รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายอดิเทพ
2. นายศักรินทร์
2. พ.ต.อ.สุวิจักขณ์
3. พ.อ.ศิริศักดิ์
4. นายธันยพงศ์
5. พ.อ.อัครสิทธิ์
6. นายเที่ยง
7. นางสาวพัทธิอร
8. นายพิษณุ
9. นายวันชัย
10. นายวีรวัฒน์
11. นายสําโรง
12. นายชลอ
13. นายวรวุฒิ
14. นางสาวสมธิดา
15. นายประวีณ
16. นายไพโรจน์
17. นางอิฐสราชัย
18. นางอภิญญา
19. นางอรวรรณ
20. นายไพรัช
21. นายจําลอง
22. นายกฤตกร
23. นายวสันต์
24. นางสาวศิริรัตน์
25. นายไวพจน์
26. นายธนิต
27. นายสิทธิชัย
28. นายอัคพันธ์
29. พ.ต.ท.แสน
30. พ.ต.ท.ฐิตวันจ์

กมลเวชช์
ทุมเสน
จันทร์เยี่ยม
บูรณ์เจริญ
เจียมทอง
ปะกิระตา
ดอกกระโทก
กาฬสุวรรณ
ชินชนะ
คําพาวงศ์
พรหมบุตร
ชูโต
เหมาะดี
ชูกลึง
จะเกรง
ตัณฑประภา
เริงสุทธิ์
ลําพา
พรหมมีชัย
เรียบร้อย
ปฐมวงศ์ไพรัช
ผูกดวง
ชาวช่างทอง
ชิงขนะ
ทรัพย์ไพบูลย์
สําราญดี
วัฒน์ธนนันท์
มิ่งพฤกษ์
เกตุสัมพันธ์
ซิวประโคน
อาจน์ธรรม

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

แทน ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

แทน สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทสุรินทร์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
สรรพากรพื้นที่สุรินทร์
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
ผู้อํานวยการแขวงการทางหลวงสุรินทร์
นายด่านศุลกากรช่องจอม
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
แทน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21
แทน ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
/31. พ.ต.ท.ธนพล...

31. พ.ต.ท.ธนพล
32. นายกฤษณุ
33. นายวรชัย
34. นายรองรัตน์
35. นายอภิรัชร์
36. นางสาววันเพ็ญ
37. นายกิตติ
38. นายดุษฎี
39. นายธาตรี
40. นายชาญศักดิ์
41. นายธาตรี
42. นายวรเทพ
43. นายเรืองยศ
44. นายประภาส
45. นายกองโทเสนีย์
46. นายคเณศวร
47. นายพิศาล
48. ส.อ.ธนาวุฒิ
49. นายชิน
50. พ.ต.อ.กฤติเดช
51 พ.ต.ท.ถนอม
52. พ.ต.ท.สุรชัย
53. พ.ต.อ.ภัทราวุธ
54. พ.ต.อ.ยศวัจน์
55. พ.ต.อ.ยศศักดิ์
56. พ.ต.อ.อนิวรรตน์
57. พ.ต.อ.ทวีพงษ์
58. พ.ต.อ.สุรจิตร์
59. พ.ต.อ.พีระพงษ์
60. พ.ต.อ.ภัทรพล
61. พ.ต.ต.สถิต
62. พ.ต.ท.ชวน
63. พ.ต.อ.สมนึก
64. พ.ต.อ.นคร
65. พ.ต.ท.จิตกร
66. พ.ต.อ.วันสุข

ยอดกัญหา
เหลืองพิบูลกิจ
ศรีสุวรรณวัฒนา
จงอุตส่าห์
ภูหยาดฟ้า
หาญเสมอ
สัตย์ซื่อ
ดวงใจ
สิริรุ่งวนิช
สํานักจิตร
สิริรุ่งวนิช
พานิชเจริญ
ลิ้มนุกูลเจริญ
ศรีจันทร์เวียง
มะโน
เกษอินทร์
เค้ากล้า
แววดี
ศิริวรรณดี
วิรัชกิจ
ดัชถุยวัตร
ปิยไพร
สีหะ
งามสว่า
โพธิ์สุวรรณ
สุรินทร์วงศ์
โพธิ์จิ๋ว
วิวรรธน์สมบัติ
อุดมพรวัฒนะ
โพธิอะ
อินเฉิดฉาย
กระจายกิ่ง
สุภัคไพบูลย์ผล
ภู่รัตน์
ประสงค์สุข
พิศวง

-2สว.สถานีตํารวจทางหลวง 3 กองกํากับการ 6
นายอําเภอเมืองสุรินทร์
นายอําเภอจอมพระ
นายอําเภอท่าตูม
รักษาการ นายอําเภอชุมพลบุรี
นายอําเภอสนม
นายอําเภอศีขรภูมิ
รักษาการ นายอําเภอรัตนบุรี
นายอําเภอศีขรภูมิ
รักษาการ นายอําเภอบัวเชด
นายอําเภอสังขะ
รักษาการ นายอําเภอลําดวน
นายอําเภอกาบเชิง
นายอําเภอปราสาท
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
ผกก.สภ.ลําดวน
แทน ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์
ผกก.สภ.ศรีณรงค์
/67. พ.ต.ท.กรกฎ...

-367. พ.ต.ท.กรกฎ
ทุมแก้ว
68. พ.ต.ท.พัฒนเชษฐ์ ขุนชิวงศ์
69. พ.ต.อ.คารม
บุญสด
70. พ.ต.อ.พิษณุ
พรานพนัส
71. พ.ต.ท.อ่อน
อ่ํากระโทก
72. พ.ต.ต.สุรศักดิ์
เกษศรีรัตน์
73. พ.ต.อ.จิตรกร
ชาวนา
74. พ.ต.ท.เดโช
เพ็งเหล็ง
75. พ.ต.ท.วรพงศ์
มดทอง
76. พ.ต.ท.อดิเรก
วงศ์ชัย
77. ร.ต.อ.กันตพัฒน์ โอรสรัมย์
78. พ.ต.ท.สุรัตน์
คลายทุกข์
79. พ.ต.ต.วิสิษฐ์พล คงครบ
80. พ.ต.ท.ยอดชาย
จํานงประโคน
81. พ.ต.ท.สมพงษ์
วงศ์อินตา
82. พ.ต.ท.เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
83. นายเฉลิมพล
แสงสว่าง
84. นายวีระพงษ์
สว่างสิริทิพย์
85. ว่าที่ พ.ต.ต.สุเมธ รุ่งเรือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม
เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

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

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กําชับเรื่องห้ามเล่นการพนัน ทุกชนิด หรือ ลักษณะบ่อนการพนันในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร์
การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมาตรการด้านสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
การลักลอบหลบหนีเข้าในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564
สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทางฝ่ายตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นํารายงาน
การประชุมฯ ลงในเว็บไซต์ของตํารวจภูธรจังหวัดสุ รินทร์ จํานวน 6 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดแก้ไขข้อผิดพลาด จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ
ที่ประชุม
รับรอง
/ระเบียบวาระที่ 3...

