รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 4/๒๕๖2
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖2 เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
.................................
ผู้เข้าร่วมการประชุม
นายทรงพล
ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายนพ
พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร
แทน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ท.ถวิล
ชิ้นเพชร
แทน ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.ประจวบ
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาววรรณา วรโรจน์
แทน อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวอุทัย ดวงมณี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศรีสะเกษ
นางวัชรี
ธนบูลย์พิพัฒน์
แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร.ต.อนุศิลป์ ยอดจันทร์
แทน ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
นายอุทัย
ทัพอาสา
ผบ.เรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
นายทวี
ฤทธิเสน
ผู้บัญชาการเรือนจากันทรลักษ์
นางสรินนา
กฤษณะคุปต์
แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
นายประสิทธิ์ บุญเสนอ
แทน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
นางพิชญา
อ้นงาม
แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
นายชูเกียรติ ทาวุฒิ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
นายวิทยา
นุ่มนวลพิทักษ์
แทน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
นายจิรศักดิ์
ทองเพิ่ม
แทน ทสจ.จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวบุตรสบง ทาทอง
แทน ผอ.ศุนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กฯ
นางสาวคัทรียา พวงพยอม
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
นายยุทธศักดิ์ พรรณโรจน์
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
นางสาวนฤมล คงทน
แทน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
นายกิตติพงษ์ พรหมมา
แทน จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
นายกฤตภาส กล้วยนิจ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายสุรนนท์ นนทา
แทน นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุพจน์
ดาวหน
แทน นายอาเภอกันทรารมย์
นายเศกสรรค์ ขจรโมทย์
นายอาเภอกันทรลักษ์
ส.ต.ท.วิษณุ สาเริง
แทน นายอาเภอขุขันธ์
นายเอนก
ศรีสองเมือง
แทน นายอาเภอราศีไศล
นายมนัสพล ไชยโยต
แทน นายอาเภออุทุมพรพิสัย
นายเทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์
แทน นายอาเภอขุนหาญ
นายสนองชัย โชติรัตน์
แทน นายอาเภอไพรบึง
นายสุรชัย
ทุมวงค์
แทน นายอาเภอยางชุมน้อย

นายฉัตรชัย
นายโกเมธ
นายอนุสิทธิ์
นายวิทยา
นายวิบูลย์
นายวิบูลย์
นายกรฤทธิ์

หลาวทอง
เพ็งศรี
สายแก้ว
กอบกล้า
แก้ววรรณา
กิ่งสุวรรณ
นรสาร

นายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา

นายพรหมฤทธิ์
นายอภิสิทธิ์
นายพัฒนา
นายทรงชัย
นายปรีชา
พ.ท.พิชิต
นายธนัชกฤศ
นางประดับ
นางวรัญรัศฐ์
นางจินตนา
นายจักรกฤษณ์
นายอภิชาติ
พ.ต.ท.เสกสรรค์
พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
พ.ต.ท.วีระจักร
พ.ต.ท.ณัฏฐวุฒิ

ฤทธิ์เพชร
จันทร์นวล
แก้วใจดี
รุจิรารังสรรค์
ส่งเสริม
อวยพร
บุดดีเสาร์
ไชยหะนาม
ธนันท์จิระกุล
เห็นสุข
พันธุรักษ์
ศรีเหรา
อุทโท
เปรี่ยมรัตนชัย
จรรยากรณ์
ประจญ

พ.ต.อ.วิเชียร

อุปมัย

พ.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญเติม
พ.ต.ต.ปฏิธาน โคกกลาง
พ.ต.ต.ธราธิป
พ.ต.ท.ชลนภัทร์ สิงห์คา
พ.ต.ท.สมชาย บุญมี
พ.ต.ท.ภัทรพล
พ.ต.ท.ชนะ
ธีรศรัณยานนท์
พ.ต.ท.วิริยะ อวิรุทธิ์จินดา
พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตระกูลปาน
พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา
พ.ต.ท.ศราวุฒิ เพียงตา
พ.ต.ท.จีรวิชญ์ อารยะสิทธินนท์
พ.ต.ท.ชินเทพ พันธุ์ทอง
พ.ต.อ.อนุภาพ วิศรัมวัน
พ.ต.ท.ยุทธนา จันทร์แก้ว

-2แทน นายอาเภอห้วยทับทัน
แทน นายอาเภอโนนคูณ
แทน นายอาเภอศรีรัตนะ
แทน นายอาเภอวังหิน
แทน นายอาเภอบึงบูรพ์
นายอาเภอน้าเกลี้ยง
แทน นายอาเภอภูสิงห์
แทน นายอาเภอมืองจันทร์
แทน นายอาเภอเบญจลักษ์
แทน นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
แทน นายอาเภอศิลาลาด
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกั นทรลักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปูองกันจังหวัดศรีสะเกษ
แทน หน.ศูนย์ปุาไม้จังหวัดศรีสะเกษ
แทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ
แทน ผกก.สภ.กันทรารมย์
แทน ผกก.สภ.กันทรลักษ์
แทน ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย
ผกก.สภ.ศรีรัตนะ
แทน ผกก.สภ.ราษีไศล
แทน ผกก.สภ.ขุขันธ์
แทน ผกก.สภ.พยุห์
แทน ผกก.สภ.ห้วยทับทัน
แทน ผกก.สภ.บึงบูรพ์
แทน ผกก.สภ.น้าเกลี้ยง
แทน ผกก.สภ.โนนคูณ
แทน ผกก.สภ.ปรางค์กู่
ผกก.สภ.ไพรบึง
ผกก.สภ.ยางชุมน้อย
แทน ผกก.สภ.เบญจลักษ์
แทน ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
แทน ผกก.สภ.ปรือใหญ่
ผกก.สภ.บึงมะลู
แทน ผกก.สภ.บ้านโดนเอาว์

