รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 4/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสระกาแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
.................................
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายสารวย
เกษกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายธนัชกฤศ
บุดดีเสาร์
แทน ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
4. พ.อ.สุรณัณ
คาอุ่นสาร
ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ
5. นางจุฑารัศม์
กิ่งมณี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6. นางวัชรี
ธนบูลย์พิพัฒน์ แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
7. นายบุญเลิศ
วงศ์เจริญ
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายสมศักดิ์
พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
9. นายประสิทธิ์
บุญเสนอ
แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายธนะศักดิ์
นามวงศ์
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายจิรศักดิ์
ทองเพิ่ม
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
12. น.ส.วรรณา
บุดดีสิงห์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
13. นางสาวนงครัตน์ กนิษฐพยาฆร์ แทน เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดศรีสะเกษ
14. นายยุทธศักดิ์
พรรณโรจน์
แทน สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
15. นายอนุชาติ
ทุ้มกลาง
แทน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
16. นายนิพนธ์
ถาดทอง
แทน นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
17. นายพิพัฒน์
นะรุน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
18. นายปรีชา
ส่งเสริม
หน.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
19. นายธนัชกฤศ
บุดดีเสาร์
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
20.นายวิชัย
เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
21. น.ส.สุภาวดี
ส่องเมืองสุข สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
22. นายสายันต์
ภูมิเขต
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
23. พ.ต.อ.ชยากร
เทศะบารุง
รอง.ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
24. พ.ต.อ.อนุการ
ธรรมวิจารณ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
25. พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า
ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ
26. พ.ต.ท.เจษฎาพงศ์ ทองแก้วระพิพงษ์ สว.สภ.หนองไฮ
27. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
โภคทรัพย์
สว.สภ.โพนเขวา
28. พ.ต.ต.สยาม
โพธิ์เตี้ย
แทน ผกก.ตม.ศรีสะเกษ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธงชัย
เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
2. นายวิชัย
ตั้งคาเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
3. นายอนุรัตน์
ธรรมประจาจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
4. นายจักรพงศ์
แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
5. นายวิจารณ์
แก้วจาระนัย อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ติดราชการ
6. นายพงศ์พล
ภูพุฒ
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
7. นางฐพัชร์รดา
ธนินท์จิรานนท์ หน.สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
/8. นางอาภาวดี…

-28. นางอาภาวดี
พรหมจอม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ติดราชการ
9. ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ติดราชการ
10. นายสุริภาส
สีหะวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ติดราชการ
11. นายภัทธศาสน์
มาสกุล
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 ติดราชการ
12. น.ส.ธนิทอร
หอมพันธ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 ติดราชการ
13. พ.อ.ภคพล
มีทิพย์
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ติดราชการ
14. พ.อ.ประสิทธิ์
เติมชาติ
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53
ติดราชการ
15. ว่าที่ ร.ท.สิทธินัตถ์ บัวศรี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
16. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
ติดราชการ
17. นางรัมภาภรณ์
วรรคสังข์
