รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายอดิเทพ
2. นายศักรินทร์
3. นายเกรียงไกร
4. พ.ต.อ.สุวิจักขณ์
5. พ.ท.รชต
6. พ.อ.ศิริศักดิ์
7. นายธันยพงศ์
8. พ.อ.อัครสิทธิ์
9. นายยุทธนา
10. นายเที่ยง
11. นางสาวพัทธิอร
12. นายภูวเดช
13. นางวิมลมาลย์
14. นายสุทัศน์
15. นายสุรสิทธิ์
16. นายชลอ
17. นายสําเรียบ
18. นางสาวสมธิดา
19. นายประวีณ
20. นายไพโรจน์
21. นางอิฐสราชัย
22. นางอภิญญา
23. นางสาวจําหลี
24. นายไพรัช
25. นายจําลอง
26. นายกฤตกร
27. นายวสันต์
28. นายวิสิทธิ์
29. นายเสกสรรค์
30. นางสาวสิริรักษ์
31. นายธงชัย

กมลเวชช์
ทุมเสน
สุขเมือง
จันทร์เยี่ยม
ธนกิตติยานุกูล
บูรณ์เจริญ
เจียมทอง
ปะกิระตา
จุฑาจันทร์
ดอกกระโทก
กาฬสุวรรณ
สุระโคตร
รินไธสง
เดชมา
เครือมี
เหมาะดี
ศักดิ์ศิริ
จะเกรง
ตัณฑประภา
เริงสุทธิ์
ลําพา
พรหมมีชัย
แซ่ล้อ
ปฐมวงศ์ไพรัช
ผูกดวง
ชาวช่างทอง
ชิงขนะ
โชคชัย
ชมชื่น
มุ่งเจริญพร

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

นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
แทน หน.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าก้วยทับทัน-ห้วยสําราญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทสุรินทร์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
สรรพากรพื้นที่สุรินทร์
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แทน นายด่านศุลกากรช่องจอม
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
/32.นายอัคพันธ์…

32. นายอัคพันธ์
33. นายสุดใจ
34. พ.ต.ท.แสน
35. พ.ต.ท.ฐิตวันจ์
36. ร.ต.อ.วีระ
37. นายกฤษณุ
38. นายวรชัย
39. นายรองรัตน์
40. นายอภิรัชร์
41. นางสาววันเพ็ญ
42. นายปรเมศร์
43. นายกิตติ
44. นายธาตรี
45. นายผดุงศักดิ์
46. นายวรเทพ
47. นายเรืองยศ
48. นายประภาส
49. นายพีระพงษ์
50. นายคเณศวร
51. นายพิศาล
52. ส.อ.ธนาวุฒิ
53. นายชิน
54. พ.ต.อ.กฤติเดช
55 พ.ต.ท.ถนอม
56. พ.ต.ท.สุรชัย
57. พ.ต.อ.ภัทราวุธ
58. พ.ต.อ.ยศวัจน์
59. พ.ต.อ.ยศศักดิ์
60. พ.ต.อ.อนิวรรตน์
61. พ.ต.อ.ทวีพงษ์
62. พ.ต.อ.สุรจิตร์
63. พ.ต.อ.พีระพงษ์
64. พ.ต.อ.ภัทรพล
65. พ.ต.ต.สถิต
66. พ.ต.ท.ชวน
67. พ.ต.อ.สมนึก

เกตุสัมพันธ์
สะอาดยิ่ง
ซิวประโคน
อาจน์ธรรม
พีระพลพันธ์
เหลืองพิบูลกิจ
ศรีสุวรรณวัฒนา
จงอุตส่าห์
ภูหยาดฟ้า
หาญเสมอ
จันทร์แสง
สัตย์ซื่อ
สิริรุ่งวนิช
อิ่มเอิบ
พานิชเจริญ
ลิ้มนุกูลเจริญ
ศรีจันทร์เวียง
เกษอินทร์
เค้ากล้า
แววดี
ศิริวรรณดี
วิรัชกิจ
ดัชถุยวัตร
ปิยไพร
สีหะ
งามสว่า
โพธิ์สุวรรณ
สุรินทร์วงศ์
โพธิ์จิ๋ว
วิวรรธน์สมบัติ
อุดมพรวัฒนะ
โพธิอะ
อินเฉิดฉาย
กระจายกิ่ง
สุภัคไพบูลย์ผล

