รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันอังคารที่ 29ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายอดิเทพ
2. นายศักรินทร์
3. พ.ต.อ.สุวิจักขณ์
4. พ.อ.กฤษฎา
5. พ.ต.อ.ศิริศักดิ์
6. นายทวี
7. นางสาวหทัยชนก
8. นายเที่ยง
9. นางวิมลมาลย์
10. นายวันชัย
11. นายวัรวัฒน์
12. นายสําเริง
13. นายชลอ
14. นางสาวสํารวย
15. นางสาวสมธิดา
16. นายพงศ์พันธ์
17. นายไพโรจน์
18. นางอิฐสราชัย
19. นายกุลชาติ
20. นายไพรัช
21. นายจําลอง
22. นายกฤตกร
23. นายวสันต์
24. นายธนิต
25. นางสาวสิริรักษ์
26. นางสมฤดี
27 นายวรรธนินท์
28. นายวีระศักดิ์
29. นางจันทร์เพ็ญ
30 นายชัยวัฒน์
31 นายสุดใจ

กมลเวชช์
ทุมเสน
จันทร์เยี่ยม
ม่วงมณี
บูรณ์เจริญ
ฤทธิเสน
พูลศิริ
ดอกกระโทก
รินไธสง
คําพาวงศ์
พรหมบุตร
บุญโต
เหมาะดี
ระษารักษ์
จะเกรง
สายยศ
เริงสุทธิ์
ลําพา
บูรณะ
ปฐมวงศ์ไพรัช
ผูกดวง
ชาวช่างทอง
ชิงขนะ
วัฒน์ธนนันท์
ชมชื่น
เทพวงศ์ศิริรัตน์
ตั้งทวีสิทธิ์
พิษณุวงษ์
กิติภัทย์พิบูลย์
วงศ์อารียสันติ
สะอาดยิ่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธาน
ปลัดจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางสุรินทร์
แรงงานจังหวัดสุรินทร์
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทสุรินทร์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
นายด่านศุลกากรช่องจอม
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
/32. พ.ต.ท.แสน…

32. พ.ต.ท.แสน
33. พ.ต.ท.ฐิตวันต์
34. นายกฤษณุ
35. นายวรชัย
36. นายรองรัตน์
37. นายอภิรัชร์
38.นางสาววันเพ็ญ
39. นายปรเมศร์
40. นายกิตติ
41. นายธาตรี
42. นายผดุงศักดิ์
43. นายเจษฎา
44. นายเรืองยศ
45. นายประภาส
46. นายพีระพงษ์
47. ว่าที่ ร.ต.ประกอบ
48. นายพิศาล
49. ส.อ.ธนาวุฒิ
50. นายชิน
51. พ.ต.ท.อาคม
52. พ.ต.ท.ถนอม
53. พ.ต.อ.ธนัท
54. พ.ต.อ.ภัทราวุธ
55. พ.ต.อ.ยศวัจน์
56. พ.ต.อ.ยศศักดิ์
57. พ.ต.อ.อนิวรรตน์
58. พ.ต.อ.ทวีพงษ์
59. พ.ต.อ.สุรจิตร์
60. พ.ต.อ.พีระพงษ์
61. พ.ต.ท.ชัยรัตน์
62. พ.ต.อ.จุลฑะ
63. พ.ต.ท.ชวน
64. พ.ต.อ.สมนึก
65. พ.ต.อ.นคร
66. พ.ต.อ.อดิศักดิ์
67. พ.ต.อ.วันสุข

ซิวประโคน
อาจธรรม
เหลืองพิบูลกิจ
ศรีสุวรรณวัฒนา
จงอุตส่าห์
ภูหยาดฟ้า
หาศเสมอ
จันทร์แสง
สัตย์ซื่อ
สิริรุ่งวนิช
อิ่มเอิบ
พรหมมา
ลิ้มนุกูลเจริญ
ศรีจันทร์เวียง
ทรงพระ
เค้ากล้า
แววดี
ศิริวรรณดี
ชนะเพีย
ดัชถุยวัตร
แสงตันชัย
สีหะ
งามสว่า
โพธิ์สุวรรณ
สุรินทร์วงศ์
โพธิ์จิ๋ว
วิวรรธน์สมบัติ
อุดมพรวัฒนะ
สมานรัตน์
จันทน
กระจายกริ่ง
สุภัคไพบูลย์ผล
ภู่รัตน์
จันทร์สอน
พิศวง

