จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายยาของร้านขายยา

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี มีผู้ร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรี ว่ามีร้านขายยาเปิดร้านจำหน่ายยา โดยไม่มี
ใบอนุญาต
2. ผลการดำเนินการ
จาการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี พบนางดวงใจ พรหมจรรยา แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้าน
พบว่าภายในบ้านทำเป็นร้านซักรีดและไม่พบยาหรืออาหารเสริมที่มีไว้จำหน่ายแต่อย่างใด
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน เนื่องจากถ้าร้านขายยา
ดังกล่าวมีการจำหน่ายยา โดยที่ไม่มีใบอนุญาตอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ไปซื้อยามาทานได้ รวมทั้ง
เป็นการป้องปราบเพื่อไม่ให้มีความคิดที่จะกระทำผิดแบบนี้อีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขอความช่วยเหลือจากการปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่ (บิ๊กซีลพบุรี)

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

1. ความเป็นมา
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี ลพบุรี สาขา1 จำนวน 12 คน ได้เข้ ามาร้องเรีย นกับ ศูน ย์ด ำรงธรรมจังหวัด ลพ บุรี เรื่อง การเช่ าพื้น ที่
จำหน่ายสินค้ามีการปรับเปลี่ยนให้เช่าพื้นที่กับเอกชนรายอื่นโดยมีค่าเช่าสูงกว่าเดิม
2. ผลการดำเนินการ
เมื่ อ เวลา 11.00 น. ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งานศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ เชิ ญ ตั ว แทนจาก
ห้างสรรพสิน ค้าบิ๊กซี สาขา1 เข้ามาชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยกับ ผู้ประกอบการจำหน่ ายสินค้า ในข้อปั ญหา
ดังกล่าว ผลการเจรจาไกล่ เกลี่ย ตัวแทนทางห้ างสรรพสิน ค้าบิ๊ก ซีลพบุรี1 จะรับ ข้อเสนอของผู้ประกอบการ
จำหน่ายสินค้าไปพิจารณาโดยจะแจ้งผลให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าให้ทราบอีกครั้ง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นถือเป็นการบรรเทาทุกข์
ให้กับประชาชน ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย
พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นการหาทางออกร่วมกันในระยะยาว อีกทั้ง เป็นการลดปัญหาการ
กระทบกระทังกันระหว่างห้างฯ กับประชาชน
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางสาวอัญชัน ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ขอให้ผ่อนผันการห้ามใช้เครื่องเสียงบนแพลากแพล่อง

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการแพลากแพล่อง อ.ศรีสวัสดิ์ ประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม กรณี
ขอผ่อนผันคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการห้ามใช้เครื่องเสียงบนแพลากแพล่อง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีการจองแพ และมีการแจ้งว่าสามารถเปิดใช้เครื่องเสียงและร้องคาราโอเกะได้
2. ผลการดำเนินการ
จากการประชุมหารือ สรุปได้ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะมีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการแพลากแพล่อง
สามารถใช้เครื่องเสียงและร้องคาราโอเกะได้ แต่ห้ามเกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับแพเธค ยังไม่มีการอนุญาต และ
สัปดาห์หน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบแพจังหวัด และเชิญผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม
เพื่อกำหนดกฎกติกาที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันต่อไป
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการพิจารณาถึงการผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการตามความ
เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันยังต้องคำนึงถึงการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้ อโควิด19 ซึ่งเมื่อมีการพูดคุยรวมทั้ง
กำหนดข้อตกลงกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐจึงมีการผ่อนผันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่าง
ปกติตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะต้องคิดถึงประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดความกังวลและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติอีกด้วย
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายสุเทพ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ

...................................................................
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสริมงาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดฯ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา โรงพยาบาลเสริมงาม กำนันตำบลเสริมขวา และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เลียงใต้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพและการดำรงชีพ ในเขตพื้นที่
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้ข้อสรุปโดยทุกฝ่ายได้หารือร่วมกันจนได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ร้อง
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐตามความเหมาะสม ให้สามารถ
ดำรงชีพได้อย่างปกติพอสมควร ร่วมทั้ง ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืน
ต่อไปด้วยแล้ว
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

จังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นทางเข้า – ออก

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

1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
กรณี ผู้ร้องแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางเข้า – ออก บ้านได้ เนื่องจากเพื่อนบ้านข้างเคียงปิดกั้นทางเข้า – ออก
2. ผลการดำเนินการ
จากการลงพื้ น ที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ในเบื้ อ งต้ น ทั้ ง สองฝ่ ายยั ง ตกลงกั น ไม่ ไ ด้ จึ งได้ ส่ ง เรื่ อ งให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบข้ อเท็ จจริง ทั้งนี้ ได้ขอให้ ทุ ก ฝ่ายให้ ความร่วมมื อในกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติ
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขเชิงรุก มีการบูรณาการเพื่อหาทางออกของปัญหา
เพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่ง หรือทำให้เกิดความแตกสามัคคีกันในระดับพื้นที่ชุมชน และเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกันได้อย่างปกติสุขของคนในชุมชนต่อไป
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