พ.ต.ท.สุเมธ โพธะ
พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ ลือขจร
พ.ต.ท.ถิรเดช เสียงเพราะ
พ.ต.อ.มณูวัฒน์ กอสนาน
พ.ต.ท.สุวรรณ พันวงค์
ร.ต.ต.ภาษิต เปูงทอง
ผู้ไม่มาประชุม
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
นายธงชัย
เจริญพานิชย์กุล
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
นายสาเร็จ
หงส์พันธ์
นายสกล
กมลรัตนกุล
ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี
นางวรรณา
นายไพบูลย์

บุตรวงษ์
ศรีสุธรรม

นายเสนีย์
พ.อ.วีระไชย
พ.ท.ปรัชญา
นายธนรัชต์
นายธเนศ
นายสงบ
นางสาวจุไรรัตน์
นายธีระ
นายเทเวศร์
นายวิชิต
นายฉัฐมงคล
นายอภิชาติ
นายนวนใจ
นายศุภวิชญ์
นายสืบสวัสดิ์
นายปิติ
นางปาลิตา
นายสมพร
นายศักดิ์ชาย
นายชัยยันต์
นายไอคุ้น
นายชิตชวาล
นายชรินทร์วัชร์
นายสว่าง
นายธีรเดช

เรืองฤทธิ์ราวี
เหเตโชดม
หล้าวิเศษ
โฉมมงคล
บริบาล
เร็วชัย
ศรีตระกูล
สุวรรณพงษ์
มีศรี
ไตรสรณกุล
อังคสกุลเกียรติ
ชาญประดิษฐิ์
บุษบงค์
แซ่จึง
สืบสายพรหม
เทพเกษตรกุล
ตันติประชารักษ์
อสิพงษ์
ปัญญาทรงรุจิ
เทพเกษตรกุล
ปัญจศุภวงศ์
ศรีคราม
มรรคสันต์
จรรยาสุทธิวงศ์
วิทิตธรรมคุณ

-3สวญ.สภ.จะกง
สว.สภ.กุดเสลา
สว.สภ.ตูม
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
แทน ผบ.ร้อย ตชด.224
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย ติดราชการ
ผอ.สานักงานเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ผอ.สานักงานเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผอ.สานักงานเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผอ.สานักงานเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53
ติดราชการ
หน.ประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา ติดราชการ
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ
ติดราชการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ
ติดราชการ
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
นายด่านศุลกากร
ติดราชการ
นายอาเภอปรางค์กู่
ติดราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกันทรารมย์ ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลยางชุมน้อย ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองคง
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขุขันธ์
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกาแพง
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลขุนหาญ ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลไพรบึง
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลห้วยทับทัน ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบึงบูรพ์
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลพยุห์
ติดราชการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีรัตนะ ติดราชการ
ประธานมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
ติดภารกิจ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
ติดภารกิจ

-4นายกรวิชญ์ เดชาติวงค์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร อปพร.ฯ
นายสาธิต
พันธุมาศ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยศาลา
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก
นายธนา
หน.เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
พ.อ.จักรพงษ์ สุทธิประภา
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 1
พ.อ.ณัฐ
ศรีอินทร์
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3
นายบุญเรือง กาฬเนตร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติ สาขากันทรลักษ์
พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง
ผกก.สภ.เมืองจันทร์
พ.ต.อ.กฤต
ธิติทัศไนย
ผกก.สภ.วังหิน
พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ
ผกก.สภ.ขุนหาญ
พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก
ผกก.สภ.ภูสิงห์
พ.ต.อ.ประพนธ์ จิระมงคล
ผกก.สภ.ศิลาลาด
พ.ต.อ.ศิโรฐย์ อินทรสมบัติ
ผกก.สภ.กันทรอม
พ.ต.อ.ทศนารถ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผกก.สภ.ไพร
พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์ โภคทรัพย์
สว.สภ.โพนเขวา
พ.ต.ท.เจษฎาพงษ์ ทองแก้วระพิพงษ์
สว.สภ.หนองไฮ

