รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 7/๒๕๖3
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
.................................
ผู้เข้าร่วมการประชุม
นายนพ
พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
นายสุนทร
ปราศจาก
แทน อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นางจุฑารัตน์ กิ่งมณี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
นางศิริเพ็ญ อินตะนัย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ศรีสะเกษ
นางวัชรี
ธนบูลย์พิพัฒน์
แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายรังสฤษธิ์ บุญรอง
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
นางดาราวัลย์ สุริเตอร์
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
พ.อ.สุรกิจ
กาฬเนตร
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53
พ.อ.บุญเสริม บุญบารุง
หน.ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
นายบุญเลิศ วงศ์เจริญ
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์
แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผอ.สานักบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
นางวราภรณ์ พลอานวย
แทน ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
นายจรินทร์
รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
นายจิรศักดิ์
ทองเพิ่ม
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
นายธเนศ
บริบาล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวบุษบง ทาทอง
แทน ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กฯ
นางสาวคัทลียา พวงพรหม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
นายบุญประสิทธิ์ บุญเสนอ
แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางทวีพร
ธรรมธร
แทน พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
นายยุทธศักดิ์ พรรณโรจน์
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
นายไกรสร
แจ่มหอม
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
นายจรัล
จันทร์พวง
แทน จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
นายสุรนนท์ นนทา
แทน นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุพจน์
ดาวหน
แทน นายอาเภอกันทรารมย์
นายสุริยา
แทน นายอาเภอกันทรลักษ์
นายวิษณุ
สาเริง
แทน นายอาเภอขุขันธ์
นายนิรุส
บุตรดี
แทน นายอาเภอราษีไศล
นายคมป์
สังข์วงษ์
นายอาเภอขุนหาญ
นายเทเวศร์
มีศรี
นายอาเภอปรางค์กู่
นายวีระยุทธ ราชปี
แทน นายอาเภอไพรบึง
นายสุรชัย
ทุมวงษ์
แทน นายอาเภอยางชุมน้อย

นายโกเมธ
เพ็งศรี
นายภัทรนันท์ บุญมานัด
นายอนุสรณ์ ลิขิต
นายสุทธิพร ณ นคร
นายอนุชา
ผาเหลา
นายอรรถพล อรรคบุตร
นายเกรียงไกร สุดทา
นายณัฐพล
สายโสม
นายสุกิจ
เหลืองสกุลไทย
นายอภิสิทธิ์ จันทร์นวล
นายสวรรค์
วรโพด
นางกมลลักษณ์ ผุยคาสิงห์
นายฉัฐมงคล อังคสกุลกียรติ
นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์
นายปรียะพงษ์ นามโส
พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ
นางจารุวรรณี บุญมี
นายสายันต์
ภูมิเขต
นายตระการ ชาลี
นายสนิท
เชื้อสอน
พ.ต.ท.ณฐพงศ์ แก้วเหลา
พ.ต.ท.ธีรวรรธน์ กอกหวาน
พ.ต.อ.ชยากร เทศะบารุง
พ.ต.อ.วิเชียร อุปมัย
พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี
พ.ต.ท.วิโรจน์ พรกิติไพศาล
พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์
พ.ต.อ.พิทักษ์ จันทร์อบ
