จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนั กงานจังหวัด
สิงห์บุ รี ได้ม อบหมายให้ศู น ย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์ บุ รี ร่วมกับ สำนั กงานพาณิ ชย์จังหวัดสิ งห์บุ รี สำนัก งาน
คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคจังหวัดสิงห์ บุรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ ไชยแสงซุป เปอร์สโตร์
สิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตาม พรบ.สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
โรคโควิด - 19 (social distinct ) โดยให้มีมาตรการตรวจวัดไข้ และลงชื่อเข้าใช้บริการในระบบไทยชนะ
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบผลปรากฏ ดังนี้
1) ผู้ประกอบการมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ และมีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามหลักการ
ป้องกันโรคโควิด - 19
2) ผู้ประกอบการมีการติดป้ายราคาสินค้าพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.สินค้าและบริการปี 2542 ทั้งนี้
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงสีข้าว

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งผ่านสายด่วน
1567 กรณีราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรี ยนว่า บริเวณบ้านดงเปือย หมู่4 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กทำการสีข้าวเปลือกส่งเสียงดั งและมีฝุ่นฟุ้งกระจายรบกวนชาวบ้า นทั่วไป ทำให้
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว พบว่า
มีโรงสีข้าวดำเนินการส่งเสียงดังและมีฝุ่นฟุ้งกระจายตามข้อร้องเรียนจริง ซึ่งศดธ.จ.ศก.ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการ
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงสีข้าว ได้รับการแก้ไ ขปัญ หาในเชิงรุก
ทำให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้ง เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เห็นถึงปัญหาต่างๆ
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินทำให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จากราษฎร บ้านหนองสรวง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า
บริเวณริมถนนสายบ้านหนองครกบ้านหนองสรวงตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ถมดินปิดทางเข้าออกบริเวณ หน้าบ้านของผู้ร้องและพวก ส่งผลให้ไม่สามารถออกจากบ้านพักอาศัยได้ ซึ่งคู่กรณี
ที่ถมดินในบริเวณดังกล่าวอ้างว่า ได้กระทำในที่ดิ นกรรมสิทธิ์ของตนตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ออก
และรับรองให้อย่างถูกต้องผู้ร้องและพวก จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินการ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วสรุปผล ดังนี้
1) การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้มีการเปิดทางเข้าออกได้ คู่กรณีทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้
2) ช่างรังวัดตัวแทนสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า พื้นที่พิพาท
ดั งกล่ าวมี ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ์ ทั บ ซ้ อ นกั น จริง อาจเกิ ด จากการขอยื่น ออกโฉนดที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เดี ย วกั น แต่
ยื่นทับซ้อนกันหรือหลายครั้ง และเกิดจากการชี้ระวางแนวเขตที่คลาดเคลื่อน
3) เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนและแนวทางแก้ไข ปัญหาตามขั้นตอนที่ชัดเจน
ผู้ร้องและพวกประสงค์ที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานและยื่นเรื่องร้อนเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งผู้ร้องและพวกรับทราบและพึงพอใจเป็นที่เรียบร้อย
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่เดือดร้อน หรือมีข้อพิพาท สามารถให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปเป็นตัวกลางในการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการขัดแย้งกัน
ในระดับพื้นที่ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวสามารถดำเนินการได้ตามสิทธิ์ของตนเองต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดพังงา

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้สาเหตุจากท่อประปาหมู่บ้านแตก

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นอภ.เมืองพังงา ได้มอบหมายนายพรรษิษฐ์
อุตมะมุณีย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ ฐิระพันธ์ กำนันตำบลนบปริง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลนบปริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน
ไม่มีน้ำใช้สาเหตุจากท่อประปาหมู่บ้านแตก
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ได้เชิญตัวแทนผู้รับจ้างมาทำความเข้าใจและให้เร่งรัด
ดำเนิ นการซ่อมท่อ ประปาให้แ ล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง ได้ รับรายงานจาก กำนั นตำบลนบปริงและผู้ ใหญ่ บ้ าน ว่ า
ผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบท่อประปาเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค บริโภคทุกครัวเรือนแล้ว
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขจนราษฎรสามารถกลับมามีน้ำใช้ได้แล้ว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดพังงา

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง นำทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง
ร่วมกั บ สำนั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ลำปาง กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์แ ละข้ อ มู ลเพื่ อ การพั ฒ นาจั งหวั ด และ
สำนั ก งานคณะอนุ กรรมการคุ้ ม ครองผู้บ ริ โภคประจำจัง หวัด ลำปาง ลงพื้ น ที่ ตรวจประเมิ น ประเภทกิ จ การ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ดำเนินการ
ตามมาตรการและข้อกำหนดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
ห้างเสรีสรรพสินค้า, ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปงสนุก, โฮมโปร สาขาลำปาง, ไทวัสดุสาขาลำปาง และ
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน โรคตามที่ท างราชการกำหนด พร้อ มกับ รับข้อ เสนอแนะของคณะทำงานฯ เพื่ อนำไปปรับปรุงแก้ไ ข
ให้สอดคล้องกับตามมาตรการฯ ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ใ นราคาที่เป็นธรรม รวมทั้ง สร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อมของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดไวรัสโควิด - 19
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง

จังหวัดเลย

เรื่อง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและการปฏิบัติตามมาตรการตามที่ทางราชการกำหนด

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

1. ความเป็นมา
เมื่อ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูน ย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนั ก งาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้า
และบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดเลย ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุง จำนวน 9 แห่ง
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ในห้างสรรพสินค้ายังมีสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งไข่ไก่จำหน่าย
ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำดื่ม น้ำตาล มาม่า น้ำมันพืช ข้าวสาร ปลากระป่อง ฯลฯ มีการติดป้าย
แสดงราคาชัดเจน มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เช่น กำหนดเส้นทางเดิน ประตูเข้า-ออก
การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ/ล้างมือ ก่อนเข้าห้าง พบห้างสรรพสินค้า จำนวน 2 แห่ง ยังไม่ไ ด้
ดำเนินการลงทะเบียนรับคิวอาร์โค้ด สำหรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการสแกนเช็ คอิน - เช็คเอาท์ คณะทำงานฯ
จึงให้ คำแนะนำผู้ป ระกอบการและขอความร่วมมื อ ให้ ด ำเนิ นการดังกล่ าวและให้ ใช้ วิธี การจัด ทำสมุด ลงชื่ อ
พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกรณีผู้ใช้บริการไม่มีโทรศัพท์หรือแบตหมดเพื่อใช้ติดตามควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค บริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคล
ที่หาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อมของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย
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เรื่อง ตรวจเยี่ยมการละหมาดอีฎิ้ลฟิตริ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.40 น. ณ มัสยิดมะห์มูดียะฮ์ หาดใหญ่ใน ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด สงขลา นายรุ่ง โรจน์ และสุ บ ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งานศู น ย์ ด ำรงธรรมจั งหวั ด สงขลา
ร่วมละหมาดวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยมีพี่น้องประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามมาร่วมละหมาด
กัน เป็นจำนวนมาก สำหรับ การร่วมละหมาดอีฎิ้ลฟิตริในวันนี้ ผู้เข้าร่วมละหมาดทุกคนและมัสยิดจะต้องถือ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดที่ จุ ฬ าราชมนตรีก ำหนด อาทิ การใส่ ห น้ า กากอนามั ย การลงชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ วมละหมาด
การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การจัดที่นั่งที่มีระยะห่าง เป็นต้น
2. ผลการดำเนินการ
จังหวัดสงขลาได้แจ้งอำเภอทุกอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของจุฬาราชมนตรีในการละหมาด
วันอีฎิ้ลฟิตริแล้ว เพื่อให้การละหมาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมละหมาดทุกคนให้ความร่วมมือและ
ถือปฏิบัติเป็นอย่างดี
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าร่วมการละหมาดวันอีฎิ้ลฟิตริ สามารถประกอบพิธีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา