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผจว.ศรีสะเกษ ทาหน้าที่ ประธาน ที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 4 /๒๕๖2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : สวัสดีครับ ต่อไปเป็นการประชุมความมั่นคง ครั้งที่ 4/ 2562 ประจาเดือนเมษายน พ .ศ.2562
วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจราชการพื้นที่ อ .ขุนหาญ เลยได้มอบหมายให้ผม นายทรงพล ใจกริ่ม
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมรักษาความมั่นคงแทน
ต่อไปเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ เชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขาฯ
: รับรอง รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 ดาวน์โหลดได้ ที่ www.sisaket.go.th
มีทั้งหมด
แผ่น ผู้ใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ แจ้งฝุายเลขาฯ ได้เลย ถ้าไม่มีขออนุญาตรับรอง
ไปก่อนนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ( สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม)
ภ.จว.ศรีสะเกษ : พันตารวจโทสุวรรณ พันวงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ รายงานผลการปราบปรามอาชญากรรม
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖1 เปรียบเทียบ เดือนเมษายน ๒๕62 ของภ.จว.ศรีสะเกษ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ
เมษายน ๒๕61 รับแจ้ง 29 ราย จับ 28 ราย
เมษายน ๒๕๖2 รับแจ้ง 30 ราย จับ 22 ราย
คดีฆ่าผู้อื่น จานวน 2 ราย จับ 1 ราย คดีพยายามฆ่า จานวน 6 ราย จับ 4 ราย คดีทาร้าย
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จานวน 2 ราย จับ 2 ราย คดีทาร้ายร่างกาย จานวน 14 ราย จับ 10 ราย
คดีข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 3 ราย จับ 2 ราย คดีอื่นๆ จานวน 3 ราย จับ 3 ราย
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เมษายน ๒๕61 รับแจ้ง 30 ราย จับ 23 ราย
เมษายน ๒๕๖2 รับแจ้ง 41 ราย จับ 22 ราย
คดี ปล้น ทรัพย์ จานวน 1 ราย จับ 1 ราย คดีวิ่งราวทรัพย์ จานวน 2 ราย จับ 2 ราย
คดีลักทรัพย์ จานวน 17 ราย จับ 10 ราย คดีฉ้อโกงทรัพย์ จานวน 9 ราย จับ 3 ราย คดียักยอกทรัพย์
จานวน 4 ราย จับ 1 ราย คดีทาให้เสียทรัพย์ จานวน 2 ราย จับ 0 ราย คดีรับของโจร จานวน 1 ราย
จับ 1 ราย คดีวางเพลิง จานวน 2 ราย จับ 2 ราย คดีอื่นๆ จานวน 3 ราย จับ 2 ราย
กลุ่มที่ ๓ คดีฐานความผิดพิเศษ
เมษายน ๒๕61 รับแจ้ง 56 ราย จับ 26 ราย
เมษายน ๒๕๖2 รับแจ้ง 20 ราย จับ 16 ราย
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จานวน 1 ราย จับ 0 ราย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า จานวน 6 ราย จับ 6 ราย
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จานวน1 ราย จับ1 ราย ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 ราย จับ 1 ราย พ.ร.บ.ปุาไม้ จานวน 6 ราย จับ 5 ราย พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ จานวน3 ราย จับ 1 ราย
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา จานวน 1 ราย จับ 1 ราย พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จานวน 1 ราย
จับ 1 ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
เมษายน ๒๕61 รับแจ้ง 574 ราย จับ 700 ราย
เมษายน ๒๕๖2 รับแจ้ง 733 ราย จับ 824 ราย
คดียาเสพติดโดยรวม จับกุม 625 ราย ผู้ต้องหา 635 คน คดีอาวุธปื นและวัตถุระเบิด
จับกุม 55 ราย ผู้ต้องหา 52 คน การพนันโดยรวม จับกุม 34 ราย ผู้ต้องหา 116 คน คดีความผิด
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ความผิดเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การค้าประเวณี จับกุม 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน คดีความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์
จับกุม 8 ราย ผู้ต้องหา 10 คน
ผลกา รจับกุม
๑๐ ฐานความผิด ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖ 2 ดังนี้ ไม่สวมหมวกนิรภัย
จานวน 16,878 ราย เมาสุราขณะขับรถ จานวน 800 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จานวน 11,640 ราย
ขับรถเร็วเกินกาหนด จานวน 1,217 ราย ไม่มีใบอนุญาตขั บขี่ จานวน 16,847 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่
ครบถ้วน จานวน 8,881 ราย ขับรถย้อนศร จานวน 1,574 ราย แซงในที่คับขัน จานวน 777 ราย
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ 2,163 ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ จานวน 791 ราย
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญต่อครับ
เลขาฯ :
ต่อไป วาระ ๓.๒ ผลการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยว กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เชิญ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เชิญครับ
ทสจ. : กราบเรียนท่านประธาน และเรียนคณะกรรมการในที่ประชุมครับ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการตรวจยึด การจับกุมการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับท รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน เม .ย. 2562 มีทั้งหมด จานวน 12 คดี ผู้ถูกจับกุม จานวน
12 คน เป็นชาวไทย 4 คน ชาวกัมพูชา 8 คน เป็นคดีการทาไม้พะยูง จานวน 9 คดี ผู้ถูกจับกุม เป็นชาว
ไทย จานวน 1 คน ชาวกัมพูชา จานวน 8 คน ไม้ของกลาง จานวน 90 ท่อน แผ่นเหลี่ยมชิ้น ปริมาตรไม้
ของกลาง จานวน 2.115 ลูกบาศก์เมตร คดีบุกรุก พื้นที่ จานวน 2 คดี ไม่พบตัวผู้กระทาผิด เนื้อที่
14.7525 ไร่ คดีสัตว์ปุา จานวน 1 คดี ผู้ถูกจับกุมเป็นชาวไทย จานวน 3 คน ตรวจยึดของกลาง