-2แทน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
นายอําเภอเมืองสุรินทร์
นายอําเภอจอมพระ
นายอําเภอท่าตูม
แทน นายอําเภอชุมพลบุรี
นายอําเภอสนม
แทน นายอําเภอศีขรภูมิ
นายอําเภอรัตนบุรี
นายอําเภอบัวเชด
นายอําเภอสังขะ
แทน นายอําเภอลําดวน
นายอําเภอกาบเชิง
นายอําเภอปราสาท
นายอําเภอสําโรงทาบ
แทน นายอําเภอศรีณรงค์
นายอําเภอพนมดงรัก
แทน นายอําเภอเขวาสินรินทร์
นายอําเภอโนนนารายณ์
แทน ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์
แทน ผกก.สภ.ปราสาท
ผกก.สภ.สังขะ
ผกก.สภ.บัวเชด
ผกก.สภ.รัตนบุรี
ผกก.สภ.จอมพระ
ผกก.สภ.ชุมพลบุรี
ผกก.สภ.สําโรงทาบ
ผกก.สภ.ท่าตูม
ผกก.สภ.สนม
แทน ผกก.สภ.ศีขรภูมิ
ผกก.สภ.กาบเชิง
แทน ผกก.สภ.โนนนารายณ์
ผกก.สภ.พนมดงรัก
ผกก.สภ.ลําดวน
ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์
ผกก.สภ.ศรีณรงค์
/68. ว่าที่ พ.ต.อ.สินธุ...

68. ว่าที่ พ.ต.อ.สินธุ ชั้นไพบูลย์
70. พ.ต.อ.นิติพงศ์
ติวาชัยวิรัตน์
71. พ.ต.อ.คารม
บุญสด
72. พ.ต.อ.พิษณุ
พรานพนัส
73. พ.ต.ท.อ่อน
อ่ํากระโทก
74. พ.ต.อ.สุโชค
ผู้มีโชคชัย
75. พ.ต.อ.จิตรกร
ชาวนา
76. พ.ต.ท.เดโช
เพ็งเหล็ง
77. พ.ต.ท.วรพงศ์
มดทอง
78. พ.ต.ท.อิทธินพ
บัวเผื่อน
79. พ.ต.ท.เอกภพ
เศรษฐพงษ์
80. พ.ต.ท.สุรัตน์
คลายทุกข์
81. พ.ต.ต.วิสิษฐ์พล คงครบ
82. พ.ต.ท.ยอดชาย
จํานงประโคน
83. ร.ต.อ.ณัฎฐ์ฐปภัช เสาวพันธ์
84. พ.ต.ท.เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
85. นายเฉลิมพล
แสงสว่าง
86. นายวีระพงษ์
สว่างสิริทิพย์
87. ว่าที่ พ.ต.ต.สุเมธ รุ่งเรือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม
เวลา 11.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

-3ผกก.สภ.ทุ่งมน
ผกก.สภ.ดม
สภ.เทนมีย์
ผกก.สภ.เมืองที
แทน ผกก.สภ.กระโพ
ผกก.สภ.โชคนาสาม
ผกก.สภ.สวาย
สวญ.สภ.เมืองลีง
สวญ.สภ.ดอนแรด
สวญ.สภ.เพี้ยราม
สวญ.สภ.ทมอ
สวญ.สภ.สะเดา
แทน สวญ.สภ.เมืองบัว
สว.สภ.แนงมุด
แทน สว.สภ.ตากูก
สว.สภ.บ้านหนองจอก
ป้องกันจังหวัดสุรินทร์/ผู้ช่วยเลขานุการ 1
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ 2
สว.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์/ผู้ช่วยเลขานุการ 3