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ
18. นายจรินทร์
รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
19. น.ส.จารุวรินทร์
ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ติดราชการ
20. น.ส.อัญชลี
จิตรเสนาะ
ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กฯ
ติดราชการ
21. น.ส.วาสนา
อยู่ดี
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
22. จ.ส.อ.อาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
23. นายสุพิชัย
หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
24. นายฉัฐมงคล
อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ติดราชการ
25. นางศิริพรรณ
อันชื่น
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
26. นายกรวิชญ์
เดชาติวงค์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร อปพร.ศรีสะเกษ ติดราชการ
27. นายวนิชย์
ฤทธิ์เดช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดราชการ
28. พ.ท.พิชิต
อวยพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดราชการ
29. นายชวน
ธีรวุฒิอุดม
หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
30. นายตระการ
ชาลี
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
31. นางวัชรกาญจน์ คงพูล
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ติดราชการ
หมายเหตุ : เพื่ อ ใหการดาเนิ น การประชุ มเป็ น ไปตามที่ รัฐ บาลได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิน ตามอ านาจ
พระราชกาหนดบริห ารสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วั นที่ 26 มีน าคม 2563 จังหวัดศรีส ะเกษ
จึงกาหนดใหผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะหน่ วยงานที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และเขตอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ ให้มาร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ สาหรับหน่วยงานที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่อาเภออื่น ๆ
ให้เข้าร่วมประชุมกับอาเภอในพื้นที่
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. นายวัฒ นา พุฒิ ชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทาหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่
4/๒๕๖4
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : เรียนคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยทุกท่าน เชิญระเบียบวาระต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขาฯ : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕64 ดาวน์โหลดได้ที่ www.sisaket.go.th มีทั้งหมด 11 แผ่น
ผู้ใดมีขอ้ แก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้เลย ถ้าไม่มีขออนุญาตรับรองไปก่อนนะครับ
/ระเบียบวาระที่ ๓…

-3ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม)
ภ.จว.ศรีสะเกษ : พ.ต.ท.สุ วรรณ พั น วงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีส ะเกษ รายงานผลการปราบปรามอาชญากรรม
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖3 เปรียบเทียบเดือนเมษายน ๒๕64 ของ ภ.จว.ศรีสะเกษ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ
เมษายน ๒๕63 รับแจ้ง 11 ราย จับ 11 ราย
เมษายน ๒๕๖4 รับแจ้ง 11 ราย จับ 10 ราย
คดีฆ่าผู้อื่น (อุกฉกรรจ์)
รับแจ้ง 2 ราย จับ 2 ราย
คดีทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย รับแจ้ง 0 ราย จับ 0 ราย
คดีพยายามฆ่า
รับแจ้ง 2 ราย จับ 2 ราย
คดีทาร้ายร่างกาย
รับแจ้ง 3 ราย จับ 3 ราย
คดีข่มขืนกระทาชาเรา
รับแจ้ง 1 ราย จับ 0 ราย
คดีอื่นๆ
รับแจ้ง 3 ราย จับ 3 ราย
กลุ่มที่ ๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เมษายน ๒๕63 รับแจ้ง 28 ราย จับ 27
เมษายน ๒๕๖4 รับแจ้ง 27 ราย จับ 22
คดีปล้นทรัพย์ รับแจ้ง 0 ราย จับ 0 ราย
คดีวิ่งราวทรัพย์ รับแจ้ง 1 ราย จับ 0 ราย
คดีกรรโชกทรัพย์ รับแจ้ง 1 ราย จับ 1 ราย
คดียักยอกทรัพย์ รับแจ้ง 1 ราย จับ 1 ราย
คดีรับของโจร รับแจ้ง 0 ราย จับ 0 ราย
คดีวางเพลิง รับแจ้ง 0 ราย จับ 0 ราย

ราย
ราย
คดีชิงทรัพย์ รับแจ้ง 0 ราย จับ
คดีลักทรัพย์ รับแจ้ง 9 ราย จับ
คดีฉ้อโกงทรัพย์ รับแจ้ง 4 ราย จับ
คดีทาให้เสียทรัพย์ รับแจ้ง 1 ราย จับ
คดีลักพาเรียกค่าไถ่ รับแจ้ง 0 ราย จับ
คดีอื่นๆ
รับแจ้ง 10 ราย จับ

กลุ่มที่ ๓ คดีฐานความผิดพิเศษ
เมษายน ๒๕63 รับแจ้ง 7 ราย จับ 7
