
จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัวฐานะยากจน 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2563 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ แสงไสว นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี มีครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย 
คือ นางเตือนใจ มรดก อยู่บ้านเลขท่ี 94 ม.11 (บ้านหนองแสง) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ ประสบปัญหา
ครอบครัวฐานะยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีภาระหนี้สิน รับภาระเล้ียงดูบุตรชายท่ีมีความพิการซ้ำซ้อน 
(ทางด้านร่างกายและสติปัญญา) รายได้ท่ีมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

2. ผลการดำเนินการ 
ในการนี้ สนง.พมจ.ศก ได้มอบแพมเพิส และพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้

น้อยและไร้ท่ีพึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐตามสมควร เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคม
ต่อไปได้ และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนว่าส่วนราชการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นท่ี
พึ่งต่อประชาชน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

 

 



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และตรวจสอบโรงงานปล่อยกล่ินควัน  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุ 
กรณี นายสมชาย ธารีสิทธ์ิ อายุ 37 ปี ก่อเหตุปีนขึ้นไปบนสะพานปรีดี-ธำรง พื้นท่ีอำเภอพระนครศรีอยุธยา  
โดยขู่ว่าจะกระโดดลงมา สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ได้รับผลกระทบทำให้ตกงาน
และยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ อีกท้ังครอบครัวยังได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ
โรงเผาอิฐ พื้นท่ี ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการปล่อยกล่ินควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ     
ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะนางนงนุช บุญไมล์ อายุ 34 ปี (ภรรยาของตน) ซึ่งป่วยเป็นโรคหอบหืด 
จึงมีความเครียดสะสม และตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว 

2. ผลการดำเนินการ 
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่ังการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นท่ี

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสอบถามปัญหาและให้ความช่วยเหลือ โดยมีผลการดำเนินการสรุปดังนี้ 
1. เรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ได้แจ้งขั้นตอนหลังจากการขอทบทวนสิทธ์ิแล้ว จะมีเจ้าหน้าท่ี 

(ทีมผู้พิทักษ์สิทธ์ิ) ของธนาคารออมสิน ติดต่อไปเพื่อลงพื้นท่ีสอบถามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 
2. เรื่องการว่างงาน ได้ประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
3. เรื่องผลกระทบจากโรงเผาอิฐในพื้นท่ี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ลงพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงาน           

ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี 21 เม.ย. 63 พบว่าโรงเผาอิฐดังกล่าว มีการใช้อาคารผิดประเภท จึงให้ อบต.บ้านใหม่    
ส่ังการให้ผู้ประกอบการหยุดการใช้อาคารและดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเรื่องกล่ินควันท่ีประชาชนได้รับผลกระทบนั้น ได้แจ้งให้อำเภอพระนครศรีอยุธยา กำชับ
และกำกับดูแล การดำเนินงานของ อบต.บ้านใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมาย      
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด  

4. ผู้ว่าราชการจังหวัด สส. และอดีต สส. ในพื้นท่ี และนายกเทศมนตรีนคร ได้มอบเงินช่วยเหลือ    
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 30,000 บาท 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้นเพื่อให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้ รวมทั้ง 
รับเรื่องเพื่อตรวจสอบกรณีท่ีได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานท่ีปล่อยกล่ินควัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อท่ีจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ลดความขัดแย้งในพื้นท่ี 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

   

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบ กรณี มีกลุ่มบุคคลฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินเพื่อลักลอบเล่นการพนัน  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง ส่ังการให้   
นายธีระยุทธ ราชปึ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม สมาชิก อส. สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.ไพรบึง    
ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีกลุ่มบุคคลฝ่าฝืนมาตรการห้ามบุคคล   
ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. และมีการลักลอบแอบเล่นการพนัน (ไฮโล) ในพื้นท่ี      
ต.สุขสวัสด์ิ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการเข้าตรวจสอบพบชาย - หญิง อายุระหว่าง 30 - 56 ปี จำนวน 6 - 8 คน กำลังต้ังวงเล่นการพนัน 

(ไฮโล) จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม โดยมีผู้กระทำความผิดอาศัยความมืดว่ิงหลบหนีไปได้ 3 คน จับกุมผู้กระทำความผิด
ได้ 5 คนจึงได้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวมีความเช่ือมั่นว่า ในพื้นท่ีไม่มีการลักลอบเล่นการพนันต่างๆ ทำให้ปัญหา
สังคม ปัญหาครอบครัวลดน้อยลง รวมทั้ง เป็นการป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 อีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีประสบเหตุวาตภัย  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 33/1 ม.3 ต.เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ     
จ.ศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจาก น.ส.ไพบูลย์ กิจอ่อน ม.3 ต.เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
ซึ่งประสบเหตุวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย จึงมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือในการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาบ้านดังกล่าว 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯประสานอำเภอศรีรัตนะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ตามอำนาจหน้าท่ี ผลการปฏิบัติ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ มอบหมายให้ นายอนุสิทธ์ิ สายแก้ว 
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย อบต.เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ /นายสมิง อุ่นเรือน สารวัตรกำนัน ต.เส่ืองข้าว/ 
สมาชิก อส.อ.ศรีรัตนะ ท่ี 15 / ผรส. ชาวบ้านและจิตอาสาบ้านจานบัว ม.3 ต.เส่ืองข้าว ร่วมมอบสังกะสี พร้อม
ซ่อมแซมบ้านให้กับ น.ส.ไพบูลย์ กิจอ่อน ท้ังนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก อบต.เส่ืองข้าว อ.ศรีรัตนะ  
จ.ศรีสะเกษ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น.ส.ไพบูลย์ กิจอ่อน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีให้ความ
ช่วยเหลือมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีการบูรณาการ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีนี้ ทำให้กลับมาอยู่ท่ีบ้านของตนเอง และมีชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างปกติสุข 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   



จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 08.30 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัด กอ.รมน. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม สรรพากร
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าในจังหวัดมหาสารคาม 
ได้แก่ ห้างบิ๊กซี แม็คโค และโลตัส ตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันพืช ไม่ให้มีการกักตุน
สินค้า ในช่วงมีการแพร่ระบาดโควิด  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า ทุกห้างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด เช่น การกำหนดจุดยืนของประชาชน การบริการเจล และ
เครื่องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้าง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม 

   

 


