
จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง 

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

เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดอ่างทอง แก้ไขปัญหา
กรณี เจ้าหน้าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ได้พาประชาชน เพศชาย อายุประมาณ 38 ปี ซึ่งไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการใดๆ ติดตัว มาติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้พยายามโดยสารไปกับรถยนต์ของผู้อ่ืน (ไม่รู้จักกัน) เหตุเกิดบริเวณ
แยกวัดรุ้ง หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถาม ทราบว่า บุคคลดังกล่าว
ช่ือ นายมงคล สุขสมบุญ อายุ 38 ปี เป็นชาวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แต่ไม่ยินยอมให้ข้อมูลว่าเดินทางมา
จากท่ีใด จะเดินทางไปไหน ฯลฯ ประกอบกับไม่มีญาติ หรือคนรู้จักในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจคัดกรอง 

COVID - 19 จากการตรวจวัดอุณหภูมิจำนวนสามครั้ง พบว่า มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส      
ในสองครั้งแรก แต่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ในการวัดอุณหภูมิครั้งท่ีสาม จึงได้ประสานส่งตัว   
นายมงคล สุขสมบุญ ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง COVID - 19 โดยละเอียด เป็น ระยะเวลา 14 วัน 
ณ โรงพยาบาลอ่างทอง หากครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน แล้ว ไม่พบอาการต้องสงสัย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
จังหวัดอ่างทอง จะทำการส่งตัวนายมงคล สุขสมบุญ ไปพำนักยัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (เขาทับกวาง) สระบุรี 
ต่อไป ขณะนี้นายมงคล สุขสมบุญ พักอยู่ ณ ห้อง 204 (ห้องพิเศษ) อาคารรวมใจ โรงพยาบาลอ่างทอง ลงพื้นท่ี
แล้วเสร็จ เวลาประมาณ 19.35 น. สถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงานของรัฐได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเบ้ืองต้น รวมท้ังดำเนินการตามมาตรการ 
คัดกรองผู้มีความเส่ียงติดเช้ือ COVID – 19 เพื่อให้อยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนว่า หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการควบคุม        
การแพร่กระจายของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 

  

 

/รูปภาพ... 
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รูปภาพประกอบ 

  

รูปภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

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

เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ
ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นายสมทิพย์ บุรมณ์ ร้องขอความช่วยเหลือโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้พิการ
ประเภท 3 ได้ถูกมารดา และบุคคลในครอบครัวโยกย้ายถ่ายโอนเงินท่ีตนเองจะได้รับจากสวัสดิการภาครัฐ
ท้ังหมดไปเข้าบัญชีมารดา จึงประสงค์ขอความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า  
2.1 กรณีการโยกย้ายเบี้ยคนพิการจำนวน 800 บาทต่อเดือน เข้าบัญชีมารดานั้น โดยเงินได้เข้าบัญชี

มารดาตามท่ีผู้พิการกล่าวอ้างจริง โดยผู้พิการเป็นผู้ยินยอมให้เปล่ียนบัญชีเอง เพื่อความสะดวกในการโอนเบ้ียคน
พิการ และมารดายืนยันว่า ได้นำเงินดังกล่าวมาใช้ดูแลผู้พิการและครอบครัว ส่วนเงินสวัสดิการอ่ืน จะเข้าบัญชีผู้
พิการโดยตรง 

2.2 กรณีการด่าทอผู้พิการนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากภาวะ
ความเครียด โดย จนท.พมจ.ศก ได้เข้าพูดคุยเพื่อให้ปรับความเข้าใจกัน ซึ่งท้ังคู่เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าท่ีต่อไป 

2.3 กรณีผู้พิการประสงค์จะฝึกอาชีพนั้น จนท.พมจ.ศก จะได้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะนำ
ผู้พิการไปฝึกอาชีพฯ ด้านช่างไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ท่ีศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถพึงพาหน่วยงานของรัฐ ท่ีพร้อมลงพื้นท่ีเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และเป็นรูปธรรมต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

  



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค  

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

เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี กอ.รมน. ป้องกันจังหวัด
สิงห์บุรี ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ สถานประกอบการดังต่อไปนี้ 

1.1 หจก. ศิริพนธ์ อินเตอร์เมดิคอล 
1.2 ร้านแพรวเภสัช 
1.3 บจก.คลังวิทยาศึกษา 
1.4 top plaza สิงห์บุรี 
1.5 DIY สาขาท็อปส์พลาซ่าสิงห์บุรี 
1.6 B2S สาขาท็อปส์พลาซ่าสิงห์บุรี 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามี ผู้ประกอบการรายใดกระทำความผิดและผู้ประกอบการทุกราย            

มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยผู้ประกอบการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำจุดตรวจคัดกรองและ       
ให้ผู้ท่ีมาใช้บริการลงช่ือเข้าใช้ หรือเช็คอินผ่านระบบไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการ 

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดีทำให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพประกอบ 

  

 

รูปภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา 

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

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
และคณะเดินทางลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานค่ายบางระจัน   
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ขณะนี้สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานกำลังดำเนินการกำจัดผักตบชวา  

มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ให้โครงการชลประทานชันสูตรดำเนินการติดต้ังลูกบวบในแม่น้ำท่ีทำการเก็บผักตบชวาขึ้นแล้ว 

เพื่อเป็นเขตกั้นผักตบชวา 
2.2 ให้โครงการชลประทานชันสูตร แจ้งนายอำเภอท่ีเกี่ยวข้องประสาน อปท.ท่ีมีผักตบชวาขึ้นเพื่อให้

ทำการเก็บเล็กเป็นประจำทุกสัปดาห์ และหาสถานท่ีท้ิงผักตบ พร้อมประสานองค์กรหรือหน่วยงานกลุ่มอาชีพท่ี 
ต้องการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ 

2.3 ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาในภาพรวมทุกแห่งในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ และให้แจ้งนายอำเภอทราบด้วย 

2.4 ใหโ้ครงการชลประทานฯส่งแผนขุดลอกคลอง 
2.5 ให้ชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำพิกัดแผนท่ีการแบ่งความรับผิดชอบ ของโครงการชลประทาน

ท้ัง 4 แห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี แล้วแจ้งอำเภอทราบด้วย 
2.6 มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาท่ีดำเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนจะเห็นถึงการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ในรูปแบบการ
ดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ ลำคลอง ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

  



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขุดลอกคลองหนองเมย 

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

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้       
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีท่ีเป็นข่าวในส่ือออนไลน์ว่า "โวย 3 ปี ขุดลอก
คลองหนองเมย ไม่เสร็จเก็บน้ำไม่ได้ สุดเดือดร้อน" 
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยประสานนายอนุสรณ์ แสงกล้า 
นายอำเภอวังหิน ทราบว่า อำเภอวังหินทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และได้ส่ังการให้ปลัดอำเภอวังหิน    
นายสนอง ขันวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน นายสมหวัง ธรรมทร ผู้ใหญ่บ้านสมอ ประชุมหารือแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลการประชุมสรุปได้ว่า โนนหนองเมย 1 บ้านสมอ หมู่ท่ี 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนองน้ำสาธารณะ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีทางน้ำไหลผ่าน ต้องอาศัยน้ำฝนในการ
เติมน้ำเท่านั้น โดยในทุกปีท่ีผ่านมา ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่ในปีนี้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วง จึงเกิดปัญหา
ดังกล่าว และโนนหนองเมยไม่เคยมีการใช้งบประมาณของทางราชการในการขุดลอกหรือกระทำการอย่างอ่ืน  
แต่อย่างใด ซึ่งอำเภอวังหิน จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ท้ังนี้ จากการลงพื้นท่ีร่วมกับนายสมหวังฯ พบว่า บริเวณใกล้หมู่บ้านยังมีคลองน้ำสาธารณะ ซึ่งมี
ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นท่ี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ัง ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ในช่วงภาวะฝนท้ิงช่วง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายบญุชวัฒน์ ปัญญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

  

 

 



จังหวัดบึงกาฬ 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินปิดกั้นร่องน้ำ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
นายอำเภอเมืองบึงกาฬ กำนันตำบลบึงกาฬ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านท่าไค้ ลงพื้นท่ีสำรวจและแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมท่ีนาชาวบ้าน บริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่ีเกิดจากการถมดินปิดกั้นร่องน้ำ ลงสู่คลองสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 300 เมตร  
2. ผลการดำเนินการ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ
ถมดินดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฯ เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถกลับมาใช้ท่ีนาท่ีเกิดน้ำท่วมได้เป็นปกติอย่างเร่งด่วน โดยมีหน่วยงานของรัฐร่วมกัน
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวอีกต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายมาวิน วัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ 

  

  

  



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากบริการจัดการขยะจาก บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด 

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

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ตำบล
คลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสงขลา ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.
จังหวัด ส.ข. เป็นประธานในการติดตาม พร้อมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
สนง.ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง       
บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า กรณีผลกระทบประกอบด้วย กล่ินขยะ น้ำเน่าเสีย โดยบริษัทฯ 

จะเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้นำขยะท่ีตกค้าง ซึ่งวางอยู่ด้านนอกจากการเกิดเพลิงไหม้ 
และเมื่ออาคารแล้วเสร็จจะได้เคล่ือนย้ายขยะตกค้างดังกล่าวเข้าไปในอาคารโดยเร็ว ก็สามารถลดปัญหากล่ินขยะ
ไปได้ ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการไตรภาคีพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ประชุมติดตามการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ 

ท้ังนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีรับเรื่องดังกล่าวจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและผลกระทบอ่ืน ๆ ผ่านคณะกรรมการไตรภาคีฯ อำเภอคลองหอยโข่งต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนในบริเวณรอบโรงกำจัดขยะ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว รวมท้ัง เป็นการ
กำชับให้โรงกำจัดขยะดังกล่าวให้ดำเนินการตามมาตรการในเรื่องของส่ิงแวดล้อม และเรื่องสาธารณสุข ท่ีทาง
ราชการกำหนดต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

  


