
จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้   
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน (เวรกลางคืน) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ/
ผ่านสายด่วน 1567/โทรศัพท์ 045-614545 และทุกช่องทางตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด            
โดยจัดเจ้าหน้าท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และเป็นการป้องกันหรือยับยั้งเหตุท่ีคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยฉับพลัน สามารถตอบสนอง    
ความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีและท่ีร้องขอความช่วยเหลือ
กรณีเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(covid - 19) และให้ความช่วยเหลือเรื่องเดือดร้อนอื่นอันจะสร้างความอุ่นใจในการบริการ  
 เวลา 11.30 น. ได้มีประชาชนแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทาง เพจ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ"   
โดยกล่าวอ้างว่า มีการลักลอบเล่นการพนัน และเปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ฝ่าฝืนคำส่ังฯ เกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาด
ของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประสาน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น        
ไม่พบว่ามีการมั่วสุมเล่นสนุ๊กเกอร์แต่อย่างใด พร้อมได้กำชับผู้ดูแลโต๊ะสนุ๊ก ให้ดำเนินการตามคำส่ังฯ         
โดยเคร่งครัดท้ังนี้ ได้ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการยกระดับ
มาตรการและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(covid - 19) และมาตรการท่ีกำหนด 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  

 
 
 

 
 



 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1567 กรณีผู้ร้อง (เพื่อนบ้าน)     
ซึ่งเป็นผู้ดูแลนายอนันต์ชัย บัวจูม อายุ 50 ปี ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นคนพิการไร้ญาติ          
โดยมาอยู่ในหมู่บ้านกับบิดาและมารดาบุญธรรม ซึ่งต่อมาท้ังสองเสียชีวิตลง ทำให้ไม่มีญาติ ผู้พิการมีพฤติกรรม
เหม่อลอยและขาดการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ร้อง (เพื่อนบ้าน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่สามารถ
ดูแลต่อไปได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัว ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทำให้ขาดรายได้ จึงประสงค์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและส่งผู้พิการเข้าสถาน
สงเคราะห์เพื่อดูแลต่อไปเบื้องต้น 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 - 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย องค์การบริหาร   
ส่วนตำบลสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอือด ผู้นำท้องถิ่น/ท้องท่ี ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้  
 1. สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ดำเนินการประสานส่งเรื่องคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ 
ไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 
 3. รพ.สต.บ้านยางเอือด อพม.ในพื้นท่ี นำพาคนพิการเข้ารับการประเมินอาการป่วยทางจิต       
ตรวจสุขภาพท่ี รพ.ศรีสะเกษ และเข้ามาดูแลการรับประทานยา และสภาพท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสม 
 4. อบต.สำโรง สนับสนุนพาหนะเพื่อนำพาคนพิการประเมินอาการป่วยทางจิต ท่ี รพ.ศรีสะเกษ 
 ท้ังนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  

 
 



 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง       
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในท่ีดิน น.ส.3 เลขท่ี 93 ท่ีผู้ร้องได้รับมรดก
จากบิดาซึ่งเสียชีวิต และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ร้องในข้อหาบุกรุก ท้ังท่ีศาลจังหวัดกันทรลักษ์มีคำพิพากษา 
ให้ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองท่ีดินดังกล่าวแล้ว 

2. ผลการดำเนินงาน 

 วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานท่ีดิน
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ผลปรากฏว่า กรณีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ถึงท่ีสุดแล้ว โดยท่ีพิพาทบริเวณดังกล่าว
เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ร้องได้กล่าวอ้างคำพิพากษาการเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อแย้งสิทธิในท่ีดินพิพาท
ดังกล่าว แต่หาเป็นหลักฐานท่ีจะมากล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ไม่และท่ีสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวได้มีการยื่นขอออก น.ส.ล. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดสิงห์บุร ี

เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
................................................................                                                                                

1. ความเป็นมา 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook ว่าถนนเส้นอินทร์บุรี ในพื้นท่ีเขต
รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี มีการนำหญ้านวลน้อยมาปลูกคลุมไหล่ทางซึ่งเป็นหินคลุก ซึ่งไม่เกิด
ประโยชน์ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วัน ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผวจ.สิงห์บุรี ส่ังการให้        
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามท่ีมีการร้องเรียน  จากการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวงสิงห์บุรี แจ้งว่า การนำหญ้ามาปลูกในบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันดินสไลด์
เมื่อฝนตกซึ่งจะมีน้ำไหลลงข้างทางหญ้าดังกล่าวจะช่วยให้ดินไม่พังทลาย ส่วนบริเวณท่ีมีหินคลุกหินทราย   
ทางแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกหญ้า
นวลน้อย และปลูกหญ้าใหม่ พร้อมท้ังดำเนินการดูแลรักษาดินไม่แห้งและรดน้ำอยู่เสมอเพื่อไม่ให้หญ้าแห้งตาย
ตามท่ีมีการร้องเรียนต่อไป 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
นายธรินทร์ นวลฉวี  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


