ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน
จากศูนย์ดารงธรรมและศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ปณ.1111
ครั้งที่ 28 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ประจาวันที่ 10-16 มิถุนายน 2563
จังหวัดอ่างทอง
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองแก้ไขปัญหากรณี
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองอ่างทองได้พาประชาชน เพศชายอายุประมาณ 38 ปีซึ่งไม่บัตร
ประจาตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการใดๆ ติดตัวมาติดต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้พยายามโดยสารไปกับรถยนต์ของผู้อื่น (ไม่รู้จักกัน) เหตุ
เกิดบริเวณแยกวัดรุ้ง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านรี อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถามทราบว่า
บุคคลดังกล่าวชื่อ นายมงคล สุขสมบุญ อายุ 38 ปี เป็นชาวอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แต่ไม่ยินยอม
ให้ข้อมูลว่าเดินทางมาจากที่ใดจะเดินทางไปไหน ฯลฯ ประกอบกับไม่มีญาติหรือคนรู้จักในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทองได้ประสานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบคัดกรอง
COVID-19 จากการตรวจวัดอุณหภูมิจานวนสามครั้ง พบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
ในสองครั้งแรก แต่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ในการวัดอุณหภูมิครั้งที่สาม จึงได้ประสานส่งตัว
นายมงคล สุขสมบุญ ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง COVID -19 โดยละเอียดเป็นระยะเวลา 14 วัน
ณ โรงพยาบาลอ่างทอง หากครบกาหนดระยะเวลา 14 วันแล้วไม่พบอาการต้องสงสัย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดอ่างทอง จะทาการส่งตัวนายมงคล สุขสมบุญ ไปพานักยัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (เขาทับกวาง)
สระบุรี ต่อไป ขณะนี้นายมงคล สุขสมบุญ พักอยู่ ณ ห้อง204 (ห้องพิเศษ) อาคารรวมใจ โรงพยาบาล
อ่างทองลงพื้นที่แล้วเสร็จ เวลาประมาณ 19035 น. สถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
หน่วยงานของรัฐได้ไห้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษย์ธรรมเบื้องต้น รวมทั้งดาเนินการตามมาตรการคัด
กรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้อยู่ในความควบคลุมดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า หน่วยงานของภาครัฐจะดาเนินการควบคุม
การแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นายสมทิพย์ บุรมณ์ ร้องขอความช่วยเหลือโดยกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้พิการ
ประเภท 3 ได้ถูกมารดาและบุคคลในครอบครัวโยกย้ายถ่ายโอนเงินที่ตนเองจะได้รับสวัสดิการภาครัฐทั้งหมด
ไปเข้าบัญชีมารดาซึ้งประสงค์ขอความชวยเหลือต่อกรณีดังกล่าว
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ อาเภอราษีไศลและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
2.1 กรณีการโยกย้ายเบี้ยคนพิการจานวน 800 บาทต่อเดือน เข้าบัญชีมารดานั้น โดยเงินได้เข้าบัญชี
มารดาตามที่ผู้พิการกล่าวอ้างจริง โดยผู้พิการเป็นผู้ยินยอมให้เปลี่ยนบัญชีเอง เพื่อความสะดวกในการโอน
เบี้ยคนพิการและมารดายืนยันว่าได้นาเงินดังกล่าวมาให้ดูและผู้พิการและครอบครัว ส่วนเงินสวัสดิการอื่นจะ
เข้าบัญชีผู้พิการโดยตรง
2.2 กรณีการด่าทอผู้พิการนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากภาวะ
ความเครียด โดย จนท.พมจ.ศก. ได้เข้าพูดคุยเพื่อให้ปรับความเข้าใจกัน ซึ่งทั้งคู่เข้าใจและปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ต่อไป
2.3 กรณีผู้พิการประสงค์จะฝึกอาชีพนั้น จนท.พมจ.ศก. จะได้เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะนาผู้
พิการไปฝึกอาชีพฯด้านช่างไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสต่อไป
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ ที่พร้อมลงพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมต่อไป
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด สิงห์บุรี
เรื่อง ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรีได้
มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี กอ.รมน. ป้องกันจังหวัด
สิงห์บุรี ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี สาธารณสุขสิงห์บุรี
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้า อุปโภคบริโภค ณ สถานประกอบการดังต่อไปนี้
1.1 หจก.ศิริพนธ์ อินเตอร์เมดิคอล
1.2 ร้านแพรวเภสัช
1.3 บจก.คลังวิยาศึกษา
1.4 Top plaza สิงห์บุรี
1.5 Diy สาขาท็อปส์พลาซ่าสิงห์บุรี
2.ผลการดาเนินการ
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดกระทาความผิดและผู้ประกอบการทุกรายมีมาตรการใน
การป้องกันโรคโควิด - 19 โดยผู้ประกอบได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจคัดกรองและให้ผู้ที่มาใช้บริการลง
ชื่อเข้าใช้หรือเช็คอินผ่านระบบไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทาให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภคและบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการ
กักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึง
ความพร้อมของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

.

