รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายอดิเทพ
2. นายศักรินทร์
3. พ.ต.อ.สุวิจักขณ์
4. พ.อ.กฤษฎา
5. พ.ต.ศักดิ์สิทธิ์
6. นายธันยพงศ์
7. พ.อ.อัครสิทธิ์
8. นางสาวหทัยชนก
9. นายเที่ยง
10.นางสาวพัทธิอร
11. นางวิมลมาลย์
12. นายวันชัย
13. นายชลอ
14. นางสาวสํารวย
15. นางสาวสมธิดา
16. นายพงศ์พันธ์
17. นายไพโรจน์
18. นางอิฐสราชัย
19. นางอภิญญา
20.นางสาวจําหลี
21. นายไพรัช
22. นายจําลอง
23. นายกฤตกร
24. นายวสันต์
25. นายวิสิทธิ์
26. นายธนิต
27. นางสาวสิริรักษ์
28. นางสมฤดี
29. พ.ต.ท.แสน
30. พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์
31. พ.ต.ท.ธนพล

กมลเวชช์
ทุมเสน
จันทร์เยี่ยม
ม่วงมณี
ทองยวง
เจียมทอง
ปะกิระตา
พูลศิริ
ดอกกระโทก
กาฬสุวรรณ
รินไธสง
คําพาวงศ์
เหมาะดี
ระษารักษ์
จะเกรง
สายยศ
เริงสุทธิ์
ลําพา
พรหมมีชัย
แซ่ล้อ
ปฐมวงศ์ไพรัช
ผูกดวง
ชาวช่างทอง
ชิงขนะ
โชคชัย
วัฒน์ธนนันท์
ชมชื่น
เทพวงศ์ศิริรัตน์
ซิวประโคน
ใจเที่ยงแท้
ยอดกัณหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธาน
ปลัดจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางสุรินทร์
แทน ผอ.รมน.จว.สุรินทร์(ฝ่ายทหาร)
แรงงานจังหวัดสุรินทร์
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทสุรินทร์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
สรรพากรพื้นที่สุรินทร์
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
นายด่านศุลกากรช่องจอม
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
สว.สถานีตํารวจทางหลวง 3 กองกํากับการ 6
/32. นายกฤษณุ...

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

เหลืองพิบูลกิจ
ศรีสุวรรณวัฒนา
จงอุตส่าห์
ภูหยาดฟ้า
หาญเสมอ
จันทร์แสง
สัตย์ซื่อ
สิริรุ่งวนิช
อิ่มเอิบ
ลิ้มนุกูลเจริญ
ศรีจันทร์เวียง
เกษอินทร์
เค้ากล้า
แววดี
ศิริวรรณดี
ชนะเพีย
ดัชถุยวัตร
แสงตันชัย
สีหะ
งามสว่า
โพธิ์สุวรรณ
สุรินทร์วงศ์
โพธิ์จิ๋ว
วิวรรธน์สมบัติ
อุดมพรวัฒนะ
โพธิอะ
ประชาปกป้อง
ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
สุภัคไพบูลย์ผล
ภู่รัตน์
จันทร์สอน
พิศวง
ชั้นไพบูลย์
ติวาชัยวิรัตน์

-2นายอําเภอเมืองสุรินทร์
นายอําเภอจอมพระ
นายอําเภอท่าตูม
รักษาการ นายอําเภอชุมพลบุรี
นายอําเภอสนม
รักษาการ นายอําเภอศีขรภูมิ
นายอําเภอรัตนบุรี
นายอําเภอบัวเชด
นายอําเภอสังขะ
รักษาการ นายอําเภอลําดวน
นายอําเภอกาบเชิง
นายอําเภอปราสาท
รักษาการ นายอําเภอสําโรงทาบ
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
ผกก.สภ.ศีขรภูมิ
แทน ผกก.สภ.กาบเชิง
ผกก.สภ.โนนนารายณ์
ผกก.สภ.พนมดงรัก
ผกก.สภ.ลําดวน
ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์
ผกก.สภ.ศรีณรงค์
ผกก.สภ.ทุ่งมน
ผกก.สภ.ดม
/68. พ.ต.อ.คารม...