เมษายน ๒๕๖4 รับแจ้ง 2 ราย จับ 0
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
รับแจ้ง 1 ราย จับ 0
พ.ร.บ.ป่าไม้
รับแจ้ง 1 ราย จับ 0

ราย
ราย
ราย
ราย

0
8
2
1
0
9

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
เมษายน ๒๕63 จับกุม 619 ราย ผู้ต้องหา 813 คน
เมษายน ๒๕๖4 จับกุม 701 ราย ผู้ต้องหา 834 คน
คดียาเสพติดโดยรวม
จับกุม 580 ราย ผู้ต้องหา 597 คน
คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
จับกุม 39 ราย ผู้ต้องหา 39 คน
การพนันโดยรวม
จับกุม 41 ราย ผู้ต้องหา 127 คน
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จับกุม 0 ราย ผู้ต้องหา 0 คน
ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จับกุม 6 ราย ผู้ต้องหา 6 คน
ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม 0 ราย ผู้ต้องหา 0 คน
ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จับกุม 19 ราย ผู้ต้องหา 26 คน
ความผิด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จับกุม 16 ราย ผู้ต้องหา 39 คน
/ผลการจับกุม…

-4ผลการจับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับจราจร 10 ข้อหาหลัก (เดือนเมษายน 2564)
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
จับกุม 372 ราย
- ขับรถย้อนศร
จับกุม 239 ราย
- ฝ่าฝืนสัญญาญไฟ
จับกุม 584 ราย
- ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
จับกุม 3,549 ราย
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
จับกุม 805 ราย
- แซงในที่คับขัน
จับกุม 111 ราย
- เมาสุราขณะขับรถ
จับกุม 919 ราย
- ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม 3,254 ราย
- อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน
จับกุม 607 ราย
- โทรศัพท์ขณะขับรถ
จับกุม 147 ราย
รวม 10,587 ราย
ประธานฯ : 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 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผลการตรวจยึดการจับกุมการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ประจาเดือน เม.ย.64 มีคดีที่เกิดขึ้น ดังนี้
คดีสัตว์ป่า/อื่นๆ จานวน 1 คดี
คดีที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564
เหตุการณ์ : คณะเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์จัดการพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก ที่ 1 (ภูดินน้อย-โดนเอาว์) ได้ทา
การจับกุมตัวผู้ต้องหา จานวน 1 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนฯ ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงได้เข้าไป
ตรวจสอบพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่กาลังโอบล้อมได้พบชายหนึ่งคนเดินถือปืนแก๊ป และสะพายกระเป๋าเป้หนึ่งใบ
ออกมาตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่ม จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ เมื่อชายดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่ง
หลบหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่สามารถวิ่งไล่จับกุมตัวมาได้ จากการค้นตัวและกระเป๋าเป้ พบอุปกรณ์ดังที่กล่าว
มาแล้ว ตรวจสอบรอบๆ บริเวณโดยทั่วไป ไม่พบสัตว์ป่าถูกล่าและไม่พบการกระทาผิดอย่างอื่น
อุปกรณ์ของกลาง ประกอบด้วย
1) ปืนแก๊ป 1 กระบอก
2) ดินปืน 1 ขวด
3) ลูกตะกั่ว 150 ลูก
4) ยาบ้า 10 เม็ด
ผู้กระทาความผิด 1 คน ชาวไทย
สถานที่เกิดเหตุ : พื้นที่ป่าลาห้วยสังกต (ป่าด้านทิศใต้พนมระไซร์) ใน ขสป.พนมดงรัก ท้องที่ตาบลรุง
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประธานฯ : เชิญระเบียบวาระต่อไปครับ
เลขาฯ : ระเบี ย บวาระที่ 3.3 การจั ด ระเบี ย บสั ง คม รี ส อร์ ท โรงแรม สถานบริ ก าร การพนั น
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน เรียนเชิญปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
/ปกครองจังหวัดฯ…

-5ปกครองจังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปกครองจังหวัด ขออนุญาตสรุปผลการ
ดาเนินการการจัดระเบียบสังคม สถานบริการความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชน ในรอบเดือน เม.ย.64 ที่ผ่านมา ดังนี้
วั นที่ 23 มี .ค. – 6 เม.ย.64 อ าเภอโพธิ์ ศรี สุ วรรณ สมาชิ ก อส. ผรส. ชรบ. ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ต าบลเสี ยว
ชุดปฏิบัติการตาบลมั่นคงปลอดยาเสพติ ด ดาเนินการออกตรวจตรา ลาดตระเวน รักษาความสงบเรียบร้อย
หาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่ ตาบลเสียว ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
วาระจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการตาบลมั่นคงปลอดยาเสพติด
และเพื่อตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย จุดเสี่ยงรอบหมู่บ้าน
ผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทาความผิดสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. อาเภอเมืองศรีสะเกษ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ร่วมด้วย สาธารณสุขอาเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานี ตารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอาเภอเมืองศรีสะเกษ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมืองศรีสะเกษที่ 3 ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกุดโง้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และให้คาแนะนา กรณีการอนุญาตจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีประจาปี
ของวั ดโพนข่ า ต าบลโพนข่ า อ าเภอเมื องศรี สะเกษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ดศรี สะเกษ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่
29 มกราคม 2564 และคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษณ วัดบ้านโพนข่า ตาบลโพนข่าอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. - 00.00 น. อาเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิก
กองอาสารั ก ษาดิ น แดนอ าเภอเมื อ งศรี ส ะเกษ ที่ 3 ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุ ข อ าเภอเมื อ งศรี ส ะเกษ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ดาเนินการออกจัดระเบียบสังคม สถานบริการและสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการกวดขันให้ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการระเบียบกฎหมายที่กาหนด รวมถึงการติดตาม
กวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผลการปฏิ บั ติไม่พ บการกระทาความผิ ด ทั้ งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้กาชับ เน้ น ย้าให้ ผู้ ป ระกอบการมี ความ
เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
วัน ที่ 9 - 10 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น - 00.00 น อาเภอเมืองศรีสะเกษ บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ
เจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ขอาเภอเมืองศรีส ะเกษ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอาเภอเมืองศรีส ะเกษที่ 3
ดาเนินการกากับ ติดตาม เฝ้าระวังและควบคุม สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถาน
บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) รวมถึงกากับ
ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อาเภอเมืองศรีสะเกษ จานวน 16 แห่ง
ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้กาชับและเน้นย้าให้ผู้ประกอบการทุกราย ดาเนินการตามมาตรการ DMHTT
อย่างเคร่งครัด
วันที่ 23 มี.ค. 2564 อาเภอน้าเกลี้ยง สั่งการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตาบลเขิน ,
ตาบลน้าเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 16.00-19.00 น. อาเภอน้าเกลี้ยง บูรณาการกาลังในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจสภ.น้าเกลี้ยง, อปพร. ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
/วันที่ 5 เมษายน...

-6วันที่ 5 เมษายน 2564 อาเภอปรางค์กู่ บูรณาการร่วมกับสถานีตารวจภูธรปรางค์กู่และเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานี ต ารวจภู ธ รปรางค์ กู่ ปล่ อ ยแถวระดมกวาดล้ า งอาชญากรรม และการกระท าผิ ด กฎหมาย
โดยปฏิบัติการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายตามาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจร ณ สี่แยกร้านพรเพ็ญ สังฆภัณฑ์
2. ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบตามข้ อ ร้ อ งเรีย น บ้ านกอกหวาน ต าบลโพธิ์ ศ รีพ บกลุ่ ม วั ยรุ่น มั่ ว สุ ม เสพติ ด
ผลตรวจปั ส สาวะเป็ น บวก2 คน จึ งได้ท าบั นทึ ก จับ กุม และส่ งตัว ผู้ ต้ องหาทั้ ง 2 คน ส่ งพนั กงานสอบสวน
เพื่อดาเนินคดี ต่อไป
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. นายอาเภอยางชุมน้อย สั่งการให้ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจตระเวนรักษาความสงบ
เรีย บร้อยในพื้นที่ เพื่อป้ องกัน และแก้ไขปัญ หายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินให้
ประชาชน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
วันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. นายอาเภอยางชุมน้อย สั่งการให้ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจตระเวนรักษาความสงบ
เรีย บร้อยในพื้นที่ เพื่อป้ องกัน และแก้ไขปัญ หายาเสพติด และสร้า งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินให้
ประชาชน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
วันที่ 11 เม.ย.64 อาเภอห้วยทับทัน บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจร้านสถานบริการตาม
นโยบายในเขตพื้นที่อาเภอห้วยทับทัน ไม่พบการกระทาผิด เหตุการน์ทั่วไปปกติ
วันที่ 14 เม.ย. 2564 อาเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย จนท.ตร.สภ.ภูสิงห์ , จนท.สสอ. ร่วมกันออกตรวจ
สถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อแจ้งคาสั่ง จว.ศรีสะเกษ ที่ 1593/2564 เรื่องปิดสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ตั้งแต่
วันที่ 15-19 เม.ย. 2564 พร้อมขอความร่วมมือ/ให้คาแนะนาร้านอาหาร/ร้านเนื้อย่าง ให้ร่วมขายเฉพาะการ
นาไปรับประทานเองที่บ้าน งดเว้นการนั่ งทานในร้าน ตามห้วงเวลาที่กาหนด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี
วัน ที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. อาเภอพยุ ห์ โดยฝ่ ายความมั่ น คง พร้อ มกาลั งพล
สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.พยุห์ ที่ 22 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจความสงบเรียบร้อย
ในพื้น ที่ กาชับ ด่ านตรวจ/จุ ดบริการประชาชนสถานบริการ? ห้ างร้าน และพื้นที่เสี่ ยง เพื่อตรวจตราความ
เรียบร้อยในพื้นที่ ผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. อาเภอบึงบูรพ์ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ ระดับอาเภอ ได้ร่วมกันบูรณาการออกตรวจตราสถานประกอบการ ห้างเทสโก้โลตัส ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าประกอบการ ในเขตพื้ น ที่ อาเภอบึ งบู รพ์ เพื่ อให้ ค าแนะน าในการให้ บ ริการลู ก ค้า และปฏิ บั ติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการเฝ้ าระวังป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. อาเภอขุขันธ์ โดยชุดปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ ระดับอาเภอ ได้ร่วมกันออกตรวจตราสถานประกอบการ ห้างเทสโก้โลตัส ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าแผงลอย
ร้านค้าประกอบการ บริเวณตลาดสด ตลาดโต้รุ่ ง ในเขตเทศบาลตาบลเมืองขุขันธ์ เพื่อให้คาแนะนาในการ
ให้บริการลูกค้า และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 19)
/วันที่ 13 เมษายน…

-7วั นที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. อ าเภอกั นทรลั กษ์ พร้ อมด้ วย สาธารณสุ ขอ าเภอกั นทรลั กษ์
เจ้าหน้าที่สถานีตารวจภูธรกันทรลักษ์ และสมาชิก อส. อ.กันทรลักษ์ที่ 9 ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และตรวจติดตามการดาเนินมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (covid-19) สถานบริก าร สถานประกอบการที่ เปิ ดในลั กษณะที่ คล้ ายสถานบริการ
ในพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์
ได้กาชับ ให้ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อาเภอ
กันทรลักษ์ ดังกล่าว ปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 อย่างเคร่งครัด
วัน ที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 21.30 น. นายอาเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายชุดปฏิบัติการร่วม
ปกครอง ตารวจ จนท.สาธารณสุข ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้าย
สถานบริการ ในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย จานวน 3 ร้าน โดยได้แนะนาการปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้อง เช่น การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเปิด - ปิด ตามเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด ฯลฯ
2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT
ผลการจับกุมการพนัน
- อาเภอปรางค์กู่