จังหวัด สิงห์บุรี
เรื่อง ตรวจสอบการดาเนินงานกาจัดผักตบชวา
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและ
คณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน กาจัดผักตบชวาในแม่น้าน้อยบริเวณสะพานค่ายบางระจัน ตาบล
โพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน
2.ผลการดาเนินการ
จากการตรวจสอบพบว่า คณะนี้สานักงานเครื่องจักรกลกรมชลประทานกาลังดาเนินการกาจัดผักตบชวามี
ความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าหน้าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้โครงการชลประทานชันสูตรดาเนินการติดตั้งลูกบวบในแม่น้าที่ทาการเก็บผักตบชวาขึ้นแล้วเพื่อ
เป็นเขตกั้นผักตบชวา
2.2 ให้โครงการชลประทานชันสูตร แจ้งนายอาเภอที่เกี่ยวข้องประสาน อปท.ที่มีผักตบชวาขึ้นเพื่อให้ทา
การเก็บเล็กเป็นประจาทุกสัปดาห์และหาสถานที่ทิ้งผักตบ พร้อมประสานองค์กรหือหน่วยงานกลุ่มอาชีพ
ต้องการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
2.3 ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการกาจัด
ผักตบชวาในภาพรวมทุกแห่งในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ให้ทราบภายในสัปดาห์นี้และให้แจ้งนายอาเภอทราบด้วย
2.4 ให้โครงการชลประทานฯส่งแผนขุดลอกครอง
2.5 ให้ชลประทานจังหวัดสิงห์บุรีจัดทาผิกัดแผนที่การแบ่งความรับผิดชอบของโครงการชลประทานทั้ง 4
แห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วแจ้งอาเภอทราบด้วย
2.6 มอบหมายศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจติดตามการกาจัดผักตบชวาที่ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนจะเห็นถึงการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ในรูปแบบการ
ดาเนินการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้าลาคลองได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด ศรีสะเกษ
เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขุดลอกคลองหนองเมย
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “โวย 3 ปี ขุดลอกคลอง
หนองเมย ไม่เสร็จเก็บน้าไมได้ สุดเดือดร้อน”
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยประสานนายอนุสรณ์ แสงกล้า
นายอาเภอวังหิน ทราบว่าอาเภอวังหินทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้ปลัดอาเภอวังหิน
นายสนอง ขันวงษ์ นายกเทศมนตรีตาบลวังหิน นายสมหวัง ธรรมทร ผู้ใหญ่บ้านสมอประชุมหารือแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลการประชุมสรุปได้ว่า โนนหนองเมย 1 บ้านเสมอ หมู่ที่ 11 ตาบลทุ่งสว่าง
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนองน้าสาธารณะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีทางน้าไหลผ่านต้องอาศัย
น้าฝนในการเติมน้าเท่านั้นโดยในทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาขาดแคนน้าแต่ในปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
จึงเกิดปัญหาดังกล่าวและโนนหนองเมยไม่มีการใช้งบประมาณของทางราชการในการขุดลอกหรือกระทาการ
อย่างอื่นแต่อย่างใด ซึ่งอาเภอวังหินจะรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย
จังหวัดศรีสะเกษ โปร่งใสมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ร่วมกับนายสมหวังฯ พบว่า บริเวณใกล้หมู่บ้านยังมีคลองน้าสาธารณะซึ่งมีปริมาณ
น้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างแร่งด่วนเพื่อให้สามารถมีน้าใช้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินปิดกั้นร่องน้า
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
นายอาเภอเมืองบึงกาฬ กานันตาบลบึงกาฬ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านท่าไค้ลงพื้นที่สารวจและแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมที่นาชาวบ้านบริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬที่เกิดจากการถมดินปิดกั้นร่องน้าลงสู่คลองสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 300 เมตร
2.ผลการดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถมดิน
ดังกล่าวจึงได้ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วแล้ว
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถกลับมาใช้ที่นาที่เกิดน้าท่วมได้เป็นปกติอย่างเร่งด่วนโดยมีหน่วยงานของรัฐร่วมกันบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวอีกต่อไป
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายมาวิน วัฒนะ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดสงขลา
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากบริการจัดการขยะจาก บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จากัด
1.ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จากัด ตาบลคลอง
หอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสงขลา ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ. รมน.
จังหวัดสงขลาเป็นประธานในการติดตามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สานักงานอุตสาหรรมจังหวัดสงขลา
อาเภอคลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จากัดและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ
2.ผลการดาเนินการ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ากรณีผลกระทบประกอบด้วย กลิ่นขยะ น้าเน่าเสีย โดยบริษัทฯจะ
เร่งดาเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้นาขยะที่ตกค้าง ซึ่งวางอยู่ด้านนอกจากการเกิดเพลิงไหม้
และเมื่ออาคารแล้วเสร็จจะได้เคลื่อนย้ายขยะตกค้างดังกล่าวเข้าไปในอาคารโดยเร็ว ก็สามารถลดปัญหากลิ่น
ขยะไปได้ส่วนปัญหาอื่นๆให้คณะกรรมการไตรภาคีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอาเภอคลองหอยโข่ง ได้ประชุมติดตาม
การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับเรื่องดังกล่าวจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและผลกระทบอื่นๆผ่านคณะกรรมการไตรภาคีฯอาเภอคลองหอยโข่งต่อไป
3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในบริเวณรอบโรงกาจัดขยะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว รวมทั้งเป็นการกาชับ
ให้โรงกาจัดขยะดังกล่าวให้ดาเนินการตามมาตรการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องสาธารณสุขที่ทางราชการ
กาหนดต่อไป
4.รายชื่อ-เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา

