จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ตรวจสอบติดตามฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา13.00น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับชุดปฏิบัติการร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก , สนง.เจ้าท่า
จ.สพ.,กอ.รมน.สพ., ทหาร มทบ.17,สนง.ปศุสัตว์ จ.อ.,ทต.ท่าเสด็จ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าตรวจสอบติดตาม
ตามคำสั่ง ฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ รวม 5 ฟาร์ม
โดยให้ปิดกั้นน้ำเสียไม่ให้ไ หลลงคูน้ำสาธารณะไปลงคลองชลประทาน และให้รื้อถอนท่อน้ำเสียออกจากเขต
แม่น้ำท่าว้าของชลประทาน และส่งแผนการจัดการของเสียให้เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
2. ผลการดำเนินการ
จาการตรวจสอบพบว่า ได้ปิดรื้อท่อน้ำเสียออกจากเขตแม่น้ำท่าว้า ทต.ท่าเสด็จ ครบ จำนวน 31 ฟาร์ม
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดี
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานดังกล่าวสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งจากการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
เหม็นดังกล่าว จะมีการบูรณาการในการแก้ไ ขปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะมีการ
ติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี กอ.รม.น.สิงห์บุรี ตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่
ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีเเอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย
สำหรับมือ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
2. ผลการดำเนินการ
ผลการตรวจสอบผู้ป ระกอบการร้านขายยาและร้านสะดวกซื้ อที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า ได้รับการ
จัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 10 ร้านได้แก่
1. ร้านสหกรณ์สิงหฺบุรี
2. ร้าน บจก. เกษตรซุปเปอร์เซ็นเตอร์
3. ร้าน ผลิตภัณฑ์ เภสัช
4. ร้านบางมัญ เภสัช
5. ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้น
6. ร้านเสบียง
7. ร้าน บ.เจริญพาณิชย์
8. ร้านสร้อยสุวรรณ์
9. ร้านเฮียฮง
10. หจก.ศิริพนธ์อินเตอร์เมดิคอน
ผลปรากฎว่าขณะเข้าตรวจทุกร้านไม่มีหน้ากากอนามั ยวางจำหน่าย เนื่องจากจำหน่ายหมดภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมทั้งสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง หารือแนวทางแก้ไขปัญหามีรถจอดกีดขวางบริเวณไหล่ทาง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตำบลศรีรัตนะ
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ,
นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2 ,ผู้แทน อบต.สระเยาว์ ,ผู้ปกครองท้องที่ ม.1 ต.สระเยาว์
และ ตัวแทน ราษฎรผู้ค้า กรณี แขวงทางหลวงที่ 2 มีหนังสือแจ้งราษฎรผู้ค้าขายตลาดข้าวโพดหวานบ้านปุน
ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ให้รื้อถอน ขนย้ายที่ตั้งร้านค้าออกนอกเขตทาง ภายใน 30 วัน
เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีรถจอดกีดขวางบริเวณไหล่ทาง ณ จุดที่ จำหน่ายสินค้าดังกล่าว หากไม่ดำเนินการ และ
กรมทางหลวง จะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
2. ผลการดำเนินการ
1. ราษฎรผู้ค้าขอผ่อนผันการรื้อถอน ขนย้ายที่ตั้งร้านค้าออกนอกเขตทางอีก 180 วัน เพื่อดำเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ในการย้ายออกนอกเขตทาง
2. ราษฎรผู้ค้าจะยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่นอกเขตทางจาก กรมทางหลวง โดยจะยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอ
ศรีรัตนะ บริเวณพื้นที่ตรงข้ามวัดสระเยาว์ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
3. ราษฎรผู้ค้าจะดำเนินการร่วมกันแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการในส่วนที่เ กี่ยวข้องแล้ว
ซึ่งจะทำให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวต่อไป และทำให้ไม่เกิดความแตกแยกในพื้นที่
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้
ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับชุดปฏิบัติการร่วม
จาก ศดธ.จ.สพ.,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก , สนง.เจ้าท่า จ.สพ.,ทหารกอ.รมน.สพ., ทหาร มทบ.17,
สนง.ปศุสัตว์ จ.อ.,อบต.ตลิ่งชัน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าตรวจสอบติดตามตามคำสั่งฯให้ฟาร์มสุกรริมแม่น้ำท่าว้า
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
2. ผลการดำเนินการ
1.ฟาร์มประภาทิพย์ พิสุทธิ์มณีกุล หมู่2 ให้เก็บตะกอนมูลสุกรขึ้นจากแม่น้ำท่าว้า
2.ฟาร์มนางทองชุ่ม สุดแก้ว หมู่1 ให้กลบบ่อน้ำเสียในเขตแม่น้ำท่าว้าทั้งหมด
3.ฟาร์มบุญหุย เล้าศิลป์ไพศาล หมู่ 1 ดำเนินการตามคำสั่งฯแล้ว
- ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดียังไม่มีการดำเนินคดี
- สรุปตรวจปิดรื้อท่อน้ำเสียออกจากเขตแม่น้ำท่าว้าครบแล้ว อบต.ตลิ่งชัน 3 ฟาร์ม
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานดังกล่าวสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งจากการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
เหม็นดังกล่าว จะมีการบูรณาการในการแก้ไ ขปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะมีการ
ติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย

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

1. ความเป็นมา
เมื่ อ วัน ที่ 5 มี น าคม 2563 เวลา 10.00 น. ศู น ย์ ด ำรงธรรมจัง หวัด อ่ า งทอง ร่ว มกั บ สำนั ก งาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเมื อง
อ่างทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ ร้านค้าในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 10 แห่ง
2. ผลการดำเนินการ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ จำนวน 10 ร้าน ได้แก่
1. ร้านแต้ซุปเปอร์มาเก็ต
2. ร้านเรืองชัยเวชภัณฑ์
3. ร้านนายหงาย
4. ร้านเจริญรัตน์ซุปเปอร์มาเก็ต
5. ร้านเอ็มสโตร์
6. ร้านไพรัชเวชภัณฑ์
7. ห้างขายยาอ่างทองเภสัช-พี.คิว.
8. ร้านแต้เจริญเภสัช
9. ร้านศิวพรเภสัช
10. ร้านบ้านยาเภสัช
ผลการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย โดยเมื่อมีการสั่งซื้อหน้ากาก
อนามัยมาจำหน่ายแล้วจะจำหน่ายหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน และจำหน่ายหน้ากากอนามัยหมดแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ขณะตรวจพบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพียง 3 ร้าน ได้แก่ , ร้านเรืองชัยเวชภัณฑ์, ร้าน
นายหงาย และ ร้านไพรัชเวชภัณ ฑ์ โดยเป็นหน้ากากอนามั ยแบบผ้า จำหน่ายในราคาไม่เกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนดแต่อย่างใด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมทั้งสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดอ่างทอง