1.วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาเภอปรางค์กู่ และเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรปรางค์กู่ ลงพื้นที่
กวาดล้างอาชญากรรม และการกระทาผิดกฎหมายโดยปฏิบัติการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายตามาตรการป้องกัน
โควิด-19 จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันน้าเต้า ปู ปลา สามารถจั บกุม ผู้ต้องหา 6 คน พร้อมของกลางอุปกรณ์
การเล่น เงินสด จานวน 200 บาท
2. วันที่ 26 มีนาคม 2564 จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันเบี้ยโบก สามารถจับกุม ผู้ต้องหา 4 คน
พร้อมของกลางและอุปกรณ์การเล่น และเงินสด 20 บาท
3. วันที่ 31 มีนาคม 2564 จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนั นไฮโล สามารถจับกุมผู้ต้องหา จานวน 3
ราย พร้อมของกลางและอุปกรณ์การเล่น และ เงินสด 330 บาท
- อาเภอศรีรัตนะ
วันที่ 26 มีนาคม 2564 อาเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วยตารวจชุดสืบสวน สภ.ศรีรัตนะ ได้ร่วมกันจับกุม
ตั ว ผู้ ลั ก ลอบเล่ น การพนั น เบี้ ย โบก ผู้ ต้ อ งหา จ านวน 7 ราย น าตั ว พร้อ มของกลางส่ ง พงส.สภ.ศรีรั ต นะ
เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน
1.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้า ในการอนุมัติค่าชดเชย
เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ผู้เดือดร้อนจากเขื่อนราษีไศล “กลุ่มนานอกอ่างเก็บน้า” นาโดย
นายกฤษกร ศิลารักษ์ (ป้าย) วันที่ 5เมษายน 2564 เวลา11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรี สะเกษ มอบหมาย ให้ นายอนุ รั ตน์ ธรรมประจ าจิ ต รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดศรี สะเกษ ลงพื้ นที่ “ทุ่ งหนองแห้ ว”
ตาบลด่าน และทุ่งน้าเค็ม ตาบลหนองแค อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม
รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษามูลล่าง เจ้าหน้าที่จากประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการ นอ.ราษีไศล เจ้าหน้าตารวจสภ.ราษีไศล ผู้แทน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่จากชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ราศีไศล ได้อานวยความสะดวกให้ แก่
เจ้าหน้าที่และมวลชนที่มาร่วมรับฟังฯ
/โดยมีข้อสรุป...

-8โดยมีข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา คือ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ปภ.จังหวัดศรีเกษ จะได้นาเครื่องสูบ
น้ามาติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง บริเวณ 2 จุด ได้แก่ จุดหนองแห้ ว ตาบลด่าน จานวน 2 เครื่อง และจุดทุ่ง
น้าเค็ม จานวน 1 เครื่อง เพื่อระบายน้าออกจากทุ่งนาที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 จุด
ทรัพยากรป่าไม้ฯ
อาเภอขุนหาญ
1. วั น ที่ 24 มี . ค.64 อ าเภอขุ น หาญ ได้ น าก าลั ง จนท.สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
อ.ขุน หาญ ที่ 6 สนธิกาลัง จนท.ตารวจ สภ.ขุนหาญ ,จนท.หน่วยพิทักษ์รักษาป่าที่ ศก.1,จนท.ทหารร้อย
ร.1633 ฉก.3,จนท.ทหาร ขกร.กกล.สุรนารี ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทาลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อ.ขุนหาญ
ตามแผน "ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลาดวน" ผลการดาเนินการ สามารถจับกุมผู้ ต้องหา จานวน 1 ราย
พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้ า จ านวน 2 เม็ด ไม้พะยุง จานวน 29 ท่อน/แผ่ น 0.168 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง
22.48 บาท ค่าเสียหายของรัฐ 70,280 บาท
2. วันที่ 8 เม.ย.64 อาเภอขุนหาญ นากาลัง จนท.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ขุนหาญ ที่ 6
สนธิกาลัง จนท.ตารวจ สภ.กัน ทรอม ,จนท.หน่ว ยพิทักษ์รักษาป่าที่ ศก.3,จนท.ทหาร ฉก.3 กกล.สุ รนารี
ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทาความผิดเกี่ยวกับการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อ.ขุนหาญ ตามแผน "ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลาดวน"
สามารถจับกุม ผู้ต้องหา จานวน 2 ราย พร้อมด้วยของกลาง
- ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ลักษณะชนิดเม็ดสีส้มกลมแบน จานวน 15 เม็ด