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ จันทร์สอน
พ.ต.ท.พัฒนา นิยมชาติ
พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล
พ.ต.ท.วิริยะ อวิรุทธิ์จินดา
พ.ต.ท.สถาพร วงค์หาคุณ
พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตระกูลปาน
พ.ต.ท.อนุกูล ฉลวยศรีเมือง
พ.ต.ท.ศราวุธ เพียงตา
พ.ต.ท.ชาญทอง กุยแก้ว
พ.ต.ท.ยุทธนา จันแก้ว
พ.ต.ท.นิคม
ยุวะบุตร
พ.ต.ท.ชยกร นพกุลจิรา

-2แทน นายอาเภอโนนคูณ
นายอาเภอศรีรัตนะ
นายอาเภอวังหิน
นายอาเภอบึงบูรพ์
แทน นายอาเภอน้าเกลี้ยง
นายอาเภอภูสิงห์
แทน นายอาเภอเมืองจันทร์
แทน นายอาเภอเบญจลักษ์
นายอาเภอพยุห์
แทน นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
แทน นายอาเภอศิลาลาด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
หน.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 1
แทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ
แทน ผกก.สภ.กันทรารมย์
ผกก.สภ.กันทรลักษ์
ผกก.สภ.ศรีรัตนะ
ผกก.สภ.ราษีไศล
แทน ผกก.สภ.ขุขันธ์
ผกก.สภ.บึงบูรพ์
ผกก.สภ.เมืองจันทร์
ผกก.สภ.น้าเกลี้ยง
แทน ผกก.สภ.โนนคูณ
ผกก.สภ.วังหิน
แทน ผกก.สภ.ปรางค์กู่
แทน ผกก.สภ.ขุนหาญ
ผกก.สภ.ไพรบึง
แทน ผกก.สภ.ยางชุมน้อย
แทน ผกก.สภ.เบญจลักษ์
แทน ผกก.สภ.ศิลาลาด
แทน ผกก.สภ.บ้านโดนเอาว์
แทน ผกก.สภ.ไพร
สวญ.สภ.จะกง

พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ ลือขจร
พ.ต.ท.สุวรรณ พันวงค์
พ.ต.ท.ศุภกิจ ศรีชาย
ร.ต.อ.อาทิตย์ แสงส่อง
ผู้ไม่มาประชุม
นายวัฒนา
พุฒิชาติ
นายสารวย
เกษกุล
นายธงชัย
เจริญพานิชย์กุล
นายสมชัย
คล้ายทับทิม
พ.อ.ชินวิช
เจริญพิบูลย์
นายสาเร็จ
หงส์พันธ์
นายวิจารณ์
แก้วจาระไน
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
นายเสนีย์
เรืองฤทธิ์ราวี
นายสัจจพงษ์ พรรณะ
นายบุญประสงค์ นวลสาย
นายชูเกียรติ ทาวุฒิ
นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์
นายสงบ
เร็วชัย
นายสุพิชัย
หล่าสกุล
นายธีระ
สุวรรณพงษ์
นายจักรพงศ์
นายธีรเดช
นายกรวิชญ์
น.ส.ณัชพร
นายปรีชา
นายพิชิต
นายชวน
นายสาธิต

พันธุ์เพ็ง
วิทิตธรรมคุณ
เดชาติวงค์ ณ อยุธยา
น่าชม
ส่งเสริม
อวยพร
ธีรวุฒิอุดม
พันธุมาศ

นายปรียะพงษ์ นามโส
พ.อ.จิรัฐฏ์
ช่วงฉ่า
นายสมใจ
อภิรมย์
นางบุญเรือง กาฬเนตร
นางณัฐรดา
ปัทมวัฒน์
พ.ต.อ.คารม บุญสด
พ.ต.อ.ภิญโญ สุทธิสาร
พ.ต.อ.ทินกร เดชาเลิศ
พ.ต.อ.กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์

-3สว.สภ.กุดเสลา
สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
แทน ผกก.ตม.ศรีสะเกษ
แทน ผบ.ร้อย ตชด.224
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์
ติดราชการ
อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย ติดราชการ
หน.สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 ติดราชการ
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 ติดราชการ
ผบ.เรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
ติดราชการ
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดราชการ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
ติดราชการ
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ติดราชการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
นายด่านศุลกากรช่องสะงา
ติดราชการ
นายอาเภออุทุมพรพิสัย
ติดราชการ
นายอาเภอห้วยทับทัน
ติดราชการ
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ติดภารกิจ
ประธานคณะกรรมการบริหาร อปพร.
ติดราชการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจ
หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
ติดราชการ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
ติดราชการ
หน.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ติดราชการ
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3
ติดราชการ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
ติดราชการ
ผอ.สานักงานคุมประพฤติฯ
ติดราชการ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการฯ
ติดราชการ
ผกก.สภ.กันทรลักษ์
ติดราชการ
ผกก.สภ.พยุห์
ติดราชการ
ผกก.สภ.ห้วยทับทัน
ติดราชการ
ผกก.สภ.ภูสิงห์
ติดราชการ

พ.ต.อ.สุชาติ ละลี
พ.ต.อ.เดชนิวัฒน์ สมสุไทย
พ.ต.อ.อนุภาพ วิศรัมวัน
พ.ต.อ.สราวุฒิ พสิษฐ์ธุวานนท์
พ.ต.ท.ชยกร นพกุลจิรา
พ.ต.ท.ถิรเดช เสียงเพราะ
พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์ โภคทรัพย์
พ.ต.ท.เจษฎาพงศ์ ทองแก้วระพิพงษ์

-4ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ผกก.สภ.ปรือใหญ่
ผกก.สภ.บึงมะลู
ผกก.สภ.กันทรอม
สวญ.สภ.จะกง
สว.สภ.ตูม
สว.สภ.โพนเขวา
สว.สภ.หนองไฮ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่ ม ประชุ ม เวลา 09.25 น. นายนพ พงศ์ ผ ลาดิ สั ย ปลั ด จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ท าหน้ าที่ ป ระธาน
ที่ป ระชุ มกล่า วเปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสงบเรีย บร้อ ยจั ง หวัด ศรีส ะเกษ
ครั้งที่ 6/๒๕๖3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดภารกิจต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ที่อาเภอกันทรลักษ์
จึงมอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมแทน เชิญระเบียบวาระต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เล ขา ฯ : รั บ รองรายงาน ก ารป ระ ชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 7 /๒ ๕ 6 3 ด าว น์ โห ลดได้ ที่ www.sisaket.go.th
มีทั้งหมด 8 แผ่น ผู้ใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้เลย ถ้าไม่มีขออนุญาตรับรอง
ไปก่อนนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ( สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม)
ภ.จว.ศรีสะเกษ : พ.ต.ท.สุวรรณ พันวงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ รายงานผลการปราบปรามอาชญากรรม
ประ จ าเดื อน กรกฎ าคม ๒ ๕ ๖ 2 เปรี ย บเที ยบ เดื อ น กรกฎ าคม ๒ ๕ 6 3 ขอ ง ภ .จว.ศรี ส ะเก ษ
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ
กรกฎาคม ๒๕62 รับแจ้ง 20 ราย จับ 20 ราย
กรกฎาคม ๒๕๖3 รับแจ้ง 28 ราย จับ 28 ราย
1.คดีพยายามฆ่า
รับแจ้ง 5 ราย จับ 5 ราย
2.คดีทาร้ายร่างกาย
รับแจ้ง 9 ราย จับ 9 ราย
3.คดีข่มขืนกระทาชาเรา
รับแจ้ง 6 ราย จับ 6 ราย
4.คดีอื่นๆ
รับแจ้ง 8 ราย จับ 8 ราย
กลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กรกฎาคม ๒๕62 รับแจ้ง 84 ราย จับ 72 ราย
กรกฎาคม ๒๕๖3 รับแจ้ง 75 ราย จับ 68 ราย
1.คดีวิ่งราวทรัพย์
รับแจ้ง 1 ราย จับ 1 ราย
2.คดีลักทรัพย์
รับแจ้ง 26 ราย จับ 23 ราย
3.คดีฉ้อโกงทรัพย์
รับแจ้ง 29 ราย จับ 25 ราย
4.คดียักยอกทรัพย์
รับแจ้ง 3 ราย จับ 3 ราย
5.คดีทาให้เสียทรัพย์
รับแจ้ง 5 ราย จับ 5 ราย
6.คดีอื่นๆ
รับแจ้ง 11 ราย จับ 11 ราย
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กรกฎาคม ๒๕62 รับแจ้ง 28 ราย จับ 18 ราย
กรกฎาคม ๒๕๖3 รับแจ้ง 27 ราย จับ 22 ราย
1.พ.ร.บ.ลิ ข สิ ท ธิ์
รั บ แจ้ ง 2 ราย จั บ 2 ราย
2.พ.ร.บ.เครื่ อ งหมายการค้ า รั บ แจ้ ง 3 ราย จั บ 3 ราย
3.พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการกระทาความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ รั บ แจ้ ง 1 ราย จั บ 0 ราย
4.พ.ร.บ.ป่ า ไม้
รั บ แจ้ ง 5 ราย จั บ 3 ราย
5.พ.ร.บ.ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ รั บ แจ้ ง 6 ราย จั บ 5 ราย
6.พ.ร.บ.สงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
รั บ แจ้ ง 2 ราย จั บ 2 ราย
7.พ.ร.บ.การขุ ด ดิ น และถมดิ น
รั บ แจ้ ง 5 ราย จั บ 5 ราย
8.พ.ร.บ.ห้ า มเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา
รั บ แจ้ ง 3 ราย จั บ 2 ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
กรกฎาคม ๒๕62 จับกุม 932 ราย ผู้ต้องหา 1,088 ราย
กรกฎาคม ๒๕๖3 จับกุม 1,052 ราย ผู้ต้องหา 1,316 ราย
1.คดียาเสพติดโดยรวม
