
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีนางสงวน สายรัตน์ ราษฎรจังหวัด
สุรินทร์ เดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือด้านท่ีพักกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ   
ให้ความช่วยเหลือ เบ้ืองต้นได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการท่ีกำหนด และไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว
มีอุณหภูมิสูงเกินว่าท่ีกำหนดแต่อย่างใด (วัดได้ 35.9 องศา) และบริการอาหาร น้ำด่ืม เพื่อบรรเทาความหิว 
จากการสอบถามทราบว่า บุคคลดังกล่าวมีบ้านพักและภูมิลำเนา ในพื้นท่ีอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   
จึงได้ประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และติดต่อญาติ ในการส่งตัว
กลับบ้านพักตามภูมิลำเนา จากนั้นจึงได้นำส่งและซื้อต๋ัวเดินทางรถไฟมอบให้ ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ         
ซึ่งออกเดินทางเวลา 19.30 น. โดยคาดว่าจะถึงสถานีสุรินทร์เวลาประมาณ 21.30 น. และศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสุรินทร์จะนำส่งและประสานญาติเพื่อกลับภูมิลำเนาต่อไป ท้ังนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการ
ดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ภายใต้หลัก "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ทำงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

        
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



จังหวัดยะลา 
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบ 

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

1. ความเป็นมา 
 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา    
นำคณะทำงานตรวจสอบสินค้าท่ีควบคุมฉลาก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าท่ี สคบ. ประจำจังหวัดยะลา ลงพื้นท่ีตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ช่วงก่อนเข้าพรรษา          
ท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมท้ังเป็นการแนะนำ 
และเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยได้สุ่มตรวจร้านในเขต
เทศบาลนครยะลา จำนวน 3 ร้าน 

2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการตรวจสอบ ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการแสดงราคาจำหน่ายปลีก
สินค้า พร้อมท้ังแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้า             
แต่ละรายการท่ีบรรจุในชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน รวมทั้งภาชนะบรรจุและระบุวันหมดอายุของสินค้าด้วย 

           
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง ลงพื้นท่ี 

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

1. ความเป็นมา 
 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายธีระ พรชูตรง ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคง   
ได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าท่ีประจำจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ประจำจุดตรวจบริเวณจุดสกัดจุดตรวจ (ป้อมยาม) ส่ีแยกไฟแดง สภ.บางน้ำเปรี้ยว หมู่ท่ี 2 
ตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมท้ังต้ังจุดสกัดตรวจรถยนต์ประเภทรถยนต์โดยสาร รถตู้ รถกระบะ ซึ่งอาจจะมี        
ผู้ท่ีเดินทางหรือขนย้ายแรงงานต่างด้าวและผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากโรคระบาด 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินการไม่พบบุคคลดังกล่าวส่วนมากจะเป็นบุคคลในพื้นท่ีท่ีออกมาทำงานและทำภารกิจ    
ผู้ขับรถ บุคคลร่วมโดยสารในรถส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือประจำรถ ท้ังนี้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามมาตรการตามคำส่ังของคณะกรรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเคร่งครัด  

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ลดการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
นายวรา เขินประยุทธ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีน้ำเสีย ในเขตอำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา  
2. ผลการดำเนินงาน 
 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอหนองบุญมาก 
สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการระดับอำเภอ ลงพื้น ท่ีแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องน้ำเสีย            
ในเขตอำเภอหนองบุญมาก โดยทุกหน่วยงานได้ลงเดินสำรวจในพื้นท่ีจริง ร่วมกับผู้แทนโรงงานในพื้นท่ี      
และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - ให้ตัดท่อทุกท่อท่ีเช่ือมจากบ่อบำบัดน้ำออกสู่ทางน้ำด้านนอก เนื่องจากตามกฎหมายแล้วโรงงาน
ปล่อยน้ำไม่ได้ จึงไม่สามารถมีท่อน้ำได้ 
 - ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบระบบสูบน้ำ ท่ีโรงงานเคยใช้สูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วง 
ฤดูแล้งว่ามีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ 
 - ติดป้ายขนาดใหญ่ ท่ีเห็นได้ชัดเจน ข้างบ่อรองรับน้ำล้น/บ่อรองรับน้ำฝน ฯลฯ ว่าน้ำในจุดนี้          
เป็นน้ำสะอาด เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจ ว่าไม่มีน้ำเสียเกิดข้ึนในบริเวณใกล้บ่อของโรงงาน 
 - เสริมคันดินโดยรอบบ่อของโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำล้นออกจากบ่อ 
 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้ทำการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำในพื้นท่ี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี 
ตามกฎหมายต่อไป 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดสิงหบ์ุร ี
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้รับเรื่องร้องเรียนร้อง กรณีมีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าร้านค้าช่ือร้านป้าแขก ต้ังอยู่บริเวณตลาดอินทร์บุรี ซึ่งไม่ได้เป็นร้านท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐ แต่มีการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ามาซื้อสินค้ากับทางร้าน โดยทางร้านจะนำบัตรของผู้มีสิทธิ์ท่ีเข้ามาใช้
บริการไปทำการซื้อสินค้าจากร้านค้าอื่น 

2. ผลการดำเนินงาน 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี  กำนันตำบลอินทร์บุรีและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 ตำบลอินทร์บุรี ร่วมลง
พื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ท้ังนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบนางวัชรี คำรักษ์ อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน 
ช้ีแจงกับเจ้าหน้าท่ีว่า ร้านของตนไม่ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิ์จากโครงการของรัฐบาลแต่อย่างใดและไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เนื่องจากเป็นร้านขนาดเล็กมีสินค้าจำหน่ายไม่มากนักประกอบกับ
ตนไม่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีไม่พบว่ามีการกระทำ
ความผิดตามท่ีผู้ร้องกล่าวอ้างจึงได้เน้นย้ำกับทางร้านให้ปฏิบัติการมาตรการ ให้ถูกต้อง ซึ่งหากทางร้านมีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการในอนาคตให้ทำการเขียนคำร้องขอเข้าร่วมโครงการได้ท่ีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 

            
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายธรินทร์ นวลฉวี   

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 