-2แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
สว.สถานีตํารวจทางหลวง 3 กองกํากับการ 6
นายอําเภอเมืองสุรินทร์
นายอําเภอจอมพระ
นายอําเภอท่าตูม
รักษาการ นายอําเภอชุมพลบุรี
นายอําเภอสนม
รักษาการ นายอําเภอศีขรภูมิ
นายอําเภอรัตนบุรี
นายอําเภอบัวเชด
นายอําเภอสังขะ
รักษาการ นายอําเภอลําดวน
นายอําเภอกาบเชิง
นายอําเภอปราสาท
รักษาการ นายอําเภอสําโรงทาบ
นายอําเภอศรีณรงค์
นายอําเภอพนมดงรัก
แทน นายอําเภอเขวาสินรินทร์
นายอําเภอโนนนารายณ์
ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์
แทน ผกก.สภ.ปราสาท
แทน 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
/68. พ.ต.อ.นคร...

-368. พ.ต.อ.นคร
ภู่รัตน์
ผกก.สภ.ลําดวน
69. พ.ต.ท.จิตกร
ประสงค์สุข
แทน ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์
70. พ.ต.อ.วันสุข
พิศวง
ผกก.สภ.ศรีณรงค์
71. พ.ต.ท.กรกฎ
ทุมแก้ว
แทน ผกก.สภ.ทุ่งมน
72. พ.ต.ท.พัฒนเชษฐ์ ขุนชิวงศ์
แทน ผกก.สภ.ดม
73. พ.ต.อ.คารม
บุญสด
สภ.เทนมีย์
74. พ.ต.อ.พิษณุ
พรานพนัส
ผกก.สภ.เมืองที
75. พ.ต.ท.อ่อน
อ่ํากระโทก
แทน ผกก.สภ.กระโพ
76. พ.ต.ต.สุรศักดิ์
เกษศรีรัตน์
แทน ผกก.สภ.โชคนาสาม
77. พ.ต.อ.จิตรกร
ชาวนา
ผกก.สภ.สวาย
78. พ.ต.ท.เดโช
เพ็งเหล็ง
สวญ.สภ.เมืองลีง
79. พ.ต.ท.วรพงศ์
มดทอง
สวญ.สภ.ดอนแรด
80. พ.ต.ท.อดิเรก
วงศ์ชัย
แทน สวญ.สภ.เพี้ยราม
81. ร.ต.อ.กันตพัฒน์ โอรสรัมย์
แทน สวญ.สภ.ทมอ
82. พ.ต.ท.สุรัตน์
คลายทุกข์
สวญ.สภ.สะเดา
83. พ.ต.ต.วิสิษฐ์พล คงครบ
แทน สวญ.สภ.เมืองบัว
84. พ.ต.ท.ยอดชาย
จํานงประโคน
สว.สภ.แนงมุด
85. พ.ต.ท.สมพงษ์
วงศ์อินตา
สว.สภ.ตากูก
86. พ.ต.ท.เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
สว.สภ.บ้านหนองจอก
87. นายเฉลิมพล
แสงสว่าง
ป้องกันจังหวัดสุรินทร์/ผู้ช่วยเลขานุการ 1
88. นายวีระพงษ์
สว่างสิริทิพย์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ 2
89. ว่าที่ พ.ต.ต.สุเมธ รุ่งเรือง
สว.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์/ผู้ช่วยเลขานุการ 3
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม
เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กําชับเรื่องห้ามเล่นการพนัน ทุกชนิด หรือ ลักษณะบ่อนการพนันในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร์
การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมาตรการด้านสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
การลักลอบหลบหนีเข้าในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2564
สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2564 ทางฝ่ายตํารวจภูธรจัง หวัดสุรินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นํารายงาน
การประชุมฯ ลงในเว็บไซต์ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 6 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดแก้ไขข้อผิดพลาด จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ
/ที่ประชุม...