-6รวงผึ้ง จานวน 8.5 กก. น้าผึ้ง 33 กก. และเมื่อเปรียบเทียบคดีการทาไม้พะยูง ประจาเดือน เม
.ย.
เมื่อเปรียบเทียบของเดือนที่แล้วจะเห็นว่าจานวนการกระทาความผิดลดลง ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบครับ
ประธาน : ขออนุญาตถามทางตารวจภูธร รายงานเกี่ยวกับเรื่องของจราจร 10 ข้อหาหลัก มีสถิติเปรียบ เทียบ
กับเดือน เม .ย.61 ไหม เพราะว่าที่ถามคือเรื่องของการปูองกันอุบัติเหตุเราดาเนินการกัน 365 วัน ตามที่
ปภ.แจ้ง คืออยากจะดูสถิติว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันเดือนต่อเดือนกับปีที่แล้ว สถิติการจับกุม ข้อหาต่างๆที่ว่า
ไม่สวมหมวกนิรภัย การเมาสุราและคดีอื่นๆ ก็น่าจะมีการจับกุมเพิ่มขึ้นถ้าเราเข้มงวดกันจริงๆ
เลขา : โดยหลักจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในแต่ละเดือน ก็จะเพิ่มสถิติการจับกุมทุกข้อหา ซึ่งที่ผ่านมาเดือน
เม.ย.2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านผู้บัญชาการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เพิ่มสถิติการจับกุมซึ่งทาง
ภ.จว.ศรีสะเกษจับกุมเพิ่มขึ้นทุกข้อหาครับ และลดสถิติการตาย จาก 7 ราย เหลือ 2 ราย ครับ
ประธาน : ตกลงเพิ่มขึ้นใช่ไหม หมายถึงเปรียบเทียบเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เดือนหน้าขอเปรียบเทียบ
เดือน พ.ค.61 กับ พ.ค.62 ด้วยนะครับ
เลขา : ทราบครับ
ประธาน : ผลการกระทาความผิดเกี่ย วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการจับกุมคดีไม้พะยูงลดลง
เยอะไหม ลดลงเพราะอะไร เพราะไม้พะยูงหมดหรือยังไง
ทสจ. : ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม้พะยูงไม่มีความจาเป็นสักเพียงใด ช่วงหลังเริ่มจะมีมาตรา 7 ปลดล็อกไม้ประจา
ทุกชนิดในพื้นที่เป็นที่กรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้หวงห้าม สามารถนามาทาได้เลยครับ
ประธาน : ผลการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและในส่วนของผลการปูองกันปราบปรามกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีกรรมการท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ประธาน ฯ : ขอบคุณครับ เชิญต่อครับ
เลขาฯ : ระเบียบวาระ ๓.๓ ผลการจัดระเบียบสังคม โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการ บ่อนการพนัน และความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน เชิญปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
ปกครองจังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและหัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปกครองจังหวัด
ขออนุญาตรายงานการดาเนินงานพื้นที่เสี่ยง ในห้วงเดือน เม .ย.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เม.ย.2562
1. จานวนพื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด 612 แห่ง ผลการออกตรวจทั้งหมดในเดือน เม .ย.2562 มีทั้งหมด 118 แห่ง
ไม่พบการกระทาความผิด 2.จานวนพื้นที่เสี่ยงโดยแยกประเภท
1. สถานบริการ หรือสถานบันเทิง มีทั้งหมด 14 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.42
2.สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการหรือคาราโอเกะ จานวนทั้งหมด 48 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 48
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3.โต๊ะสนุกเกอร์ จานวนทั้งหมด 11 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.90
4. หอพักหรือที่พักอาศั ยเชิงพาณิชย์หรือบ้านเช่า จานวนทั้งหมด 60 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 47 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 78.33
5. ร้านเกม หรือร้านอินเตอร์เน็ต จานวนทั้งหมด 262 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 204 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
77.86
6.ร้านจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ บารากุ จานว นทั้งหมด 43 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 30 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 69.76
7.พื้นที่สาธารณะ จานวนทั้งหมด 114 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.49
และพื้นที่อื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นจานวนทั้งหมด 60 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 41 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 68.33 ข้อมูลที่มา มาจากระบบ ดิจิตาร์
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1 ต.ค.2561 – 25 มี.ค.2562 พบการกระทาความผิด 3 อาเภอ ได้แก่ อ .ยางชุมน้อย จานวน 2 ครั้ง
อ.กันทรลักษ์ จานวน 2 ครั้ง อ.ขุนหาญ จานวน 2 ครั้ง ผลการดาเนินงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดระเบียบ
สังคม ได้แก่ อ .เบญจลักษ์ วันที่ 10 เม.ย.2562 ทาง ศป .สอ.เบญจลักษ์ ได้ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหารในพื้นที่ ออกปฏิบัติหน้าที่การขยายผลการตรวจปัสสาวะคัดเลือก
ทหารเกณฑ์ โดยเข้าจับกุม นายมนูญ ศรีหาบุตร อายุ
31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ต. เสียว
โดยได้ของกลางเป็นยาบ้า 48 เม็ด และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยาว จานวน 1 กระบอก นาตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป วันที่
24 เม .ย.2562 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝุายปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับ อ .ขุนหาญ ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการประเภทโรงแรม
ร้านค้าของเก่า จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมกระดังงาบูติกอิน โรงแรมจุฑ ามาศรีสอร์ท และร้านรับซื้อของเก่า