- ไม้พะยุง จานวน 49 ท่อน/เหลี่ยม (ปริมาตรรอการตรวจวัด)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญวาระต่อไปครับ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดระเบียบร้านเกม เรียนเชิญวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ขอรายงานผลการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจาเดือน เม.ย.64 ได้ออก
ตรวจเฝ้าระวังให้คาแนะนาและตรวจสถานประกอบกิจการ ที่ ขออนุญาตใหม่ และออกตรวจตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่าย
ปกครอง ตารวจ สาธารณสุข ดังนี้
โรงแรมพรหมพิมาน, ฟันพาวิลเลียน (โลตัสศรีสะเกษ), ชานเมืองคาราโอเกะ, ฟันพาวิลเลียน (บิ๊กซี
ศรีสะเกษ), โรงภาพยนตร์ MVP (บิ๊กซีศรีสะเกษ) และสกิ๊ปปี้แลนด์ (บิ๊กซีศรีสะเกษ) อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งสถาน
ประกอบการได้ ให้ ความร่ วมมื อในการป้ องกั นและเฝ้ าระวั งการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID -19)
เป็นอย่างดี และได้มีการแจ้งมาตรการควบคุมโรคให้แก่สถานประกอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็น
การชั่วคราว จานวนสถานประกอบการที่ปิดชั่วคราว ร้านคาราโอเกะ จานวน 32 แห่ง ช่วงเวลาที่ปิดระหว่าง
วันที่ 15 – 19 เมษายน 2564
สาหรับข้อมูลของสถานประกอบการประจาเดือนมีนาคม มีทั้งหมด 412 แห่ง แยกเป็นประเภทโรง
ภาพยนตร์ จานวน 21 แห่ง, ร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนจาหน่ายภาพยนตร์ จานวน 49 แห่ง, ประเภทร้านเกม
จานวน 154 แห่ง และคาราโอเกะ จานวน 32 แห่ง นาเรียนข้อมูลให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
/ประธานฯ…
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เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.5 ผลการจัดระเบียบการจาหน่ายสุรา เรียนเชิญสานักงานสรรพสามิตพื้น ที่
จังหวัดศรีสะเกษ
สรรพสามิต ฯ : เรีย นท่านประธานและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ผลการจัดระเบียบการจาหน่ ายสุ รา
ประจาเดือน เม.ย. 64 ผลการจัดระเบียบการจาหน่ายสุรา สายตรวจสรรพสามิตและพื้นที่สาขาได้ออกตรวจใน
พื้นที่และกาชับให้ผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : เชิญระเบียบวาระต่อไปครับ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.6 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เรียนเชิญตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ และจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ตม.จังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมครับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผล
การปฏิบัติ ประจาเดือนเมษายน 2564 ดังนี้
1. ผลการสืบสวนและป้องกันปราบปราม
- พ.ร.บ.คนเขาเมือง จับกุม 23 ราย - พ.ร.บ.ยาเสพติด จับกุม 8 ราย - พ.ร.บ.ป่าไม้ จับกุม 1 ราย
- ตามหมายจับ จับกุม 4 ราย รวม 36 ราย
2. คนต่างด้าว
- ขออยูตอชั่วคราวระยะสั้น + ระยะยาว
จานวน 182 ราย
- ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก จานวน 6 ราย
- รับแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของคนต่างด้าว
จานวน 441 ราย
รวม 629 ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญวาระต่อไปครับ
เลขาฯ : ระเบียบวาระที่ 3.7 ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในสถานประกอบการ เรียนเชิญแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แรงงานจั งหวัด : เรี ย นท่ านประธานและผู้ เข้าร่ว มประชุ มทุ กท่ าน ในส่ ว นของส านั กงานแรงงานจั งหวั ด
ศรี สะเกษ ขอรายงานผลการตรวจบู รณาการป้องกันการค้าแรงงานมนุษย์ ประจาเดือน เม.ย.64 ผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย
และแรงงานบังคับ โดยคณะทางานฯ ได้ให้คาแนะนาผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กฎหมายประกันสังคม การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่า งด้าว ภายใน 24 ชม.
แนะนาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 การตรวจสุขภาพประจาปี การป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทางาน แนะนานายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมถึงแนะนาการปฏิบัติ
ตนเพื่อป้ องกัน การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แจกหน้ากากผ้ าให้ กับนายจ้างลูกจ้าง และแนะนาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา
2019 ( COVID-19 ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญวาระต่อไปครับ
/เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.8...

-10เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.8 การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เรียนเชิญสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ปภ.จังหวัดฯ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ดังนี้
สถิติอุบัติเหตุ
1. เกิดอุบัติเหตุ จานวน 17 ครั้ง บาดเจ็บ 15 คน เสียชีวิต 5 คน
2. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วง 40 – 49 ปี
3. ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 16.01 – 20.00 น.
4. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ถนนกรมทางหลวงและถนนใน อบต./หมู่บ้าน
5. บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทางตรง
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
1. วันที่ 10 เม.ย.64 เวลาประมาณ 07.40 น. รถเก๋ง ชน รถจักรยานยนต์ บริเวณบ้านเหล่าเชือก
ถนนทางหลวง 2178 ถนนสี่เลน มีเกาะกลางถนน ถนนอุบล-กันทรลักษ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เสียชีวิต
1 ราย ณ ที่เกิดเหตุ สาเหตุเกิดจาก รถเก๋งหลับใน รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย
2. วันที่ 12 เม.ย. 64 เวลาประมาณ 21.50 น. รถจักรยานยนต์ (BigBike) ชนท้ายรถบรรทุก 6
ล้ อ บริ เวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 กม. 8 ต.ขะยู ง อ.อุทุ ม พรพิ สั ย จ.ศรีส ะเกษ เสี ยชี วิต 2 ราย
ณ ที่เกิดเหตุ สาเหตุเกิดจาก รถบรรทุก : ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์ ผู้ขับ: สวมหมวกนิรภัย ผู้ซ้อน:ไม่
สวกหมวกนิรภัย และขับรถเร็ว
3. วันที่ 14 เม.ย.64 เวลาประมาณ 21.00 น. รถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถปิ๊คอัพ บริเวณสามแยก
ไฟแดงพืชสวน ทางหลวงหมายเลข 226 ศรีสะเกษ –อุทุมพรพิสัย ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เสียชีวิต
1 ราย ณ ที่เกิดเหตุ สาเหตุเกิดจาก ผู้เสียชีวิตเมาสุราขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว ประกอบกับสภาพ
ถนนเปียกลื่น ชนท้ายกับรถยนต์ของคู่กรณีซึ่งจอดติดไฟแดง เป็นเหตุให้เสียชีวิต และรถจักรยานยนต์ ไม่สวม
หมวกนิรภัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญวาระต่อไปครับ
เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.9 การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แชร์ลูกโซ่ เรียนเชิญสรรพากรพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากร : เรีย นท่านประธาน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ในห้ ว งเดือ น เม.ย. 64 ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในลักษณะการแชร์ลูกโซ่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานฯ : ขอบคุณครับ เชิญวาระต่อไปครับ
เลขา : ระเบียบวาระที่ 3.10 การจัดระเบียบหอพัก เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ท้องถิ่นจังหวัด : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษขอรายงานจานวนหอพักที่จดทะเบียน พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่ จว.ศรีสะเกษ ข้อมูล
ณ เดือน เม.ย.64 มีจานวน ทั้งสิ้น 125 แห่ง แยกเป็นหอพักชาย จานวน 38 แห่ง หอพักหญิง จานวน 88
แห่ง อยู่ในเขตเทศบาล 109 แห่ง, องค์การบริหารส่วนตาบลหนองครก 1 แห่ง, องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
2 แห่ ง, องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหญ้ าปล้อง 1 แห่ ง และองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองแก้ว 12 แห่ ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
/ประธานฯ…
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ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง คณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็นและอื่นๆ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง ประธานสรุปข้อสั่งการ
ประธานฯ : ฝากกาชับเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19), การสวมใส่หน้ากากอนามัย , ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง, การกักตัวกลุ่มเสี่ยง และการตรวจ
สถานบริการ ขอให้ดาเนินการอย่างเคร่งครัด ขอบคุณทุกหน่วยงานครับ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
เลิกประชุมเวลา 10.45 น.
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.อนุการ ธรรมวิจารณ์ ผู้รายงานการประชุม
(อนุการ ธรรมวิจารณ์)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
(ลงชื่อ) ด.ต.หญิง จิราพร ดวงแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์
(จิราพร ดวงแก้ว)
ผบ.หมู่.ฯ ปรก.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