จับกุม 602 ราย ผู้ต้องหา 638 คน
2.คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
จับกุม 99 ราย ผู้ต้องหา 104 คน
3.การพนันโดยรวม
จับกุม 162 ราย ผู้ต้องหา 310 คน
4.ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
5.ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จับกุม 23 ราย ผู้ต้องหา 23 คน
6.ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม 50 ราย ผู้ต้องหา 50 คน
7.ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จับกุม 61 ราย ผู้ต้องหา 62 คน
8.พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จับกุม 54 ราย ผู้ต้องหา 128 คน
ความผิดเกีย่ วกับ พ.ร.บ.จราจร เดือนกรกฎาคม 2563
- ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,909 คน
- เมาสุราขณะขับรถ 23 คน
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 829 คน
- ขับรถเร็วเกินกว่ากาหนด 308 คน
- ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ 1ม877 คน
- อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน 576 คน
- ขับรถย้อนศร 351 คน
- แซงในที่คับขัน 47 คน
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 639 คน
- โทรศัพท์ขณะขับรถ 66 คน รวมการจับกุมทั้งสิ้น 6,625 คน
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญระเบียบวาระต่อไปครับ
เลขาฯ : ต่ อ ไประเบี ย บวาระที่ 3.2 ผลการป้ อ งกั น ปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนเชิญสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ศรีสะเกษ
ทสจ. : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผลการตรวจยึดการจับกุมการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ประจาเดือน ก.ค.63 มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด จานวน 1 คดี เป็นคดีล่าสัตว์ ผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน เป็น
คนไทย ของกลางประกอบด้วย 1.ซากกระแต จานวน 1 ซาก 2.ซากไก่ป่า จานวน 1 ซาก

-63.อาวุธปืนแก็ป จานวน 1 กระบอก 4.เหล็กแทงชนวน จานวน 1 อัน 5.ดินประสิว จานวน 1 ขวดเล็ก
6.ลูกตะกั่ว จานวน 128 ลูก 7.หมอนรองปืน จานวน 1 กามือ 8.ดอกแก๊ป จานวน 33 ดอก
คดีที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.63 เจ้าหน้าที่ ขสป.พนมดงรัก ได้จับกุมชาวไทย จานวน 1 คน ชื่อนาย
ยอด ไชยคง อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.5 บ้านคาโปรย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมของ
กลางซากกระแต 1 ซาก ซากไก่ป่า 1 ซาก อาวุธปืนแก๊ป 1 กระบอก เหล็กแทงชนวน 1 อัน ดินประสิว 1
ขวด ลู กตะกั่ ว 128 ลูก หมอนรองปืน 1 กามื อ ดอกแก๊ ป จ านวน 33 ดอก เหตุ เกิดที่ บ ริเวณป่าด้ านทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือพลาญตานัน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก/ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ง เขาพระวิหาร
ท้องที่ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น าตัวส่ง พงส.เพื่ อด าเนิน คดีต ามกฎหมายต่อไป จึง เรียนในที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบ
เลขาฯ : ระเบี ย บวาระที่ 3.3 การจั ด ระเบี ย บสั ง คม รี ส อร์ ท โรงแรม สถานบริก าร การพนั น ความ
เคลื่อนไหวของสื่อมวลชน เรียนเชิญปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
ปกครองจังหวัดฯ : เรียนท่ านประธาน หั วหน้ าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปกครองจัง หวัด
ขออนุญาตสรุปผลการดาเนินการการจัดระเบียบสังคม สถานบริการความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชน ในรอบเดือน
ก.ค.63 ดังนี้ครับ
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 ท่านปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหัวหน้าชุด ติดตามการปฏิบัติการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการตรวจติดตามการปฏิบัติระยะ
ผ่อนปรนในระยะที่ 5 ในร้านอาหาร สถานประกอบการและร้านประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
บริเวณ ถ.เทพา ได้ให้ คาแนะนาการปฏิ บัติในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผลการปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อ.โนนคู ณ ได้ อ อกติ ด ตามการปฏิ บั ติ ส ถาน
ประกอบการ ร้านค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.ปรางค์กู่ ได้มีการออก