ร้าน ช.รุ่งเรือง ผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานความมั่นคงขอจบการนาเสนอ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ฯ : เชิญต่อครับ
เลขา ฯ : ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ผลการจัดระเบียบร้านเกม เชิญวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
วัฒนธรรมจังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นขออนุญาตแก้ไขรายงาน
การประชุม ในหน้าที่ 1 ก่อนนะคะ ประมาณลาดับที่ 8 ขอแก้ไขจาก นางวัชรี ธนะบุตรพิพัฒน์ เป็น นางยุวดี
มีบุญ นะค่ะที่เข้าประชุมค่ะ สาหรับการรายงานผลการดาเนินงานตาม พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
พ.ศ.2551 ประจาเดือน เม.ย.2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจเฝูาระวังให้คาแนะนา
สถานประกอบการตาม พ .ร.บ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ค่ะ โดยได้ออกเขต อ .เมืองศรีสะเกษ จานวน 7 แห่ง
อ.ยางชุมน้อย 3 แห่ง ซึ่งในเดือน เม .ย. จะเป็นช่วงปิด ภาคเรียน สถานประกอบการก็จะเปิดให้ทุกอายุเข้าได้
ตั้งแต่ 10.00 น. จากการตรวจก็ไม่พบการกระทาความผิด ขอบคุณค่ะ
ประธาน ฯ : ขอบคุณครับ เชิญต่อครับ
เลขา ฯ : ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ผลการจัดระเบียบการจาหน่ายสุรา เชิญสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครับ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผลการดาเนินงาน
จัดระเบียบการจาหน่ายสุรา เดือนนี้สายตรวจสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษได้ร่วมการออกตรวจทุกสาย
การออกตรวจร้านจาหน่ายสุราจานวน 560 ร้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ตรวจร้านค้าที่ตั้งอยู่
กับ
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยได้ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการขายสุราให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เดือนนี้พบผู้กระทาความผิดที่จาหน่ายสุรา
โดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 44 ราย จึงได้ทาการจับกุม เสียค่าเปรียบเที ยบปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 38000 บาท
เรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
ประธาน ฯ : เชิญต่อครับ
เลขา ฯ : ระเบียบวาระที่ ๓.๖ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ และจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
ประธาน ฯ : ไม่มีนะครับ เชิญต่อครับ
จัดหางานจังหวัด ฯ : เรียนท่านประธาน และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผลการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่างด้าวประจาเดือน เม .ย. โครงการตรวจสอบการทางานขอคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ซึ่งเป็นการออกตรวจเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสานักงานจัดหางาน ตรวจสอบสถานประ
กอบการในพื้นที่มี
คือ อ .อุทุมพรพิสัย นายจ้าง 1 คน แรงงานต่างด้าว 8 คน ไม่พบการกระทาความผิดส่วนโครงการที่ 2
การตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและ
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พื้นที่ อ .กันทรลักษ์ วันที่ 25
เม.ย.62 ตรวจสอบ 3 แห่ง คนต่างด้าว 7 คน พบว่าเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แยกเป็นแรงงาน
ต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ทางานในสถานีบริการน้ามัน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นาส่งพนักงานสอบสวน
สภ.กันทรลักษ์ แจ้งข้อหาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานเลยแจ้งข้อหานายจ้าง รับคนต่างด้าวทางานโดยไม่มี
ใบอนุญาตทางาน ซึ่งผลการดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว พนักงานสอบสวนได้ส่งฟูองศาล ในวันที่ 26 เม.ย.62
ปรับเป็นเงิน 3500 บาท ในส่วนของ ตม .ก็ได้ส่งเข้าประเทศ ในส่วนของนายจ้าง รับสารภาพยินยอมให้
ดาเนินการเปรี ยบเทียบปรับโดยที่มีอานาจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางพนักงานสอบสวน สภ .
กันทรลักษ์ ได้ส่งสานวนมาให้สานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ทางสานักงานจัดหางานจังหวัดก็จะได้
ดาเนินการตามคาสั่ง เพื่อเปรียบเทียบปรับนายจ้าง เมื่อนายจ้างเสียค่าปรับแล้ว คดีก็เลิก แล้วต่อกัน เรียนที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
ประธาน ฯ : ขอบคุณครับ เชิญต่อครับ
เลขา ฯ : เชิญระเบียบวาระที่ ๓.7 ผลการตรวจบูรณาการปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ เชิญแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
แรงงานจังหวัดฯ : กราบเรียนท่านประธา นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน วรัญรัตน์ ธนาจิตรนุพงษ์
นักวิชาการชานาญการสานักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตรายงานผลการตรวจบูรณาการปูองกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยชุดตรวจบูรณาการการค้าแรงงาน จานวน
11
หน่วยงาน ได้ดาเนินการออกตรวจพื้ นที่ใน อ.ปรางค์กู่ และ อ .วังหิน ซึ่งชุดตรวจบูรณาการ นาโดยท่านผู้แทน
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปูองกันจังหวัด และผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวั ด ดาเนินการตรวจสถานประกอบการจานวน 7 แห่ง พบลูกจ้างสัญชาติไทย จานวน 16 คน ลูกจ้าง
ต่างด้าว สัญชาติเมียนม่า 1 คน รวมเป็น 17 คนค่ะ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการใช้
แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งคณะทางานได้ดาเนินการ
ให้ผู้ ประกอบการ นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงนาเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดทราบค่ะ
เลขา ฯ : ระเบียบวาระที่ ๓.8 การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี เชิญ ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
สานักงานป้องกัน ฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประสิทธิ์ บุญเสนอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ขอสรุป
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2562 ที่ผ่านมานะครับ เกิดอุบั ติเหตุจานวน 9 อาเภอ 23 ครั้ง บาดเจ็บ
22 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในจานวน 9 อาเภอนั้นก็จะมี อ.ขุนหาญ 8 ครั้ง อ.พยุห์ 4 ครั้ง อ.ขุขันธ์ 3 ครั้ง
อ.เบญจลักษ 2 ครั้ง และอ.ราษีไศล 2 ครั้ง อ.เมืองศรีสะเกษ 1 ครั้ง อ.โนนคูณ 1 ครั้ง อ.ยางชุมน้อย
1 ครั้ง อ.น้าเกลี้ยง 1 ครั้ง อาเภอที่มีผู้เสียชีวิต 2 รายนะครับ คือ อ .พยุห์ และ อ .น้าเกลี้ยง ตามค่าเฉลี่ย
ที่ทางส่วนกลางได้กาหนดไว้ อ .ขุนหาญที่มียอดการเกิดเหตุสูง ก็ขยับไปสีส้ม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.14 จากนั้น
ก็สีเหลือง สีเขียว ตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.คน จานวน 20 รายคิดเป็นร้อยละ 76.92 คนก็จะแบ่งเป็นเมาแล้วขับจานวน 14 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 53.84 ไม่มีวินัยจราจร จานวน 2 ราย และขับรถเร็วเกินกาหนด 2 ราย ไม่มีใบขับขี่ 1 ราย
2. ถนนและสภาพแวดล้อม จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38
3. ยานพาหนะ จานวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3.84 รวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
365 วัน ซึ่งจากเดือน
พ.ค.62 เป็นต้นไปก็จะมีหนังสือแจ้งให้ดาเนินการตามส่วนที่วางมาตรการ 365 วัน ส่วนของอาเภอ
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อุบัติเหตุทางถนน 365 วันโดยผ่านศูนย์การจัดความปลอดภัยทางถนนและอาเภอ ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ของอาเภอ ม าตรการขององค์กร ต้องดาเนินการเข้มข้นและต่อเนื่องโดยให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และการรักษาวินัย
จราจร สพฐ.จังหวัดศรีสะเกษจัดประชุม สพฐ .อาเภอร่วมกับ พชอ . ในอาเภอพื้นที่เสี่ยงเฝูาระวังร่วมเฝูาระวัง
7 อาเภอและพื้นที่ใกล้เคียง คือ 1. อ.เมืองศรีสะเกษ 2. อ.กันทรลักษ์ 3. อ.ขุนหาญ 4. อ.ขุขันธ์
5. อ.อุทุมพรพิสัย 6. อ.กันทรารมย์ 7. อ.ราษีไศล ผมขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
ประธาน : ที่ประชุมรับทราบนะครับ โดยสรุปคือเป็นการรณรงค์และลดอุบัติภัยทางถ นนตลอดทั้งปี 365 วัน
ไม่เอาเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์คือจะเอาทั้งหมด 365 วัน ฝากทางอาเภอให้แจ้งเป็นวาระ
ประชุม ในการประชุมในทุกเดือน เพื่อต้องการที่จะรณรงค์ต่อเนื่องทั้งปี ในส่วนของข้าราชการ
ต้องทาตัวเป็นตัวอย่าง ต้องระวังโดยเฉพาะศาลากลางจังหวัด มี
กล้องวงจรปิดทุกประตู คือท่านขับ
รถจักรยานยนต์เข้าประตูมาก็มีกล้องส่องอยู่ และมีจอจับภาพแล้ว จับภาพท่านไม่สวมหมวกกันน็อค
ก็จะถูกรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาก็เตือนกันไว้ก่อน ต้องระวังให้ดี กาหนดไว้แล้วว่าข้าราชการต้องทาให้เป็น
แบบอย่าง สวมหมวกกันน็อคด้วย ใครที่ ขับรถจักรยานยนต์ ให้ระวังด้วยนะครับ ขับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัย
ด้วยนะครับ
เลขา ฯ : ระเบียบวาระที่ ๓.9 การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) เชิญสรรพากรพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ครับ
สรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน เดือนนี้ไม่มีข้อมูลของผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
ประธาน ฯ : ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง คณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็นและอื่น ๆ
ประธาน : ยังมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมครับ จะรายงานที่ประชุมเป็นเรื่องเพื่อทราบ มีไหมครับ เชิญครับ
เลขา : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ขอนาเรียน
เกี่ยวกับ แผนการจราจรในการรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 – 6 พ.ค.2562
โดยจัง หวัดศรีสะเกษจะจัดในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตนาเรียนแต่ละพื้นที่ดังนี้ครับ
พื้นที่โดยรอบจะตั้งจุดคัดกรองจุดตรวจบริเวณ 4 จุด แยก กอ .รมน. แยกที่ดิน แยกหลักเมือง แยกอาเภอ
จุดละ 5 นาย ทั้งหมด 20 นาย ประตูทางเข้า 6 ประตู ประตูละ 4 นาย รวมทั้งหมด 24 นาย ในส่วนของ
พื้นที่ในงาน มีกองอานวยการร่วม ชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดนอกเครื่องแบบ และชุด รปภ .
บุคคลและสถานที่ ชุดจราจร จานวน 80 นาย ในส่วนของพื้นที่สาหรับจอดรถ ของผู้ที่มาร่วมงานจะจอด
ที่วิทยาลัยเทคนิค ประมาณ 1,000 คัน ระยะทางประมาณ 1 กม. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประมาณ
1,000 คัน ระยะทาง 1 กม. ภ.จว.ศรีสะเกษ 100 คัน ระยะทาง 1 กม. วิทยาลัยการอาชีพ 1,000 คัน
ระยะทาง 1.5 กม. วิทยาลัยเกษตร ประมาณ 1,000 คัน ระยะทาง 1.5 กม.ใช้กาลังของ เจ้าหน้าที่ตารวจ
จานวน 174 นาย แล ะทหารกองกาลังรักษาความสงบของจังหวัดศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ สห . สนับสนุน
จานวน 10 นาย รวมทั้งหมด 184 นาย ขออนุญาตนาเรียนเพื่อทราบครับ ส่วนแผนการปฏิบัติจะเร่งรัด
ให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับ
ประธาน : ขอบคุณครับทางตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานทหาร กองกาลังรักษาความสงบ มีอะไร
จะเพิ่มเติมไหมครับ

-10กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ในส่วนของกาลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษมีเรื่องเน้นย้าในที่ประชุมงานพระราชพิธี
วันที่ 4 – 6 พ.ค.62 ทางหน่วยได้จัดกาลังพลร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จะมีกาลัง สห . 10 นาย
กาลังชุดเผชิญเหตุ 2 ชุด และจัดเจ้าหน้าที่ประจาจุดสูงข่มและเจ้าหน้าที่ประจาจุดคัดกรองตรงประตู
ศาลากลางร่วมกับตารวจภูธรจังหวัด และจัดเจ้าหน้าที่จราจรและเจ้าหน้าที่ประจาจุดจอดรถ จุดละ 2 นาย
จนจบภารกิจ ขอเน้นย้า หน่วยมีบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัย จานวน 8 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่ลับมาก ผมได้ส่งให้
พ.ต.ท.สุวรรณ พันวงค์ สว.งานนโยบายและแผน ตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละ
พื้นที่ให้ติดตามและเพ่งเล็งพฤติกรรมคนเหล่านี้นะครั บ ในส่วนของปกครองได้มอบให้ท่านปูองกันจังหวัด
ศรีสะเกษทราบแล้วนะครับ จะได้บูรณาการเพื่อติดตามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบภารกิจ เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติ อย่างสูงสุด และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาทาง ทบ .ฝากเน้นย้า ให้จัดพื้นที่
ที่มีประชาชนจานวนมากหากเกิดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ผู้ที่ไม่พึงประสงค์ ขอให้ฝุาย
ความมั่นคงอาเภอและจังหวัด ติดตามการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตรวจตราบริเวณขนส่งผู้โดยสารรถไฟ
ห้างสรรพสินค้า หากปรากฏให้รีบแจ้งดาเนินการเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าระงับเหตุอย่างรวด เร็ว มีเรื่องเรียนให้ทราบ
เพียงเท่านี้ครับ
ประธาน : ขอบคุณครับ เป็นเรื่องที่กาลังจะสอบถามพอดีทางตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้กรุณารายงาน
ให้ทราบ ประกอบกับทางกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้เสริม ถึงแม้ว่าจังหวัดเราจะไม่ใช่พื้นที่จัดงาน
โดยตรงเหมือนกรุงเทพม หานคร เราก็จะมีการจัดงานซึ่งมีกาหนด 3 วัน คือวันที่ 4,5,6 เม.ย.2562
วันที่ 4 – 5 เม.ย.62 จะเป็นการรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง ในพระราชพิธีสาคัญ ซึ่งก็คือ
พระราชพิธีพะรบรมราชาภิเษก เพราะฉะนั้นสถานที่เราก็กาลังจัดเตรียมอยู่บริเวณด้านหน้าศาลาก ลางและ
บริเวณหอประชุมอาเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งจะมีบรรดาจิตรอาสา ข้าราชการ และประชาชนมาร่วมในพิธี
ซึ่งทางจังหวัดจัดขึ้นเป็นจานวนมาก ทางจังหวัดได้เตรียมไว้แล้ว เราก็คงจะต้องเตรียมในเรื่องของการดูแล
ประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีดังกล่าว เรื่องของการรักษาความปลอดภัยคว ามสงบเรียบร้อย ถึงแม้จะไม่ได้
อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าหากมีเหตุอะไร ไม่เหมาะ ไม่ควร ถ้าสื่อกระจายไปก็จะเป็นการระคาย
เบื้องพระยุคลบาท เพราะฉะนั้นเราจะดูแล เรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย ทางตารวจจะดูแลอย่าง
เต็มที่ในพื้นที่ การดูบุคคลเป็น บุคคลที่แจ้งมา การจัดการจราจรตามจุดต่างๆในงาน จะได้ดูแลอย่างเต็มที่
เมื่อวานนี้แม่ทัพภาค 2 ท่านก็ได้กรุณามาด้วยตนเอง และได้เน้นย้าดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อยต่างๆในการจัดงานในช่วง วันที่ 4,5,6 เม.ย.62 ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกั นดูแล
สานักงานจังหวัดมีเสริมเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปครับ วาระที่ 4 เรื่องคณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็น
ในที่ประชุม มีท่านคณะกรรมการท่านใดเสนอข้อคิดเห็นไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปเลยครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง ประธานสรุปสั่งการ
ประธาน ฯ : ก็เป็นไปตามที่ ได้แจ้งในที่ประชุมได้รับทราบ ในช่วงเดือน พ .ค.62 ที่จะถึงนี้จะมีพระราชพิธี
ที่สาคัญต่อเนื่องจากเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วประเทศ มีทุกจังหวัดในเรื่องของการทาน้าอภิเษก จังหวัด
ของเราก็ได้ดาเนินการอย่างสมพระเกียรติ เราได้ดาเนินการร่วมกันทุกหน่วยงาน ในช่ วงของวันที่ 18 -19
เม.ย.62 ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษไปร่วมในขบวนอันเชิญ
น้าไปยังพระบรมมหาราชวัง คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติ
เดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกัน มีพิธีสาคัญพิธี พระบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะวันที่ 4 พ.ค.62 เป็นพิธีพระ
บรมราชาภิเษก วันที่ 5 – 6 พ.ค.62 ก็จะมีต่อเนื่องด้วย ซึ่งจังหวัดเราก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ก็ขอเชิญ
ทุกท่านที่ได้รับทราบว่าจะต้องมีส่วนร่วม ทางจังหวัดได้แจ้งไปว่าท่านต้องมีส่วนร่วมท่านมาร่วมพิธีในขั้นตอนใด
จะมารับชมการถ่ายทอดสด หรือมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ขอเรียนเชิญโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นพิธีสาคัญ ถ้าท่าน
ใดไม่มาก็เป็นไม่มีส่วนร่วมถือเรื่องที่น่าเสียดาย เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราด้วย