-368. พ.ต.อ.คารม
บุญสด
69. พ.ต.อ.พิษณุ
พรานพนัส
70. พ.ต.ท.อ่อน
อ่ํากระโทก
71. พ.ต.อ.สุโชค
ผู้มีโชคชัย
72. พ.ต.อ.จิตรกร
ชาวนา
73. พ.ต.ท.เดโช
เพ็งเหล็ง
74. พ.ต.ท.วรพงศ์
มดทอง
75. พ.ต.ท.อิทธินพ
บัวเผื่อน
76. พ.ต.ท.เอกภพ
เศรษฐพงษ์
77. พ.ต.ท.สุรัตน์
คลายทุกข์
78. พ.ต.ต.วิสิษฐ์พล คงครบ
79. พ.ต.ท.ยอดชาย
จํานงประโคน
80. ร.ต.อ.ณัฎฐ์ฐปภัช เสาวพันธ์
81. พ.ต.ท.เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
82. นายเฉลิมพล
แสงสว่าง
83. นายวีระพงษ์
สว่างสิริทิพย์
84. ว่าที่ พ.ต.ต.สุเมธ รุ่งเรือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม
เวลา 11.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กําชับเรื่องห้ามเล่นการพนัน ทุกชนิด หรือ ลักษณะบ่อนการพนันในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร์
การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมาตรการด้านสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
การลักลอบหลบหนีเข้าในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ ครั้ ง ที่ 12/2563 เมื่ อ
วัน อัง คารที่ 29 ธันวาคม 2563 ทางฝ่ายตํารวจภูธรจัง หวั ดสุรินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นํารายงาน
การประชุมฯ ลงในเว็บไซต์ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 6 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดแก้ไขข้อผิดพลาด จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ
ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
4.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
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-44.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
ปกครองจังหวัดสุรินทร์ มีข้อมูลนําเสนอในที่ประชุม ดังนี้
1. เนื่องจากปรากฏข่าวสารด้านความมั่นคง ได้มีการปิดแผ่นป้าย หรือการพ่นข้อความที่ไม่เหมาะสม ใน
ที่สาธารณะ สะพานลอย ฯ ขอความร่วมมือให้ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบ ป้ายต่างๆให้พิจารณาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม หากตรวจสอบพบการกระทํา ความผิ ดให้ ชุ ด เคลื่อ นที่ เ ร็ ว เข้ า ไปรื้ อถอนโดยทัน ที และรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุริทร์ทราบ
2. การลักลอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการในการป้องกันปราบปราม
สกัดกั้น แรงงานต่า งด้าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ สั่ง การ ซึ่ง ข้อมูล การจับ กุมตั้ง แต่เดื อนตุล าคม 2563 ธันวาคม 2563 มีการจับกุม 19 ราย เป็นชาวกัมพูชา 19 คน
3. มาตรการเข้มงวดการเล่นการพนันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19)
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กําชับเรื่องการลักลอบเล่นการพนันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมโรคฯ
ขอให้ทุกหน่วยดําเนินการอย่างเข้มข้น กําชับ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากพบ
จะดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลการจับกุมในเดือนที่ผ่านมา จํานวน 2 ครั้ง ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ โดย
ชุดฝ่ายปกครองเข้าไปดําเนินการ เป็นการเล่นการพนันไพ่
ประธาน
: เกี่ยวกับเรื่องป้าย หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดูแลด้วย
การติดตั้งขอให้มีความเหมาะสม
4.2 ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รายงานข้อมูลตามเอกสาร แต่มีเรื่องนําเสนอคดีที่น่าสนใจ จํานวน 2 คดี ดังนี้
1. เขตพื้นที่ สภ.ทุ่งมน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ ทําร้า ยร่างกายผู้อื่นถึง แก่ความตาย น้องชายทําร้าย
พี่ชาย สาเหตุมีปากเสียงทะเลาะกับผู้ตายด้วยความโกรธแค้น
2. เขตพื้นที่ สภ.สวาย อ.เมือง จว.สุรินทร์ ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หลานทําร้ายตายาย ทั้ง 2 คดี
สามารถจับกุมได้
4.3 กกล.สุรนารี
: ขอรายงานสถานการณ์แนวชายแดน เพื่อทราบ ดังนี้
1. จับกุมผู้กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ในพื้นที่ อําเภอบัวเชด จว.สุรินทร์ จํานวน 3 คน
2. ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ในพื้นที่อําเภอ กาบเชิง จว.สุรินทร์ จํานวน 2 ครั้ง เป็นชาว
กัมพูชา ชาย 3 คน หญิง 2 คน โดยคนไทยนําพา 1 คน
3. พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า จํานวน 1 ครั้ง ผู้ต้องหา 1 คน
4.4 มทบ.25
: ไม่มี
4.5 กอ.รมน.
: ไม่มี
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 ขึ้นการบังคับบัญชากับกองกําลังสุรนารี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
4.7 สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
- นําเสนอข้อมูลตามเอกสาร
/4.9 สานักงาน...

-54.8 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 ขอรายงานสรุป ผลการตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่
จังหวัดสุรินทร์ประจําเดือน มกราคม 2564 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564 ดังนี้
4.8.1 จับกุมดําเนินคดี ทั้งสิ้น 8 คดี ผู้ต้องหา 11 คน (ชาวไทย 7 คน ชาวกัมพูชา 4 คน) เป็นคดี
ไม้หวงห้ามอื่น ๆ 4 คดี คดีบุกรุกป่า 1 คดี คดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2 คดี และคดีตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ 2548 จํานวน 1 คดี พื้นที่จับกุมได้แก่ อําเภอสังขะ 2 คดี อําเภอสนม 2 คดี อําเภอกาบเชิง 1 คดี อําเภอ
รัตนบุรี 1 คดี อําเภอเมืองสุรินทร์ 1 คดี และ อําเภอปราสาท 1 คดี ได้ดําเนินการส่งพนักงานสอบสวนร้องทุกข์
กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วครับ
4.9 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติประจําเดือน มกราคม 2564 ดังนี้
4.9.1 ตรวจสอบแรงงานต่ างด้าวจํา นวน 352 ราย และตรวจสอบสถานประกอบการ/นายจ้า ง
จํานวน 63 ราย ไม่พบการกระทําความผิด ไม่พบการกระทําความผิด
4.9.2 ไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมกิจการความมั่นคง
ประธาน
: ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยได้ ช่ ว ยกั น ดู แ ลตามแนวชายแดน การจั ด งานสั ง สรรค์ ลั ก ษณะปาร์ ตี้
ให้ตรวจสอบด้วยความเข้มข้นในทุกพื้นที่
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
ที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
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