ตรวจติดตามการปฏิบัติของร้านค้าทั่วไป อ.ภูสิงห์ ได้มีการจัดจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมกับทหาร ตารวจเพื่อป้องกัน
การลัก ลอบเข้าเมื องโดยผิ ดกฎหมาย การลั กลอบน าเข้ายาเสพติด อาวุธสงครามสิน ค้าหนี ภาษี และสิ่งผิ ด
กฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร อ.กันทรลักษ์ ออกตรวจติดตามการจัดระเบียบสถานประกอบการ สถาน
ประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่มีการเปิดให้บริการให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อ.เมือ งศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามการจัดระเบี ยบของสถานบริการ สถานบั นเทิ ง สถาน
ประกอบการที่ คล้ ายสถานบริการให้ ป ฏิ บั ติต ามมาตรการป้ อ งกัน เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อ.ยางชุม น้ อ ย
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 ที่ว่าการอาเภอยางชุมน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทาการสารวจบัญชี ทรัพย์สินเพื่อ
เสนออายัดทรัพย์ผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดระเบียบร้านเกม เรียนเชิญวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
วั ฒ น ธรรมจั ง หวั ด ฯ : เรี ย น ท่ า น ประธ านและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ส านั ก งาน วั ฒ น ธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผลกานดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจาเดือน
ก.ค.63 ได้ร่วมออกตรวจเฝ้าระวังให้คาแนะนาและตรวจสถานประกอบกิจการ ที่ ขออนุญ าตใหม่ และออก
ตรวจตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และได้มี การประชาสัม พัน ธ์แนว
ทางการป้องกันโรคติดต่อตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย ได้ออกตรวจทั้งหมด จานวน 7
แห่ง อ.เมืองศรีสะเกษ ออกตรวจ จานวน 4 แห่ง อ.กันทรลักษ์ จานวน 1 แห่ง และ อ.ขุนหาญ จานวน 1 แห่ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมบูรณาการกับตารวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ในพื้นที่ ออกตรวจ
ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด สาหรับข้อมูลสถานประกอบการประจาเดือน ก.ค.63 โรงภาพยนตร์
ทั้งหมด จานวน 17 แห่ง ประเภทกลางแจ้ง 9 แห่ง ประเภทอาคาร จานวน 8 แห่ง ประเภทการให้เช่าหรือ
จ าหน่ า ยภาพยนตร์ จ านวน 89 แห่ ง ร้ า นวิ ดี ทั ศน์ จ านวน 336 แห่ ง ประเภทร้ า นเกมการเล่ น
จานวน 276 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 60 แห่ง นาเรียนข้อมูลให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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จังหวัดศรีสะเกษ ครับ
สรรพสามิ ต ฯ : เรี ย นท่ า นประธานและผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผลการจั ด ระเบี ย บการจ าหน่ า ยสุ ร า
ประจาเดือน ก.ค.2563 สายตรวจสรรพสามิตและพื้น ที่สาขาได้ออกตรวจสอบร้านจาหน่ายสุรา ในพื้น ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันไม่ให้มีการ
มั่ ว สุ ม การดื่ ม สุ ร า ไม่ พ บการกระท าความผิ ด ผู้ ป ระกอบการขายสุ ร าให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.6 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เรียนเชิญตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ และจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
จัด หางานจังหวั ดฯ : เรีย นท่ านประธานและผู้เข้ าร่วมประชุ มครับ ส านัก งานจัด หางานจั ง หวั ดศรีสะเกษ
ขอรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 23 ก.ค.63 ได้ออกตรวจสถานประกอบการ
ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ แบ่งเป็นประเภทร้านอาหาร จานวน 4 แห่ง ร้านค้าปลีกค้าส่ง
จานวน 1 แห่ง ร้านซ่อมรถ จานวน 1 แห่ง ไม่พบการกระทาความผิดตาม พรก.การบริหารจัดการคนต่างด้าว
แต่อย่างใด จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
ประธานฯ : ก็ฝากดูในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้อง เพราะในเรื่องของกระบวนการคนที่ เข้า
มาจะต้องเข้ากระบวนการ กักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว ดังนั้นในห้วงนี้ก็ยังไม่มีการ
ผ่อนปรนให้คนต่างด้าวเข้ามาได้ ก็ฝากกองกาลังฝ่ายต่างๆเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
ต่างๆได้ เชิญต่อครับ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.7 ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในสถานประกอบการ เรียนเชิญแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
แรงงานจังหวัด : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตรายงาน
ผลการตรวจเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจาเดือน ก.ค.63 ออกตรวจ
จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ชุดตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถาน
ประกอบกิ จ การจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ เข้ า ตรวจสถานประกอบกิ จ การ จ านวน 5 แห่ ง ใน อ.ขุ น หาญ
ประกอบด้ ว ยประเภทกิ จ การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร คาราโอเกะ และปั้ ม น้ ามั น ผลการออกตรวจสถาน
ประกอบการมีลูกจ้างสัญชาติไทย จานวน 97 คน ลูกจ้างต่างด้าวสัญ ชาติลาว 2 คน ลิทัวเนีย จานวน 1 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.ค.63 เข้าตรวจในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จานวน 2 แห่ง ประเภทกิจการร้านอาหารและ
กิจการให้บริการด้านโรงแรม ผลการตรวจ ลูกจ้างสัญชาติไทย จานวน 2 คน สัญชาติลาว จานวน 9 คน และ
ครั้ ง ที่ 3 ได้ อ อกตรวจสถานประกอบกิ จการในพื้ น ที่ อ.เมื องศรี สะเกษ โดยได้ ชี้ แจงนโยบายที่ ส าคัญ ของ
กระทรวงแรงงานภารกิจด้านแรงงานและนโยบายจังหวัด รวมถึงรณรงค์ป้ องกันปั ญ หายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ และประชาสั ม พั น ธ์ ขั บ เคลื่ อ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.8 การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เรียนเชิญสานักงานป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ปภ.จังหวัดฯ : ไม่เข้าร่วมประชุม

-8เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.9 การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แชร์ลูกโซ่ เรียนเชิญสรรพากรพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากร : เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ในห้วงเดือ น ก.ค.63 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ การกู้ยื ม เงิน ที่ เป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน ในลั ก ษณะการแชร์ลู ก โซ่ ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.10 การจัดระเบียบหอพัก เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
ท้องถิ่นจังหวัด : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับในช่วงเดือน ก.ค.63 ท้องถิ่นจังหวัด
ศรีสะเกษ ไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับหอพัก แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง คณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็นและอื่น ๆ
ประธาน : มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ตารวจมีข้อมูลการยิงกันไหมครับ
สภ.เมืองศรีสะเกษ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 บริเวณหน้า
โรงแรมพรหมพิมาน มีกลุ่มวัยรุ่นได้มีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกัน มีการท้าทายกัน กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกยิงได้ขับ
รถจักรยานยนต์ออกมาตามเส้นทางถนนราชการรถไฟ ได้มีรถยนต์ของคู่อริขับตามประกบและหนึ่งในคนร้ายได้
ใช้อาวุธปืน ยิงออกมาจากตัวรถ จนทาให้มีผู้ถึงแก่ความตาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไ ด้ทาการสืบสวนและได้ขอ
หมายศาลจับกุ มตัวผู้ต้ องหาได้แล้ว 1 ราย เหลือ อีก 1 ราย ซึ่ง หลบหนี จะได้ติด ตามตัวมาดาเนิน คดีต าม
กฎหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน : ขอบคุณครับ ก็ฝากดูแลด้วยครับ ก็เป็นกรณีต่อเนื่องมาจากการเปิดสถานบริการ ก็เป็นอุทาหรณ์
ในส่วนของการผ่อนปรนตามมาตรการให้เปิดสถานบริการได้ ก็ฝากดูแลในส่วนของการดาเนินคดี ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง ประธานสรุปข้อสั่งการ
ประธานฯ : ผมก็ได้สั่งการไปแล้ว สาหรับแต่ละหน่วยเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรน ส่วนใหญ่สถานประกอบการ
ต่างๆ ก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ก็อาจจะมีบางแห่งที่ยังละเลย ก็ฝากพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาชับด้วย ปิด
การประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 10.25. น.
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