
จังหวัดพิษณุโลก   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสำรวจปริมาณและราคาปุ๋ยเคมีและยากำจัดวัชพืชและศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
พร้อมด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองอำเภอ  
เมืองพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ลงพ้ืนที่ตรวจสำรวจปริมาณและราคา
ปุ๋ยเคมีและยากำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ในพ้ืนที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ณ บริษัท พรศรีแกรนด์ อะทรีเทค จำกัด  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการตรวจสอบพบว่า มีการปรับราคาสินค้าขึ้นเล็กน้อยตามกลไกของราคาตลาด แต่ไม่พบว่า 
มีการกักตุนสินค้าเพ่ือเพ่ิมราคาสินค้าแต่อย่างใด ประกอบกับปุ๋ยเคมีและยากำจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีสินค้า
เพียงพอต่อการจำหน่ายให้ผู้บริโภคเพ่ือใช้งานในการเกษตรได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการกำชับให้ผู้ ประกอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

     

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาของสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายอธิปไตย ไกรราช 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดสิงห์บุร ี  
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช อาหารสัตว์ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่

จังหวัดสิงห์บุรี 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสิงห์บุรี ลงพ้ืนที่ตรวจ 
สต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช อาหารสัตว์ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพส่งเสริมการเกษตร 
 2. ร้านอำนาจการเกษตร 
 3. ร้านเกษตรสุนทร 
 4. ร้านปนัดดาการเกษตร 
 5. จันทวัตรการเกษตร 
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่หลีเคมีเกษตร 
 เพ่ือควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการลงพ้ืนที่ตรวจสต๊อกสินค้าปรากฏว่า ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด ในประเด็นของปุ๋ยเคมี  
ที่มีราคาสูงขึ้นผู้ประกอบการชี้แจงตรงกันว่าทางบริษัทผู้ผลิตมีการปรับราคาขึ้นจึงทำให้ราคาสินค้าดังกล่าว
ปรับตัวขึ้นจากราคาเดิมและผู้ประกอบการ ทั้ ง 6 ราย ได้มีการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่จัดเก็บ  
และจัดทำบัญชีคุมสินค้า เป็นประจำทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที่ 15 
 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ในเรื่อง
การไม่กักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเคร่งครัด 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาของสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายธรินทร์ นวลฉว ี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

 



จังหวัดพิษณุโลก   
เรื่อง ร้องเรียนขอให้รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ จังหวัดพิษณุโลก 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเจรจา 
ไกล่เกลี่ย กรณีร้องเรียนขอให้รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเอกชนรายหนึ่ง 
โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม ร่วมกับสำนั กงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 33  
จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำและมีผู้ร้องและผู้ประกอบธุรกิจฯ (ผู้ถูกร้อง)  
เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นเลขาฯ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์
ดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2565 และผู้ประกอบธุรกิจฯ แจ้งว่า จะนำเรื่องไปเสนอกับผู้มีอำนาจ  
ในการพิจารณา ผลเป็นประการใดจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องและรายงานจังหวัดพิษณุโลกทราบภายใน 15 วัน 
ซึ่งผู้ร้องรับทราบและยินยอมตามข้อเสนอ  

 ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจฯ ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ร้อง ผู้ร้องอาจจะใช้สิทธิเพ่ือพิสูจน์  
ในกระบวนการทางศาลต่อไป ผู้ร้องพึงพอใจในการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงมีความ
ประสงค์ของยุติเรื่องร้องเรียน 

   
     

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายอธิปไตย ไกรราช 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดหนองบัวลำภู   
เรื่อง ร้องเรียนการพบเห็นการขนย้ายสารเคมีปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท จังหวัดหนองบัวลำภู 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
ได้มอบหมายให้นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู (ชุด EOD) สำนักงานเกษตร
จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอสุวรรณคูหา และสถานีตำรวจภูธร
สุวรรณคูหา ร่วมลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได 
กรณี ราษฎรในพ้ืนที่ตำบลดงมะไฟพบเห็นการขนย้ายสารเคมีปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการ
ทำวัตถุระเบิดออกจากโรงเก็บวัตถุระเบิด ณ โรงโม่หินของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด โดยไม่มีเจ้าหน้าที่  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลการขนย้ายสารเคมีดังกล่าว  

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบไม่สามารถติดต่อผู้แทน บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัดได้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้มีข้อเรียกร้องให้จัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือให้มีการกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยในพ้ืนที่และขอให้จังหวัดประสาน 
บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เพ่ือจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัดและบัญชีทรัพย์สิน  
ที่จะดำเนินการขนย้ายให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ ทราบต่อไปด้วย  
 ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ ขอให้จังหวัดประสานบริษัทเพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับขั้นตอนการขนย้าย
ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

                                
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายพันเทพ วิสิฐคุณากร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภ ู
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย   

จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับหนังสือจากตัวแทนชมรมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยกลุ่มสมาชิกชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 40 คน 
นำโดย นายเกียรติคุณ ทวี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล  
ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาที่ 
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  

2. ผลการดำเนินงาน 
 วัตถุประสงค์เพ่ือยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีมีดังนี้ 
 1. ให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการประชุมงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน เมื่อวันที่   
15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขอรับ
การถ่ายโอนจำนวน 117 แห่ง อนุมัติเพียง 13 แห่ง และบุคลากรที่ขอรับการถ่ายโอนจำนวน 786 คน  
อนุมัติเพียง 66 คน 

 2. พิจารณาสั่งการให้ สำนักงบประมาณถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประกาศการกระจายอำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564 โดยให้พิจารณาท้ัง 117 แห่ง บุคลากรจำนวน 786 คนได้ถ่ายโอนได้ทันภายในปีงบประมาณ 2566 

 3. พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนทั่วไป ตามขนาดการให้บริการ ได้แก่ หน่วยขนาดเล็ก 1 ล้านบาท/ปี, 
ขนาดกลาง 1.5 ล้านบาท/ปี และขนาดใหญ่ 2 ล้านบาท/ปี 

                 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 