-11ผู้เข้าร่วมประชุม : เรียนท่านประธาน ขออนุญาตเรียนสอบถามครับ ในช่วง พระบรมราชาภิเษกครับมีข้อห้าม
ข้อปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดงาน การชุมนุมในพื้นที่ทั้งงานมงคล และงานอวมงคล จะสงสัยกันว่าการ
ดาเนินการในห้วงดังกล่าวสามารถจัดได้ หรือไม่ได้ยังไง ขออนุญาตเรียนสอบถามครับ
ประธาน : คงจะเป็นอย่างวันซึ่งวันพิธี วันที่ 4 พ.ค.2562 คงจะทาพิธีซึ่งเป็นพิธีอวมงคล น่าจะไม่เหมาะ
แต่พิธีมงคลอะไรต่างๆนั้นคงไม่เป็นอะไร ส่วนพิธีที่ไม่เป็นมงคลควรจะงดเว้นครับ
หน.สานักงานจังหวัด : เรียนท่านประธาน คือในวันที่ 4 พ.ค.62 สาคัญที่สุดคือช่วงเช้าจนถึงเที่ยง คือท่านเป็น
พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว ถ้าจะมี งานขาว – ดา น่าจะเป็นช่วงบ่ายซึ่งมันก็เป็นปกติของประเพณี
ธรรมเนียมของท้องถิ่น เพราะอัน นี้ยังไม่มีเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษรมา แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเน้นย้าก็คือ
เรื่องของการแต่งกายเข้าร่วมในพิธี ท่านคงจะทราบว่าเรื่องของความเป็นระเบียบตั้งแต่ เรื่องส่วนตัว ส่วนรวม
และอย่างยิ่งสถานที่ราชการเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เช่น ถ้าเป็นผู้ชายเสื้อผ้า ทรงผม ต้องเรียบร้อยทั้งหมด
เป็นผู้หญิงตั้งแต่การแต่งกายชุดกากี ชุดปกติขาว ทรงผมต้องผูกเน็ตจะไม่ปล่อยผมประบ่า ต้องผูกเน็ตให้กลืน
ไปกับผม ไม่ใช้สีอื่น เป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนจะต้อ งปฏิบัติ ผู้ชายก็ต้องข้างขาว หมายถึงว่าไม่ใช่ผมหงอกนะครับ
คือ ข้างจะต้องถูกตัดเรียบ ผู้หญิงต้องผูกเน็ตในชุดกากี ผมว่าคงจะมีอะไรออกมานะครับ
ประธาน : ทางที่ดีเรื่องของงานอวมงคล เราก็งดเว้นไปสักครึ่งวันก็คงจะไม่เป็นไร การประชุมความมั่นคงและ
สงบเรียบร้อยก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้ ขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑4.25 น.
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