภอวังสะพุง จานวน 9 แห่ง
2.ผลการดาเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าในห้างสรรพสินค้ายังมีสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งไข่ไก่จาหน่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น น้าดื่ม น้าตาล มาม่า น้ามันพืช ข้าวสาร ปลากระป่อง ฯลฯ มีการติด
ป้ายแสดงราคาชัดเจน มีการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เช่น กาหนดเส้นทางเดิน
ประตูเข้า-ออก การสวมหน้าการอนามัย การวัดอุณหภูมิ/ล้างมือ ก่อนเข้าห้าง พบห้างสรรสินค้า จานวน 2
แห่งยังไม่ได้ดาเนินการลงทะเบียนรับคิวอาร์โค้ด สาหรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการสแกนเช็คอิน -เช็คเอาท์
คณะทางานฯจึงให้คาแนะนาผู้ประกอบการและขอความร่วมมือให้ดาเนินการดังกล่าวและให้ใช้วิธีการจัดทาสมุด
ลงชื่อพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกรณีผู้ใช้บริการไม่มีโทรศัพท์หรือแบตหมดเพื่อใช้ติดตามควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในการอุปโภค บริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่
หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชน ที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อมของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส
โควิด-19
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

จังหวัดสงขลา
เรื่อง ตรวจเยี่ยมการระหมาดอีฎิ้ลฟิตริ
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.40 น. ณ มัสยิดมะห์มูดียะฮ์ หาดใหญ่ใน ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์และสุบ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลาร่วม
ละหมาดวันอีฏิ้ลฟิตริฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยมีพี่น้องประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามมาร่วมละหมาดกัน
เป็นจานวนมาก สาหรับการร่วมละหมาดอีฏิ้ลฟิตริในวันนี้ ผู้เข้าร่วมละหมาดทุกคนและมัสยิดจะต้องถือปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดที่จุฬาราชมนตรีกาหนด อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย การลงชื่อผู้เข้าร่วมละหมาดการวัด
อุณหภูมิ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การจัดที่นั่งที่มีระยะห่าง เป็นต้น
2.ผลการดาเนินการ
จังหวัดสงขลาได้แจ้งอาเภอทุกอาเภอให้ประชาสัมพันธ์ข้อกาหนดของจุฬาราชมนตรีในการละหมาด
วันอีฏิ้ลฟิตริแล้ว เพื่อให้การละหมาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมละหมาดทุกคนให้ความร่วมมือ
และถือปฏิบัติเป็นอย่างดี
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าร่วมการละหมาดวันอีฏิ้ลฟิตริ สามารถประกอบพิธีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา