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่ อ งคํ า สั่ ง ของกระทรวงมหาดไทย ถึ ง ทุ ก หน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การดู แ ลแนวชายแดน
การลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อบ้าน การแพร่ระบาดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
การดูแลตามแนวชายแดน แรงงานข้ามชาติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2563
สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ ครั้ ง ที่ 11/2563 เมื่ อ
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทางฝ่ายตํารวจภูธรจัง หวัดสุ รินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นํารายงาน
การประชุมฯ ลงในเว็บไซต์ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 6 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดแก้ไขข้อผิดพลาด จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ
ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
4.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
/4.1 ที่ทาการ…

-44.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
ปกครองจังหวัดสุรินทร์ มีข้อมูลนําเสนอในที่ประชุม ดังนี้
- ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์
1.เมื่อวันที่ 3 นวาคม 2563 ได้จับกุม น.ส.นงลักษณ์(ติ๊ก) พูนสุข กับกุมยาบ้าได้ 908 เม็ด ที่ ต.นาดี
และได้ขยายผลว่ารับสั่งซื้อมาจากชาวลาว ทางเฟสบุ๊ค ให้มาส่งในวันที่ 6-7 ธ.ค.63 และเมื่อวันที่ 7 ม.ค.63
ได้ จั บ กุ ม ได้ ผู้ ต้ อ งหา 4 ราย เป็ น บุ ค คลมาจาก จว.ศรี ส ะเกษ พร้ อ มของกลางยาบ้ า 52,000 เม็ ด ในเขต
อ.สําโรงทาบ และได้ขยายผลไปยัง อ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ ต่อไป
2. เมื่อ วัน ที่ 26 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 08.00 น. รั บแจ้ง ตม.กัม พูช าได้จั บกุ มคนไทยลัก ลอบ
เข้าเมือง 3 คน ในช่องคลาคะมุม เป็นช่องทางธรรมชาติ อ.กาบเชิง โดยราษฎรไทยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของกัมพูชา สารภาพว่าไปดูแลธุรกิจที่กัมพูชา
4.2 ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานสถิติฐานความผิดคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจําเดือน ธ.ค.62 เทียบ
1-27 ธ.ค.63 เพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับ
กลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เดือน ธ.ค.62 รับแจ้ง 24 จับ 23 เดื อน ธ.ค.63
รับแจ้ง 14 จับ 24 ด้านการป้องกันเป้าหมายลดลง 5% ซึ่งเป้าที่รับแจ้ง 22 คดี รับแจ้ง 14 คดี ผลการปฏิบัติ
บรรลุเป้า ด้านการปราบปราม เป้าจับ 96.38 % จับกุมได้ 100% ผลการปฏิบัติบรรลุเป้า
กลุ่มที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เดือน ธ.ค.62รับแจ้ง 31 จั บ 29 เดือน ธ.ค.63 รับแจ้ง 34
จับ 28 ด้านการป้องกันลด 5% เป้าที่รับแจ้ง 29คดี รับแจ้ง 34 คดี ผลการปฏิบัติไม่บรรลุ เกิน 5 คดี ด้านการ
ปราบปราม เป้าจับกุม 88.99 % จับกุม 82.35 % ผลการปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้า
กลุ่ ม ที่ 3 ความผิ ด พิ เ ศษ เดื อ น ธ.ค.62 รั บ แจ้ ง 14 จั บ 8 เดื อ น ธ.ค.63 รั บ แจ้ ง 11 จั บ 10
ด้านการปราบปราม เป้าจับ 50% จับกุม 90.19 % จับบรรลุเป้า
กลุ่มที่ 4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เดือน ธ.ค.62 จับกุม 1119 ราย ผู้ต้องหา 1236 คน เดือน ธ.ค.
63 จับกุม 1086 ราย ผู้ต้องหา 1137 คน เป้าจับ 15% จํานวน 1286 จับกุม 1086 ราย ผลการปฏิบัติจับ
ยังไม่บรรลุเป้า
ในข้อมูลรายละเอียด ในความผิดกลุ่มที่ 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เดือน ธ.ค.63
มีคดีฆ่าผู้อื่น(อุกฉกรรจ์) จํานวน 1 ราย จับได้ และคดีทําร้ายร่างกาย รับแจ้ง 5 จับ 5 ราย
ในความผิด กลุ่ ม ที่ 2 ความผิด เกี่ ยวกั บทรัพ ย์ เดือ น ธ.ค.63 คดีที่ สํา คัญ เป็ นคดีลัก ทรั พย์ รับ แจ้ ง 21 ราย
จับ 16 ราย
ประธาน
:
คดีฉ้อโกงลอตเตอรี่ พื้นที่ อ.รัตนบุรี ขอทราบความคืบหน้า
พ.ต.อ.ยศวัศน์ ผกก.สภ.รัตนบุรี : สภ.รัตนบุรี ขอรายงานความคืบหน้าการจับกุมลอตเตอรี่ ดั งนี้ สามารถจับกุม
ผู้ต้องหาจํานวน 10 คน ส่งฟ้องอัยการเรียบร้อยแล้ว มูลค่าความเสียหายเงินสด ประมาณ 4 ล้านบาท,รถยนต์
,ทองรูปพรรณ รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ปัญหาการดําเนินการทางคดีไม่มี
4.3 กกล.สุรนารี
: ขอรายงานสถานการณ์แนวชายแดน เพื่อทราบ ดังนี้
1. พบการกระทําความผิดเงื่อนไขชายแดน 1 ครั้ง เป็นความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ในพื้นที่ ต.
ตาตุม จับกุมชาวกัมพูชา 2 คน
2. ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 6 ครั้ง จับกุมชาวกัมพูชา 45 คน
3. พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า จํานวน 1 ครั้ง ผู้ต้องหา 1 คน
/กกล.สุรนารี...

-5กกล.สุ ร นารี ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี ได้สั่งการให้มีการตรวจสกัดจับ การลักลอบเข้าเมือง
โดยบูรณาการทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแนวชายแดน เส้นทางธรรมชาติ จัดวางสิ่ง กีดขวาง ลวดหนาม
และอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติม พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนในการป้องกันการสกัดกั้น
4.4 มทบ.25
: ไม่มี
4.5 กอ.รมน.
: นําเสนอแผนตําบลมั่นคง/มั่งคั่ง โดยวิดีทัศน์
4.6 กก.ตชด.21
: นํ าเรีย นในที่ป ระชุม พื้ นที่ ใ นเขตรับ ผิด ชอบตามแนวชายแดนของ กก.ตชด.21
ประกอบด้วย อ.สังขะ อ.บัวเชด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นช่องทางธรรมชาติ และได้ลาดตระเวน ตรวจสอบปราบปราม
บุคคลต่างด้าว ปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานข้างเคียง ขึ้นการบังคับบัญ ชากับกองกําลังสุรนารี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
4.7 สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ไม่พบการจับกุมและดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
- การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีดังนี้
- วั น ที่ 17 ธ.ค.63 สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ร่ ว มกั บ ที ม
one home จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงในครอบครัว ต่อต้านการ ค้ามนุษย์ ไม่สนับสนุน
การขอทาน และป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ในโครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ”และ
โครงการเหล่า กาชาดห่ วงใย สร้ างบ้ านพัก ผู้ยากไร้ และด้ อนโอกาสเฉลิ มพระเกี ยรติ 65 พรรษา สมเด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ครั้ ง ที่ 3/2564 ณ โรงเรี ย นบ้ า นหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณ รงค์ จว.ศุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมในงาน
ประกอบด้วย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ไม่สนับสนุนการขอทาน การค้าประเวณี การจัดบูธ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เอกสารความรู้
และสิทธิด้านกฎหมาย
4.8 สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
สรุปผลการปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต วันที่ 1– 25 ธันวาคม 2563 ของกลาง
เป็นบุหรีเถื่อน 1,065 ซอง สุราเถื่อน 6 ลิตร รายงานที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
4.9 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
เรี ย นท่ า นประธานและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ เ คารพทุ ก ท่ า นครั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานสรุปผลการตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่
จังหวัดสุรินทร์ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้
4.9.1 จับกุมดําเนินคดี ทั้งสิ้น 9 คดี ผู้ต้องหา 11 คน (ชาวไทย 4 คน ชาวกัมพูชา 7 คน) เป็นคดี
ไม้พะยูง 3 คดี ไม้หวงห้ามอื่น ๆ 5 คดี คดีบุกรุกป่า 1 คดี พื้นที่จับกุมได้แก่ อําเภอสังขะ 3 คดี อําเภอท่าตูม 3
คดี อํา เภอกาบเชิ ง 2 คดี และ อํ าเภอบัว เชด 1 คดี ได้ ดํา เนิ นการส่ง พนั กงานสอบสวนร้อ งทุ กข์ กล่ าวโทษ
เรียบร้อยแล้วครับ
/4.11 สานักงาน...

-64.10 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานผลการ
รายงานประจําเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้
4.10.1 ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวจํานวน 195 ราย และตรวจสอบสถานประกอบการ/นายจ้าง
จํานวน 21 ราย ไม่พบการกระทําความผิด ไม่พบการกระทําความผิด
4.10.2 ไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมกิจการความมั่นคง
รองผู้ว่าฯ นายอดิเทพฯ : ขอสอบถามความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องบ่อนไก่ ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้ชี้แจง
ปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ : สืบเนื่องจากบ่อนไก่ สนามทซ้อมไก่ ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งปศุสัตว์ได้มีการ
ประชุมในระดับอําเภอ ซึ่งโดยหลักแล้ว สนามซ้อมไก่ เป็นสถานที่ทดสอบสายพันธ์ หากมีการลักลอบเล่นการพนัน
จะเป็นการผิดเงื่อนไข หากตรวจสอบพบ สามารถสั่งปิดได้ ในการต่อใบอนุญาตให้มีการบูรณาการ โดยสาธารณสุข
ปกครอง ตํารวจ ร่วมตรวจพื้นที่ตามขั้นตอน หากไม่พบตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 2019 ให้มี
การจัดหา หรือให้งดไปก่อน หากเป็นสนามชนไก่ ให้ปกครอง สาธารณสุข และตํารวจ ร่วมบูรณาการให้อยู่ใน
มาตรการที่กําหนด
ประธาน
: ขอให้ทุกหน่วยได้ช่วยกันตรวจสอบ หากพบมีการหนาแน่นแอแด ควบคุมไม่ได้ ก็ให้สั่งปิดได้
รองผู้ว่าฯ นายอดิเทพฯ : เรื่องการประชุมคณะกรรมการความมั่นคง ครั้งต่อไป ขอให้เลื่อนการประชุมเป็นเวลา
11.00 น. ต่อจากการประชุมกรมการจังหวัด
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ : รายงานสถานการณ์การค้าขายแนวชายแดนที่ช่องจอม อ.กาบเชิง ซึ่งได้มีมาตรการ
ควบคุมตามมาตรากรโควิดอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ไม่ได้สิทธิ์เกี่ยวกับการ
ส่งออกก็จะมีการปิดถนนประท้วง ซึ่งก็สามารถแก้ไ ขได้ในระดับหนึ่งแล้ว ทางผู้บังคั บบัญ ชาในระดับกรม ได้รับ
ทราบข้อมูลแล้ว ได้พูดคุยทําความเข้าใจกับกัมพูชา
ประธาน
: ขอให้ไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เนสาธารณสุข / ความสะอาด ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันดูแล
อัยการ
: ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง กัญชาและกระท่อม ขณะนี้กัญชาและกระท่อมยั งอยู่ในประเภทที่
5 ประชาชนอาจจะเข้าในสับสนว่าได้มีการปลอดล็อก หรืออนุญาตให้ปลูกได้ตามกฎหมายได้ ยังคงเป็นความผิด
ตามกฎหมายช่วงนี้จะมีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการเล่นแชร์การลงทุนต่างๆ ซึ่ง
ธุรกิจประเภทนี้ไม่มีอยู่จริง อาจเกิดความเสียหายเดือดร้อนได้
ประธาน
: เรื่องของกัญชาและกระท่อม ขอให้ทําความเข้าใจ อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ ยังผิดกฎหมาย
อยู่ หรือการยกเว้นได้รับการอนุญาต แชร์ต่างๆ จะมาจากทางอินเตอเนต ให้หน่วยงานได้ติดตามตรวจสอบและให้
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
**********************

ร.ต.อ.

ผู้จดรายงานการประชุม

( นิมิตร์ จันทป )
รอง สว.ธร.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

ว่าที่ พ.ต.ต.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สุเมธ รุ่งเรือง)
สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์/เลขานุการ

