จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานราชบุรี เอทานอล จำกัด
........................................................................................

1. ความเป็นมา
เมื่ อวั น ที่ 12 ธัน วาคม 2562 ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ราชบุ รี มอบหมายให้ น ายเกี ยรติ ศั กดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นหัวหน้าชุดในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากฝุ่นละอองและมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ของโรงงานราชบุรี เอทานอล จำกัดตั้งอยู่ใน
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๒. ผลการดำเนินการ
1. อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีตรวจสอบระบบการดักจับกลิ่น ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่และตรวจสอบ
บ่อบำบัดน้ำเสีย ว่ามีระบบการจัดการน้ำเสีย ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่
2. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลเบิกไพรและโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียบริเวณต้นยาง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ปรากฏว่า ไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียแต่อย่างใดและ
ไม่มีกลิ่นเหม็นมีแต่เพียงท่อปั้มน้ำขึ้นมาใช้เพียงเท่านั้นและตรวจสอบบริเวณในพื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน
ราชบุรี เอทานอล จำกัดระยะทางประมาณ 500 เมตร ปรากฏว่า ได้กลิ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีความสบายใจมากยิ่งขึ้น และพอใจในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ
........................................................................................

1. ความเป็นมา
วันนี้ ( 12 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวั ด
ราชบุรี (หลังเก่า) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมประชุมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการ
ชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานธนารักษ์พื้ นที่ราชบุรี ส.ป.ก.จ.รบ สนง.พมจ.รบ.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 และอำเภอบ้านคา เพื่อหารือกรณีชาวบ้านร้อง
ขอความช่วยเหลือกรณีบุกรุกอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง โดยโครงการชลประทานราชบุรีจะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้กระทำความผิด ในส่วนของการช่วยกรณีผู้ร้องไม่มีที่อยู่อาศัยนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีมีที่ดินให้เช่า
ได้จำนวน 5 ไร่ บริเวณแยกห้วยชินสีห์ อำเภอเมืองราชบุรี โดย พอช. พร้อมให้การช่วยเหลือ เรื่องบ้านมั่นคงตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ผลการดำเนินการ
ในเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบกลุ่มผู้ร้องพบว่า จำนวน 5 ราย มีที่ดิน ส.ป.ก. ส่วนที่ดินเอกสารสิทธิ์อยู่
ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำหรับการครอบครองที่ดินตามใบ ภ.บ.ท. จะทราบผล
การตรวจสอบภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนบุคคลที่ได้รับความลำบาก เพื่อจะได้
เสนอความช่วยเหลือให้ผู้ร้องดังกล่าวพิจารณาว่าจะรับความช่วยเหลือหรือไม่จากหน่วยงานรัฐหรือไม่ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการฟ้องร้อง และการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำ
กินอย่างเป็นรูปธรรม และอาจจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถทำกินในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
...................................................................
1. ความเป็นมา
จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนิน นโยบาย "ศูนย์ดำรงธรรมแบบบูรณาการ 24 ชั่วโมง ซับน้ำตาหยดแรก"
ของ นายวัฒนา พุ ฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยเมื่อ วัน นี้ 14 ธ.ค.62 เวลาประมาณ 11.00 น.
ศดธ.ศก.ได้รับแจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1567 จากนายอินทัด จารนัย ราษฎรบ้านโพนค้อ ม.1 ต.โพนค้อ อ.
เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ขอให้เจ้าหน้าที่มาจับ กุม ตัวเอง เนื่องจากมีอาการหลอน จากการเสพยาเสพติด
ประเภทยาบ้า กลัวจะมีคนมาทำร้ายและนำยาเสพติดมายัดข้อหาค้ายาเสพติด อีกทั้งอยากจะเข้ารับการบำบัด
ฟื้นฟูฯ ศดธ.ศก.ประสาน นายสมเกียรติ ศรีขาว นอ.เมืองศรีสะเกษ รก.ปจ.ศก เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินการ
ผลการปฏิบัติ รก.ปจ.ศก. ได้มอบหมายให้นายเพิ่ มวุฒิ ญาณัปสุต ปลัดอำเภอช่วยราชการ ศอ.ปส.ศก
ร่วมกับ ศดธ.ศก. /ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ.และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นนำตัวนายอินทัดฯ
ส่ง สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีความสบายใจในการอยู่ในสังคม ร่วมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการ
บำบัดรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดระยอง
เรื่อง ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่
……………………………………………………………….

1. ความเป็นมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเกียรติ พู ลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วย
สำนัก งานพาณิ ช ย์จังหวัดระยอง สำนัก งานสาธารณสุขจั งหวัดระยอง ตำรวจภู ธรจังหวัดระยอง สำนัก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และอำเภอเมืองระยอง ร่วมตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการจำหน่ายชุด
กระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ได้แก่
1.ห้างเทสโก้โลตัส สาขาระยอง
2. ร้านวรรณ สาขา 2
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาระยอง
โดยมี ท่ า นรองผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ระยอง (ว่ า ที่ ร้อ ยตรี พิ รุ ณ เหมะรั ก ษ์ ) เป็ น ผู้ น ำคณะลงพื้ น ที่
ตรวจสอบ
2. ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีการจัดทำฉลากสินค้าแสดงอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถเลือกซื้อสิ้นค้าดังกล่าว ได้อย่างสบายใจและได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่
........................................................................................

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้างบิ๊กซี เอ๊กซ์ตรัา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา
เป็นประธานการสุ่มตรวจกระเช้าฯ และร่วมแถลงข่าวการตรวจฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายแพทย์
ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสงขลา (แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา) ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด
สงขลา เป็นต้น
๒. ผลการดำเนินการ
2.1 กระเช้าปีใหม่จากร้านค้าและห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่สุ่มตรวจพบว่ามีการแสดงฉลาก
ครบถ้วนถูกต้องทั้ง 3 แห่ง (ร้อยละ 100)
2.2 การจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ทั้งหมด 12,000 กระเช้าที่สุ่มตรวจพบว่าถูกต้องทั้งหมด อาทิ
- การจัดกระเช้าสินค้าปีใหม่แสดงฉลากที่ระบุรายการหรือวันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุถูกต้อง
- การแสดงมูลค่าสินค้าที่ทำการลดแลกแจกแถม หรือแสดงมูลค่าสินค้าที่ทำการลดแลกแจกแถม
ถูกต้อง
- การส่งเสริมการขายกระเช้าปีใหม่ ซื้อ 1 แถม 1 ระบุราคาจำหน่ายรวมชัดเจน
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รณรงค์ให้เลือกกระเช้าที่มีตราสัญลักษณ์ “ทางเลือก
สุขภาพ” ลด หวาน มั น เค็ม เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แม้ว่าสัญลักษณ์
ดังกล่าวมิได้เป็นสัญลักษณ์บังคับ แต่ผลิต ภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ข้างต้นต้ องผ่านเกณฑ์คุณค่าทางโภชนาการที่
สามารถลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนสามารถเลือกซื้อสิ้นค้าดังกล่าว ได้อย่างสบายใจและได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

