
จังหวัดสุพรรณบุรี   
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564เวลา 09.30 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.มอบหมายให้ 
ร.ท.สรศักดิ ์สุโพธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ ร่วมกับนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี, ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, นายอำเภอด่านช้าง, ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเข่ือน
กระเสียว, ผอ.กองกฎหมายกรมประมง, หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว 
สุพรรณบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี, สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง ได้บูรณาการร่วมกันลงพื้นท่ี
เพื่อสังเกตการณ์และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าท่ี ท่ีดำเนินการรื้อถอนกระชังปลา พร้อมท้ังร่วมปล่อยปลา           
ณ อ่างเก็บน้ำเข่ือนกระเสียวและประชุมหารือ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 1. ข้อเท็จจริง 

1.1 เมื่อวัน ท่ี 16 กรกฎาคม 2564 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย อำเภอด่านช้าง 
โดย ท่ านนายอำเภอฯ และทีมงาน , โครงการส่งน้ ำและบำรุ งรักษาเขื่ อนกระ เสียว  โดย ท่ าน ผู้  
อำนวยการโครงการฯ, กองกฎหมายกรมประมง โดยท่านผู้อำนวยการกองฯ และทีมงาน , หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้ำจืดเข่ือนกระเสียว สุพรรณบุรี โดยหัวหน้าหน่วยฯและสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยท่านประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมงานประมงอำเภอ ได้บูรณาการร่วมกันลงพื้นท่ีสำรวจข้อมูล 
และข้อเท็จจริงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว และประชุมหารือ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 ปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรผู้ฝ่าฝืนเล้ียงปลาในกระชัง รวม 4 ราย จำนวน 19 แพ 414 กระชัง 
1.1.2 ท่ีประชุมมีมติกำหนดเริ่มปฏิบัติการรื้อถอนกระชัง ในวันศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 น. ณ พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการปฏิบัติการ   
แบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงาน 30 นาย ดังนี้ 

(1) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบูรี จำนวน 7 นาย 
(2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี จำนวน 5 นาย 
(3) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 นาย 
(4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จำนวน 13 นาย โดยในส่วนของ       

กรมประมงได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมประมงมาร่วมอำนวยการการปฏิบัติการด้วย 
 2. ผลการปฏิบัติ 

2.1 เนื่องจากการรื้อถอนถอน ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาอันส้ันได้ 

2.2 ยังมีเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระชังท่ีได้รับผลกระทบมาคอยติดตามและยื่นข้อเสนอขอยืด
ระยะเวลาในการรื้อถอนออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่ง นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรีและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ช้ีแจงในเรื่องของ พรก. การประมง พ.ศ.2558 และเหตุผล
ท่ีต้องทำการรื้อถอนให้กับเกษตรกรได้ทราบและเข้าใจในเรื่องของกฎหมายฯ ดังกล่าว 

 
 
 
 



- 2 - 

 

            
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 แหล่งน้ำจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายภิญโญ สุนทรวิภาค 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1567 
กรณี นางสายทอง จันทร์ดี ขอให้ช่วยเหลือเคล่ือนย้ายบุตรชาย นายทิพย์ จันทร์ดี ผู้ป่วยมะเร็งลำคอ         
เพื่อกลับมารักษาตัว ณ บ้านเลขท่ี 104 หมู่ ท่ี 3 บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน        
โดยรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพ ฯ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานนำเรียนข้อมูลกับนายอำเภอห้วยทับทันพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้นำในพื้นท่ี ซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. นายอำเภอ
ห้วยทับทัน แจ้งว่าได้ให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว เป็นท่ีเรียบร้อย และสามารถนำส่ง ผู้ป่วยดังกล่าว     
ถึงยังภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิดและได้มอบเงิน
จำนวน 3,000 บาท ให้มารดาสำหรับดูแลเบื้องต้น ท้ังนี้  ได้ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการยกระดับมาตรการและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ฯ และมาตรการท่ีกำหนด 

         
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

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

1. ความเป็นมา   
 วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีบุคคลเพศชายรูปร่างสันทัด ผิวดำแดงคล้ายเป็นผู้มีอาการป่วยทางจิตและบางครั้งมีอาวุธ
ติดตัว โดยมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว สร้างความหวาดกลัว
ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่า ช่ือนายชนะจิตร์ มิ่งขวัญ อายุ 47 ปี      
อยู่บ้านเลขท่ี 26 หมู่ท่ี 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่บริเวณลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า BIG C มีอาการอาการป่วยทางจิตจริง จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อตรวจและรักษาต่อไป 
ท้ังนี้ ผู้ร้องและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน          
ท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างมากและขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


