รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายอดิเทพ
2. นายศักรินทร์
3. พ.ต.อ.สุวิจักขณ์
4. พ.ท.สุเมฆ
5. พ.อ.ชินวิช
6. นายชัยพงศ์
7. พ.อ.อัครสิทธิ์
8. นายยุทธนา
9. นางอาภัสรา
10. นางสาวพัทธิอร
11. นายสัมมนาการณ์
12. นายวันชัย
13. นายวีรวัฒน์
14. นางสาวชูจิตร
15. นายชลอ
16. นายวรวุฒิ
17. นางสาวสมธิดา
18. นายพงษ์พันธ์
19. นายไพโรจน์
20. นางอิฐสราชัย
21. นางอภิญญา
22. นางสาวจําหลี
23. นายไพรัช
24. นายจําลอง
25. นายกฤตกร
26. นายวสันต์
27. นางสาวศิริรัตน์
28. นายสมพร
29. นายธนิต
30. นายทวีศักดิ์
31. นายณฤทธิ์

กมลเวชช์
ทุมเสน
จันทร์เยี่ยม
ศุภเลิศ
เจริญพิบูลย์
เจียมทอง
ปะกิระตา
จุฑาจันทร์
ชุมทอง
กาฬสุวรรณ
บุญเรือง
คําพาวงศ์
พรหมบุตร
ชนะเดช
เหมาะดี
ชูกลึง
จะเกรง
ภยยศ
เริงสุทธิ์
ลําพา
พรหมมีชัย
แซ่ล้อ
ปฐมวงศ์ไพรัช
ผูกดวง
ชาวช่างทอง
ชิงขนะ
ทรัพย์ไพบูลย์
ประยงค์หอม
วัฒน์ธนนันท์
บัวพา
ชวลิต

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

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

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

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

เกตุสังพันธ์
กํามะหยี่
กลั่นมา
ยอดกัญหา
เหลืองพิบูลกิจ
ศรีสุวรรณวัฒนา
จงอุตส่าห์
ภูหยาดฟ้า
หาญเสมอ
สัตย์ซื่อ
เกษอินทร์
เค้ากล้า
สิริรุ่งวนิช
วิโสรัมย์
ลิ้มนุกูลเจริญ
ศรีจันทร์เวียง
มะโน
ธีระวัฒนา
ราชภักดี
แววดี
วิรัชกิจ
ดัชถุยวัตร
ปิยไพร
สีหะ
งามสว่า
โพธิ์สุวรรณ
สุรินทร์วงศ์
โพธิ์จิ๋ว
วิวรรธน์สมบัติ
อุดมพรวัฒนะ
โพธิอะ
อินเฉิดฉาย
กระจายกิ่ง
สุภัคไพบูลย์ผล
ภู่รัตน์

-2แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
แทน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21
ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
สว.สถานีตํารวจทางหลวง 3 กองกํากับการ 6
นายอําเภอเมืองสุรินทร์
นายอําเภอจอมพระ
นายอําเภอท่าตูม
รักษาการ นายอําเภอชุมพลบุรี
นายอําเภอสนม
นายอําเภอศีขรภูมิ
นายอําเภอรัตนบุรี
นายอําเภอบัวเชด
นายอําเภอสังขะ
นายอําเภอลําดวน
นายอําเภอกาบเชิง
นายอําเภอปราสาท
นายอําเภอสําโรงทาบ
นายอําเภอศรีณรงค์
แทน 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
/68. พ.ต.ท.จิตกร…

-368. พ.ต.ท.จิตกร
ประสงค์สุข
69. พ.ต.อ.วันสุข
พิศวง
70. พ.ต.ท.กรกฎ
ทุมแก้ว
71. พ.ต.ท.พัฒนเชษฐ์ ขุนชิวงศ์
72. พ.ต.อ.คารม
บุญสด
73. พ.ต.อ.พิษณุ
พรานพนัส
74. พ.ต.ท.อ่อน
อ่ํากระโทก
75. พ.ต.ต.สุรศักดิ์
เกษศรีรัตน์
76. พ.ต.อ.จิตรกร
ชาวนา
77. พ.ต.ท.เดโช
เพ็งเหล็ง
78. พ.ต.ท.วรพงศ์
มดทอง
79. พ.ต.ท.อดิเรก
วงศ์ชัย
80. ร.ต.อ.กันตพัฒน์ โอรสรัมย์
81. พ.ต.ท.สุรัตน์
คลายทุกข์
82. พ.ต.ต.วิสิษฐ์พล คงครบ
83. พ.ต.ท.ยอดชาย
จํานงประโคน
84. ร.ต.อ.ณัฏฐิฐปภัย เสาวพันธ์
85. พ.ต.ท.เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์
86. นายเฉลิมพล
แสงสว่าง
87. นายวีระพงษ์
สว่างสิริทิพย์
88. ว่าที่ พ.ต.ต.สุเมธ รุ่งเรือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม
เวลา 11.00 น.

แทน ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์
ผกก.สภ.ศรีณรงค์
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
แทน สว.สภ.ตากูก
สว.สภ.บ้านหนองจอก
ป้องกันจังหวัดสุรินทร์/ผู้ช่วยเลขานุการ 1
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ 2
สว.ฯ 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 4/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564
สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความมั่ น คงฯ ครั้ ง ที่ 4/2564
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ทางฝ่ายตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นํารายงาน
การประชุมฯ ลงในเว็บไซต์ของตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 6 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดแก้ไขข้อผิดพลาด จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ
ที่ประชุม
รับรอง
/ระเบียบวาระที่ 3...

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
3.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
: ไม่มี
4.2 ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
1. ภารกิจรักษาความปลอดภัย ไม่มี
2. ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นําเสนอสถิติฐานความผิดคดีอาญา 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ในห้วงวันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2564
เกิด 8 จับกุม 8 เป้าจับ 96.38 จับบรรลุ 100%
- กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในห้วงวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564 เกิด 17 จับกุม
17 เป้าจับ 88.99 % จับบรรลุ 100%
- กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ ในห้วงวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564 เกิด 18 จับกุม 8
- กลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ในห้วงวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564 จับกุม
1,084 ราย ผู้ต้องหา 1,204 คน
3. คดีที่น่าสนใจ ดังนี้
- ชุดสืบสวน สภ.รัตนบุรี จับกุมพ่อค้าอาวุธปืนออนไลน์ พร้อมของกลางปืน 2 กระบอก กระสุน
2 กล่อง โดยก่อนหน้านี้ชุดสืบได้มีการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์หลายวัน จึงตกลงนัดหมายเพื่อส่งสินค้า และ
ถูกดําเนินคดีต่อ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 พ.ค.64
4.3 กกล.สุรนารี
: ไม่มี
4.4 มทบ.25
: ไม่มี
4.5 กอ.รมน.
: ไม่มี
4.6 กก.ตชด.21
: ไม่มี
4.7 สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
: ไม่มี
4.8 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
รายงานสรุปผลการตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่
จังหวัดสุรินทร์ ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 – 25 พฤษภาคม 2564
ดังนี้
4.8.1 จับกุมดําเนินคดี ทั้งสิ้น 6 คดี ผู้ต้องหา 4 คน (ชาวไทย) ลักษณะการกระทําความผิด เป็นคดี
ไม้พะยูง 2 คดี ไม้หวงห้ามอื่น ๆ 3 คดี คดีบุกรุกป่า - คดี คดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 1 คดี
4.8.2 พื้ นที่จั บกุมได้แก่ อํา เภอสั ง ขะ 3 คดี อํ าเภอกาบเชิง 1 คดี อําเภอรัต นบุรี 1 คดี อํ าเภอ
พนมดงรัก 1 คดี ได้ดําเนินการส่งพนักงานสอบสวน ร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วครับ
4.9 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานการตรวจสอบแรงงานต่ า งด้ า ว ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จํานวน 56 คน
ตรวจสอบสถานประกอบการ จํานวน 20 ราย
/ระเบียบวาระที่ 4...

-6ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเสริมกิจการความมั่นคง

ประธาน
: เกี่ยวกับเรื่องการประชุมอยากให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ที่สุด สามารถนําไปปฏิบัติ
แก้ไขดําเนินการได้ จึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใช้ระบบ QR Code แสกน
สามารถทําได้ การบริหารในยุคใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับกรอบเก่าๆ การประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา
ที่เป็นประเด็นในการขับเคลื่อน การประชุมเรื่องยาเสพติด ได้มีการปรับระบบใหม่ มีตัวชี้วัด ผ่าน หากไม่ผ่านติดขัด
ประเด็นใด เป็นต้น ขอให้ส่วนราชการจัดทําข้อมูลประกอบการประชุมได้ แต่การประชุมจะหยิบยกประเด็นที่เป็น
เรื่องสําคัญมาพิจารณา เช่นขณะนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา เป็นประเด็นที่สําคั ญ
สสจ.
: ขอนําเรียนในที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นความมั่นคงด้านโรคภัย ซึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในเรื่อง สถานที่กักตัว State Quarantineในส่วน โรงพยาบาลสุรินทร์ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ ฯ ในโรงพยาบาลสุรินทร์ และ โรงพยาบาลปราสาท มีค วามพร้อมสําหรับการตรวจ และ
หากพบหรือสงสัยมีการติดเชื้อ สามารถประสานกับโรงพยาบาลทุกแห่งได้เพื่อที่จะเก็บสิ่งส่งตรวจ
2.ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น โควิ ด 19 ได้ ดํ า เนิ น การตามแนวทางของ ศบค.
จากส่วนกลาง และแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกําหนดกลุ่มกลุ่มเสี่ยง บุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า และกลุ่มบุคคลอื่น และช่องทางลงทะเบียนการฉีดได้แก่ หมอพร้อม, อสม.รวบรวม
และลงทะเบียนในพื้นที่ทําการฉีด ซึ่งหากมีวัคซีนเหลือสามารถฉีดได้
ประธาน
: เกี่ยวกับเรื่องสถานที่กักตัว ตชด.ได้มีสถานที่กักตัวในพื้นที่หรือไม่
หน่วย ตชด.
: ในส่วนของ ตชด.ได้จัดสร้างที่กักตัวทั่วประเทศจํานวน 16 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ไม่มีสถานที่กักตัวครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
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