-4ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
4.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
ปกครองจังหวัดสุรินทร์ มีข้อมูลนําเสนอในที่ประชุม จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเฝ้า ระวัง สถานที่ สํา คั ญ ของทางราชการ ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้มี ห นั ง สื อ แจ้ง หน่ วยงาน
ความมั่นคงและอําเภอ ได้ตรวจสอบป้ายสาธารณะที่สําคัญ ของชาติ การติดแผ่นป้ายหรือการพ่นสี ในสถานที่
ที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ และในห้วงเดื อน กุมภาพันธ์ 2564 จากการตรวจสอบในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร์
ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด
2. การเฝ้าระวังสถานที่สําคัญและการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุม โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงาน
ความมั่ น คงและอํ า เภอ ได้ ติ ด ตามข้ อ มู ล ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นมวลชนอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การ ชุ ม นุ ม เช่ น
กลุ่มผลกระทบราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามรวมกลุ่มกัน ซึ่งในห้วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบกลุ่มความเคลื่อนไหวดังนี้
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษี ไศล
อําเภอรัตนบุรี ประมาณ 200 คน เดินทางเข้ากรุง เทพมหานคร และผลกระทบอ่างก็บน้ําทํานบ อําเภอบัวเชด
และอ่างเก็บน้ําห้วยเชิง อําเภอกาบเชิง ได้เดินทางมาสมทบกัน เพื่อกดดันให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหา และมวลชน
ดัง กล่า วยั งมีก ารชุม นุม ที่หน้ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ มีก ารร่ างหนั ง สือ ร่ว มกั บกรมชลประทาน
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
3. มาตรการการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้ฝ่ายความมั่ นคง และร่วมกับอําเภอบูรณาการปฏิบัติ
ตามแนวทางการสกัดกั้ นอย่ างเคร่ง ครัด ซึ่ง ในเดื อนกุมภาพัน ธ์ 2564 มีผ ลการจับ กุมบุ คคลสัญ ชาติกั มพูช า
11 ราย และบุคคลสัญชาติไทยนําพา จํานวน 1 ราย ดังนี้
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จับกุม กัมพูชา 3 ราย เหตุเกิดที่ อําเภอกาบเชิง
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จับกุม กัมพูชา 4 ราย เหตุเกิดที่ อําเภอพนมดงรัก
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จับกุม กัมพูชา 4 ราย และบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเป็นบุคคลนําพา 1 ราย
เหตุเกิดที่ อําเภอกาบเชิง
4. มาตรการเข้มงวดและการลักลอบเล่นการพนันในช่วงเทศกาลการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(โควิด-19) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานความมั่นคงและอําเภอ เน้นการปราบปรามการลักลอบ
เล่นการพนันโดยฝ่าฝืนมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ซึ่ง ในห้วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี ก ารจั บ กุ ม การลั ก ลอบเล่ น การพนั น 1 ครั้ ง ในวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 จั บ กุ ม
เล่นการพนันไฮโลว์ จํานวน 12 คน เหตุเกิดที่ อําเภอกาบเชิง
ประธาน
: กําชับเรื่องการเล่นการพนันทุกชนิด การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้ฝ่ายความมั่นคง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4.2 ตารวจภูธรจังหวัดสุรนิ ทร์
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นําเสนอสถิติฐานความผิดคดีอาญา 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ในห้วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2564 เกิด 6
จับกุม 6 จับบรรลุ 100%
/- กลุ่มที่ 2...

-5- กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ ในห้วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2564 เกิด 11 จับ กุม 11
จับบรรลุ 100%
- กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ ในห้วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2564 เกิด 27 จับกุม 22
- กลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ในห้วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2564 จับกุม 1,004 ราย
คดี ที่น่ า สนใจในเขตท้ อ งที่ ข อง สถานีตํ ารวจภู ธ รพนมดงรัก ตามที่ เ ป็น ข่ าว คุณ ครู ก ระทํ าอนาจาร
เด็กนักเรียน ได้ออกหมายจับและจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3 โดยตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 เซฟตี้โซน จํานวนทั้งสิ้น 33
สถานี ติดตั้งกล้องวงจรปิด 807 ตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 175 ตัว
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ โดยได้ซักซ้อมร่วมกับสถานี ตํารวจภูธรเมืองสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทุกสถานีตํารวจ
ได้ดําเนินการซักซ้อมเสร็จสิ้น ทั้งหมดจํานวน 33 สถานี
ประธาน
: การจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนัน และคดีเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ตํารวจทําได้ดีมากขอชื่นชม
กล้อง CCTV ในท้องที่ได้มีการเชื่อมโยงกันหรือไม่
ภ.จว.สุรินทร์
: มีการเชื่อมโยงสามารถตรวจดูข้อมูลได้ครบถ้วน
4.3 กกล.สุรนารี : ขอรายงานสถานการณ์แนวชายแดน เพื่อทราบ ดังนี้
1. การกระทําความผิดตามเงื่อนไขชายแดน จับกุมผู้กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ จํานวน 3
ครั้ง ดังนี้
- วั นที่ 8 กุม ภาพั นธ์ 2564 จับ กุ มผู้ ต้อ งหา จํ า นวน 1 คน พร้อ มของกลาง ไม้ พะยู ง
จํานวน 5 ท่อน
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จับกุมชาวกัมพูชา จํานวน 4 คน พร้อมของกลาง ไม้พะยูง
จํานวน 2 ท่อน
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ไม้พะยูงจํานวน 9 ท่อน (ไม่พบผู้กระทําความผิด)
2. ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 1 ครั้ง เป็นชาวกัมพูชา ชาย 3 คน
4.4 มทบ.25
: ไม่มี
4.5 กอ.รมน.
: ไม่มี
4.6 กก.ตชด.21
: ไม่มี
4.7 สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
สํานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานผลการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- ไม่พบการจับกุมและดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
- การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จัง หวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จัด กิ จกรรมรณรงค์ ยุ ติค วามรุ น แรงในครอบครั วต่ อ ต้ านการค้ า มนุ ษ ย์ ไม่ สนั บ สนุน การขอทาน และป้อ งกั น
ปราบปรามการค้าประเวณี ณ โรงเรียนบ้านสน ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
4.8 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
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานสรุปผลการตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่
/จังหวัดสุรินทร์...

-6จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
4.8.1 จับกุมดําเนินคดี ทั้ง สิ้น 14 คดี ผู้ต้องหา 13 คน (ชาวไทย 10 คน ชาวกัมพูชา 3 คน)
ลักษณะการกระทําความผิด เป็นคดี ไม้พะยูง 6 คดี ไม้หวงห้ามอื่น ๆ 5 คดี คดีบุกรุกป่า 1 คดี คดีตาม พ.ร.บ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2 คดี พื้นที่จับกุมได้แก่ อําเภอกาบเชิง 4 คดี อําเภอบัวเชด 4 คดี อําเภอเมืองสุรินทร์
2 คดี อําเภอรัตนบุรี 1 คดี อําเภอพนมดงรัก 1 คดี อําเภอปราสาท 1 คดี ได้ดําเนินการส่งพนักงานสอบสวน
ร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วครับ
4.9 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เรีย นท่ านประธานและผู้ เข้ าร่ วมประชุ มฯ ทุ กท่ าน สํา นัก งานจั ดหางานจัง หวั ดสุ ริน ทร์ ขอรายงาน
ผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ ในช่วงวันที่ 15 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าว ทั้งหมด จํานวน 1,296 คน โดยแยกเป็น
- สัญชาติกัมพูชา 1,124 คน
- สัญชาติลาว
87 คน
- สัญชาติเมียนม่า 85 คน
2. ต่างด้าวที่มีนายจ้าง
781 คน
3. ต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง
515 คน
ประธาน : ขอทราบรายงานการจัดตั้งศูนย์ล่วงหน้า
จัดหางาน : เป็ น ศู น ย์ แ รกรั บ นํ า แรงงานต่ า งด้ า วตาม MOU เข้ า มาที่ ถู ก ต้ อ งเข้ า มาทํ า งาน ซึ่ ง ต่ อ ไปการ
จดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอาจจะลดลง เพราะระบบนําเข้า แรงงานที่ถูกต้อ ง ครบถ้ วน เช่ น
มี พ าสปอตมาจากต้ น ทาง มี ตั ว ตน มี เ อกสารประจํ า ตั ว ศู น ย์ แ รกรั บ มี ศู น ย์ ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว จั ง หวั ด เดี ย ว
โดยจังหวัดสุรินทร์ จะขอตั้งศูนย์ที่ช่องจอม
ประธาน : หากจังหวัดสุรินทร์ มีศูนย์แรกรับ จะได้ประโยชน์อะไร
จัดหางาน : มีการพัฒนาเศรษฐกิจช่องจอมได้ดีขึ้น
ประธาน : หากมีศูนย์แรกรับที่ช่องจอม จะมีการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจการค้าขายจะดี
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมกิจการความมั่นคง
-ไม่มี
เรื่องอื่น ๆ

ประธาน : ด่านศุลกากร การนําสินค้าไปส่งที่กัมพูชา มีคนขับรถได้กี่คน
ศุลกากร : ผู้ประกอบการจะส่งรายชื่อคนขับ รถให้ด่านศุลกากร และด่านฯ จะส่งรายชื่ อให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการส่งออกจะเป็นสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิต และการนําเข้าจะเป็นสินค้าประเภทพืชผัก เกษตรกรรม
การใช้คนขับรถจะใช้คนขับ 1 คนในการขนส่งสินค้า แต่หากออกนอกพื้นที่อําเภอกาบเชิงจะต้องเปลี่ยนคนขับ
ประธาน : ขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันดูแลสถานการณ์ตามมาตรการโควิด
ที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
เวลา 12.00 น.
**********************
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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

