จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
...................................................................
1. ความเป็นมา
วัน ที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 นายวัฒ นา พุ ฒิ ชาติ ผู้ว่าราชการจัง หวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน (เวรกลางคืน) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ/
ผ่ า นสายด่ ว น 1567/โทรศั พ ท์ 045-614545 และทุ ก ช่ อ งทางตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยกำหนด
โดยจัดเจ้าหน้าที่ อยู่ป ฏิ บัติห น้ าที่ บ ริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ป้อ งกั นและการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และเป็นการป้องกันหรือยับยั้งเหตุที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้น ในเวลาอัน ใกล้ และจำเป็ น ต้อ งรีบ ดำเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยฉับ พลัน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และที่ร้องขอความช่วยเหลือ
กรณีเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid - 19) และให้ความช่วยเหลือเรื่องเดือดร้อนอื่นอันจะสร้างความอุ่นใจในการบริการ
เวลา 11.30 น. ได้มี ประชาชนแจ้ง เบาะแส ผ่านช่องทาง เพจ "ศูน ย์ดำรงธรรมจัง หวัดศรีสะเกษ"
โดยกล่าวอ้างว่า มีการลักลอบเล่นการพนัน และเปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ฝ่าฝืนคำสั่งฯ เกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาด
ของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)
2. ผลการดำเนิ น งาน
ศูน ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวัด ประสาน ผกก.สภ.เมื อ งศรี สะเกษ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง ดั ง กล่ าวข้ างต้ น
ไม่ พ บว่ ามี ก ารมั่ ว สุ ม เล่ น สนุ๊ ก เกอร์ แ ต่ อ ย่ า งใด พร้ อ มได้ ก ำชั บ ผู้ ดู แ ลโต๊ ะ สนุ๊ ก ให้ ด ำเนิ น การตามคำสั่ ง ฯ
โดยเคร่ ง ครัดทั้ งนี้ ได้ป ฏิ บั ติ ตามข้ อ สั่งการของ ศู น ย์ ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อ งการยกระดั บ
มาตรการและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid - 19) และมาตรการที่กำหนด

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ
...................................................................
1. ความเป็นมา
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีส ะเกษได้รับเรื่องร้องเรีย นผ่านสายด่วน 1567 กรณี ผู้ร้อง (เพื่อ นบ้าน)
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ดู แ ลนายอนั น ต์ ชั ย บั ว จู ม อายุ 50 ปี ผู้ พิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรม ซึ่ ง เป็ น คนพิ ก ารไร้ญ าติ
โดยมาอยู่ในหมู่บ้านกับบิดาและมารดาบุญธรรม ซึ่งต่อมาทั้งสองเสียชีวิตลง ทำให้ไม่มีญาติ ผู้พิการมีพฤติกรรม
เหม่อลอยและขาดการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ร้อง (เพื่อนบ้าน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่สามารถ
ดูแลต่อไปได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัว ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ทำให้ขาดรายได้ จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและส่งผู้พิการเข้าสถาน
สงเคราะห์เพื่อดูแลต่อไปเบื้องต้น
2. ผลการดำเนิ น งาน
วัน ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 - 15.00 น. นายวัฒ นา พุ ฒิ ชาติ ผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศูน ย์คุ้ม ครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสั ย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตำบลบ้านยางเอือ ด ผู้ น ำท้อ งถิ่น /ท้อ งที่ ลงพื้ น ที่ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดัง นี้
1. สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ดำเนินการประสานส่งเรื่องคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์
ไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
3. รพ.สต.บ้ า นยางเอื อ ด อพม.ในพื้ น ที่ นำพาคนพิ ก ารเข้ า รั บ การประเมิ น อาการป่ ว ยทางจิ ต
ตรวจสุขภาพที่ รพ.ศรีสะเกษ และเข้ามาดูแลการรับประทานยา และสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
4. อบต.สำโรง สนั บ สนุ นพาหนะเพื่ อ นำพาคนพิ ก ารประเมิ นอาการป่ วยทางจิ ต ที่ รพ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
...................................................................
1. ความเป็นมา
ศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกรณี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกระแซง
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 93 ที่ผู้ร้องได้รับมรดก
จากบิดาซึ่งเสียชีวิต และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ร้องในข้อหาบุกรุก ทั้งที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์มีคำพิพากษา
ให้ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้ว
2. ผลการดำเนิ น งาน
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 - 12.00 น. นายวัฒ นา พุ ฒิ ชาติ ผู้ ว่า ราชการ
จัง หวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจัง หวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์ สำนั กงานที่ดิ น
จัง หวัด ศรีส ะเกษ สาขากั นทรลัก ษ์ และองค์ การบริ ห ารส่ว นตำบลกระแซง ลงพื้ น ที่ ตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง
ผลปรากฏว่า กรณีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ถึงที่สุดแล้ว โดยที่พิพาทบริเวณดังกล่าว
เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ร้องได้กล่าวอ้างคำพิพากษาการเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อแย้งสิทธิในที่ดินพิพาท
ดังกล่าว แต่หาเป็นหลักฐานที่จะมากล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ และที่สาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวได้มีการยื่นขอออก น.ส.ล. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานที่จังหวัดศรีสะเกษ

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง

จังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
................................................................
1. ความเป็นมา
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook ว่าถนนเส้นอินทร์บุรี ในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี มีการนำหญ้ านวลน้อยมาปลูกคลุมไหล่ทางซึ่งเป็นหินคลุก ซึ่งไม่เกิด
ประโยชน์
2. ผลการดำเนินงาน
วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิ ท ย์ เตรั ต น์ ผวจ.สิ ง ห์ บุ รี สั่ ง การให้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำจัง หวัดสิงห์บุรี แขวงทางหลวงสิง ห์บุรี ตรวจสอบข้อเท็ จจริง ตามที่มีการร้องเรียน จากการลงพื้นที่
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แจ้งว่า การนำหญ้ามาปลูกในบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันดินสไลด์
เมื่อฝนตกซึ่งจะมีน้ำไหลลงข้างทางหญ้ าดังกล่าวจะช่วยให้ดินไม่พัง ทลาย ส่วนบริเวณที่มีหินคลุกหินทราย
ทางแขวงทางหลวงสิงห์ บุ รี ได้ด ำเนิ น การปรับ ปรุง แก้ ไข โดยการเตรีย มดิน ให้ เหมาะสมกั บ การปลู ก หญ้ า
นวลน้อย และปลูกหญ้าใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการดูแลรักษาดินไม่แห้งและรดน้ำอยู่เสมอเพื่อไม่ให้หญ้าแห้งตาย
ตามที่มีการร้องเรียนต่อไป

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายธรินทร์ นวลฉวี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