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
3.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1. ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการภาครัฐ ที่เดินทางมา
ชุมนุมบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมาจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 1,000 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดสุรินทร์
ได้ดําเนินการเจรจาเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน และกลุ่มเกษตรกรได้แยกย้ายการชุมนุม
2. ด้านยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับฝ่ายปกครอง อําเภอชุมพลบุรี จับกุม ผู้กระทําความผิด
พ.ร.บ.ยาเสพติด พร้อมของกลาง ผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ฯจํานวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน
10,000 เม็ด รถจักรยานยนต์ 1 คัน โทรศัพท์ มือถือจํานวน 1 เครื่อง โดยได้นําผู้ต้องหาพร้องของกลางส่ ง
สภ.ชุมพลบุรี เพื่อดําเนินคดีต่อไป
4.2 ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
1. ภารกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่ง คุณสิริกิติยา เจนเซน จะเดินทางมาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เป็นการ
ส่วนตัว จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 – 1 เมษายน
2564 ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดคําแผนรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นําเสนอสถิติฐานความผิดคดีอาญา 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ในห้วงวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564
เกิด 11 จับกุม 11 จับบรรลุ 100%
- กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในห้วงวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564 เกิด 16 จับกุม
16 จับบรรลุ 100%
- กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ ในห้วงวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564 เกิด 19 จับกุม 17
- กลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ในห้วงวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564 เกิด 1,052
จับกุม 1,160 ราย
3. คดีที่น่าสนใจ ดังนี้
- สภ.สนม ทําร้ายร่างกายถึงแก่ความตาย
- สภ.เมืองสุรินทร์ ขับรถปาดหน้าใช้ปืนยิง
- สภ.รัตนบุรี ใช้มีดพร้าฟันคู่อริ
- สภ.ทุ่งมน ทะเลาะวิวาท ใช้มีดฟัน
- สภ.สวาย ทําร้ายร่างกายพระภิกษุ
- สภ.สนม อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
- สภ.เมืองสุรินทร์ เพลิงไหม้
- สภ.สังขะ ทําไม้หวงห้าม(ไม้พะยูง)
4. ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุ รั ต น์ หลั ก บุ ญ
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 โดยตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนิ นโครงการ 1 อําเภอ 1 เซฟตี้โซน จํานวน
ทั้งสิ้น 33 สถานี ติดตั้งกล้องวงจรปิด 5,380 ตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 1,359 ตัว
ประธาน
:
ขอบคุณ ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
4.3 กกล.สุรนารี
: ไม่มี
/4.4 มทบ.25...
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: ตามที่ จั ง หวั ด สุ ริน ทร์ ได้ ใ ห้ จั ด กํ า ลั ง เตรี ย มความพร้ อ มจํ ารวน 1 กองร้ อ ย ได้
ดําเนินการจัดกําลังพร้อมปฏิบัติ
4.5 กอ.รมน.
: ไม่มี
4.6 กก.ตชด.21
: ไม่มี
4.7 สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
สํานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานผลการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
- ไม่พบการจับกุมและดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
- การดํา เนินการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จัง หวัดสุรินทร์เมื่อวั นที่ 17 และ 25 มีนาคม
2564 จัด กิจ กรรมรณรงค์ และเผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ การต่อ ต้านการค้ ามนุ ษย์ ไม่สนั บสนุน การขอทาน
ยุติความรุนแรงในครอบครัว ในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขฯ ในพื้นที่อําเภอสนม และอําเภอเมืองสุรินทร์
- วันที่ 19 มีนาคม 2564 อ.บ.ต.ตะเคียน อําเภอกาบเชิง จัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาสังคมเพื่อเฝ้าระวัง
ทางสังคมต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายอําเภอกาบเชิงเป็นประธาน
- วั น ที่ 25 มี น าคม 2564 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ครั้ ง ที่
2/2564 โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ประธาน
:
การค้ามนุษย์มีผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
การส่งออกหากมีเรื่องการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่างชาติจะไม่ยอมรับ
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 ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานสรุปผลการตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่
จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน มีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มีนาคม 2564 ดังนี้
4.8.1 จับกุมดําเนินคดี ทั้งสิ้น 10 คดี ผู้ต้องหา 12 คน (ชาวไทย 3 คน ชาวกัมพูชา 9 คน) ลักษณะ
การกระทําความผิด เป็นคดี ไม้พะยูง 5 คดี ไม้หวงห้ามอื่น ๆ 3 คดี คดีบุกรุกป่า - คดี คดีตาม พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 1 คดี คดีตาม พรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ 1 คดี
4.8.2 พื้นที่จับกุมได้แก่ อําเภอกาบเชิง 4 คดี อําเภอพนมดงรัก 3 คดี อําเภอบัวเชด 1 คดี อําเภอ
สังขะ 1 คดี อําเภอปราสาท 1 คดี ได้ดําเนินการส่งพนักงานสอบสวน ร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วครับ
4.9 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ : ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมกิจการความมั่นคง
-ไม่มี
เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม

-ไม่มี
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

