จังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เกินราคา

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

1. ความเป็นมา
ศดธ.จ.ภก. สคบ. จ.ภก. ได้ ติด ตามการตรวจสอบการจำหน่ ายเวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ เกิ น ราคา
นำตรวจโดย สนง.พณ.จ.ภก. สธ.จ.ภก.สภ.เมือง ภก. และ กอ.รมน. ตามที่ปรากฏข้อร้องเรียน ว่าห้างโกรเซอรี่
จ.ภูเก็ต จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เกินราคา
2. ผลการดำเนินการ
ผลการตรวจสอบพบว่า มีการจำหน่ายเกินราคาที่แจ้งไว้ข้างขวด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการกับ
ผู้ประกอบการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ในราคามาตรฐาน เป็นธรรม และเป็นการป้อง
ปราบขบวนการ หรือกลุ่มคนที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ต้องการสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคนทาม ตำบล
หนองแค อำเภอราษีไ ศล จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒ นา พุฒิ ชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
นางสาวพิ ชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ นายณั ทเศรษฐ์ ถิรวัฒ น์ ธนกร ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้แทนนายอำเภอราษีไศล และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
2. ผลการดำเนินการ
จากการร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ ดังนี้
2.1 ให้ดำเนินการรังวัดพื้นที่ในจำนวน 916 แปลง ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา
ให้แล้วเสร็จก่อน
2.2 ให้ฝ่ายจัดสรรที่ดิน กรมชลประทาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและข้อมูลให้ชัดเจน
2.3 กรณี ที่ จะลงพื้ น ที่ ส ำรวจรั งวั ด นั้ น ให้ โครงการส่ งน้ ำและบำรุ งรั ก ษาหั วนาประสานข้ อ มู ลกั บ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา และหน่วยงานในพื้นที่ก่อน
ทั้งนี้ ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังแพร่ระบาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแค
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจคัดแยกผู้ที่อาจติดเชื้อหรือติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อป้องกันจากเชื้อไวรัสดังกล่าว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยมีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อยุติใน
ปัญหาในนั้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่นยืน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
พื้นที่ ลดการขัดแย้งของประชาชน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
1.1 เวลาประมาณ 09.00 น .ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำปางร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและคริบครัส อำเภอเมืองลำปาง นายก อบต.นิคมพัฒนา, กำนัน ต.นิคมพัฒนา,
ผู้ใหญ่ บ้าน ม.13 ต.นิคมพัฒนา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทาง
การช่ว ยเหลือ กรณี ราษฎรบ้ า นเวีย งทอง ม.13 ต.นิ ค มพั ฒ นา ขอความช่ วยเหลื อเนื่ อ งจากผู้ ร้อ งป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ง มีรายได้น้อย และอาศัยอยู่กับบุตรชาย
1.2 เวลาประมาณ 10.30 น.ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าชุมชนและลุกลามไหม้บ้านพักอาศัยของ
นายเทียม แดงใส ราษฎรบ้านเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา ส่งผลให้บ้านพักอาศัยและสัตว์เลี้ยงถูกเพลิงไหม้
ได้รับความเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
2.1 โดยอำเภอเมื องลำปางและเหล่ ากาชาดจั งหวั ดลำปาง ได้ ม อบถุ งยั งชี พเพื่ อให้ การสงเคราะห์
ในเบื้องต้น ส่วนแนวทางการช่วยเหลือในระยะต่อไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง,
บ้านพักเด็ กและครอบครัว จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาสงเคราะห์
ช่วยเหลื อแก่ ครอบครัวและทุ นการศึ กษาแก่ บุ ตร สำหรับการช่วยเหลือในระยะยาวศู นย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
จะเสนอเรื่องไปยังเหล่ากาชาด จ.ลำปาง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงบ้านต่อไป
2.2 โดยเบื้องต้น อบต.นิคมพัฒนา จะได้มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ จำนวน 30,000 บาท และ
ศดธ.อำเภอฯ จะได้เสนอเรื่องไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามสมควร
โดยไม่มีการทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อนทุกราย ร่วมทั้งเป็นการให้กำลังใจเพื่อจะได้สามารถดำรงชีพต่อไปได้
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง

จังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณี เจอคนหลงทาง

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ขอคำปรึกษา (มาด้วยตนเอง) กรณี พลเมืองดี (อาชีพ
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) แจ้งว่าพบคุณยาย อายุประมาณ 80 ปี เดินหลงทางเข้ามาในพื้นที่ ชุมชนบ้านรอ และ
จำทางกลับบ้านไม่ได้
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองได้ ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ำรงธรรมอำเภอเมืองอ่างทองเพื่อลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า คุณยายชื่อ "นางละเมียด ศรีสวัสดิ์" อายุ 87 ปี ได้ออกเดินทางมาจากบ้าน
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อหาหลานชาย ชื่อ "พระแก๊ป" (ปัจจุบั นบวชเป็นพระ ณ วัดไพรวัลย์) เจ้าหน้าที่ฯ จึงพา
นางละเมียดฯ ไปที่วัดไพรวัลย์ เพื่อพบหลานชายที่บวชอยู่ และพระแก๊ปแจ้งว่า นางนา มารดาของพระ (บุตรสาว
นางละเอียด) จะเดินทางมารับด้วยนางละเอียดฯ ด้วยตนเอง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถคิดถึงหน่วยงานของรัฐในการขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ได้ รวมทั้ง เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และรวดเร็ว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดนครพนม

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภค บริโภค

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

1. ความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2563 สคบ.นพ.ร่ ว มกั บ สำนั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ที่ ท ำการปกครอง
(ฝ่ายป้องกันจังหวัด), สสจ.นพ ออกตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ ในเขตพื้นที่ อ.บ้านแพง อ.นาทม รวม 10 แห่ง เทสโก้โลตัสตลาด สาขา
บ้านแพง 1 แห่ง ,โลตัสเอ็กเพรส สาขาข้างตลาดสด บ้านแพง 1 แห่ง , ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้าตลาดสด
อำเภอบ้านแพง 1 แห่ง ,ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท.อำเภอบ้านแพง 1 แห่ง ,ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา
อำเภอนาทม 1 แห่ง และร้านขายยาทั่วไป จำนวน 5 แห่ง
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ร้านขายยาทั่วไป ไม่มีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์วางจำหน่าย และ
ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ไข่ มาม่า ปลากระป๋อง ยังคงมีสินค้าวางจำหน่ายราคา
ปกติและไม่ได้ขาดตลาดมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่เอาใจใส่ใ นการตรวจสอบ
ว่าห้างร้านต่างๆ มีการกักตุนสินค้า (หน้ากากอนามัย) หรือขายสินค้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อให้
ประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้าดังกล่าว สามารถหาซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดนครพนม

