จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ตรวจสถานประกอบการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการกึ่งล็อกดาวน์

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นางสุกานดา กวีวุฒิ พันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย
ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้แทนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ และ
ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันออกติดตามและจัดระเบียบแนวทางการ ปฏิบัติตาม
มาตรการของสถานประกอบ การร้านอาหาร/ร้านจำหน่ายสุรา/ร้านเสริมสวย/ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมือง
ชัยภูมิ ภายหลังจากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ด้วยดี ซึ่งส่วนใหญ่ สถาน
ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบายของโรคโควิด -19 ได้ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้
ทางคณะได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถใช้บริการจากสถานบริการต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจและมีความปลอดภัยในชีวิต
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดชัยภูมิ

/รูปภาพ....

-2รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
นายพงษ์ ศั ก ดิ์ วรวงศ์ พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี ร่ ว มกั บ ชุ ด ทำงานเฉพาะกิ จ ในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำ ร้านเกษร
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ได้ตรวจ จุดที่มีการวางจำหน่า ยสินค้า
ให้ กั บ ประชาชน และสต็ อ กสิ น ค้ า ของผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ ค ำแนะนำให้ ผู้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
2. ผลการดำเนินการ
จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และยังไม่พบปัญหาสินค้าประเภทใดขาดตลาด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ตรวจสอบการกักตุนสินค้า ตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวออกตรวจสอบการกักตุนสินค้า ตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
อำเภอเชียงยืน – อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
2. ผลการดำเนินการ
จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และยังไม่พบปัญหาสินค้าประเภทใดขาดตลาด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ตรวจการเปิดให้บริการของร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านอื่น ๆ

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

1. ความเป็นมา
เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางพั ชร์ธนนั นท์ ศรีเมือ ง ผู้อ ำนวยการกลุ่ม งาน
ศูน ย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะทำงานชุดปฏิบั ติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (Covid-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ
ฝ่ายปกครอง พลเรือน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี ป ลั ด จั ง หวั ด นศ.เป็ น ประธาน ซึ่ งเป็ น คณะทำงานซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แต่งตั้งให้ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญ หาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา - 19 (Covid-19) ในพื้ น ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยจุ ดแรกตรวจการเปิ ด ให้ บ ริก ารของร้ านค้ า
ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โรงเรียนเสริมสวย แป้น สุจินต์
และร้านตัดผมบวรพลาซ่า ริมถนนราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจแนะนำ ป้องปรามและ
บังคับใช้กฎหมาย ตามข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งซึ่งจากการตรวจสอบทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามมาตรการต่างๆ
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบพบว่า ทุกห้างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด เช่น การกำหนดจุดยืนของประชาชน การบริการเจล และ
เครื่องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็ นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้าง
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หั วหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สั่งการให้ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมกั บสำนักงานพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดศรีส ะเกษ องค์ การบริหารส่วนตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ ลงพื้ นที่ ตรวจสอบข้อเท็ จจริง กรณี มี ผู้โพสต์ขอความช่วยเหลื อผ่ านเฟสบุ๊คใช้ชื่ อว่า “suphit
chaiyawong” ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 ราย เนื่องจากรถสามล้อคันเก่าชำรุดเสียหาย
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายยง ไชยวงษ์ อายุ 75 ปี พิการขาสองข้างอ่อนแรง
อยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหารถสามล้อมือโยกคันเก่า
ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันบุตรสาว ได้ซื้อรถสามล้อมือโยกคันใหม่ให้นายยงฯ แล้ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐตามสมควร เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคม
ต่อไปได้ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าส่วนราชการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่าง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัว นายยง ไชยวงษ์
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือการจัดหาผ้าอ้อม

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หั วหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สั่งการให้ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านละเบิก ลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็ จจริง กรณีนางทองจั นทร์ ปัญญา ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1567 ว่า นาง
สัม ฤทธิ์ ปัญ ญา อายุ 81 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 บ้านละเบิก ตำบลศรีตระกู ล
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการขอรับความช่วยเหลือการจัดหาผ้าอ้อม
2. ผลการดำเนินการ
2.1 รพ.สต.บ้านโนน ได้เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพของนางสัมฤทธิ์ฯ แล้ว
2.2 นางทองจันทร์ฯ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิท -19 จึงไม่ได้ออกไป
รับจ้าง และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 บาทต่อเดือน แล้ว
2.3 นางสั ม ฤทธิ์ ฯ พิ ก ารทางการเคลื่ อนไหวหรื อทางร่ างกาย (แขนขาอ่ อนแรง) ได้รับ เบี้ ยยั งชี พ
ผู้สูงอายุ จำนวน 800 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 800 บาทต่อเดือน แล้ว
2.4 สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จังหวัดศรีสะเกษได้ม อบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ
พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2,000 บาท
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐตามสมควร เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคม
ต่อไปได้ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าส่วนราชการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นที่
พึ่งต่อประชาชน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

