หนาที่ ๑

ในจํานวน ๑๐ หนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1๑/2558
เมื่อวันจันทร+ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2558 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผูมาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายสมเพชร สรอยสระคู
๓. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย)
๔. นายธีรพงศ) บริสุทธิญาณี
๕. พ.ต.อ.ชัชชัย วงค)สุนะ
๖. นายพรอมพงศ) มาพงษ)
๗. นายมังกร ศรีราช
๘. นายเชฎฐกฤท วรจันทร)
๙. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
๑๐. นายอุไรวิธ พลเยี่ยม
๑๑. นายพิชิต ศรีสวาง
๑๒. พ.ต.ท.อําพร สายัณห)ศิริ
๑๓. นายวิศวะ ปAติสุขสมบัติ
๑๔. นางอรวรรณ หินตะ
๑๕. นายอนันตชัย ไขประภาย
๑๖. นายพิงค)พันธ) คํานา
๑๗. นายสันธาน สรอยสําโรง
๑๘. พ.จ.อ.ชัยวิวัฒน) เบญมาตย)
๑๙. นายขจรศักดิ์ คําปาน
๒๐. นายสมพงษ) คุมสวรรณ
๒๑. นายประหยัด คุณมี
๒๒. นายวิรัตน) เจริญจิตร)
๒๓. พ.ต.วิเชียร ใจคง
๒๔. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
๒๕. พ.ต.อ.จตุรงค) เปรมศิริ
๒๖. พ.ต.อ.พิษณุ บรรลุศิลปE
๒๗. พ.ต.ท.วิชยานนท) นิติกุล
๒๘. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน)
๒๙. พ.ต.ท.สุรจิต จันทร)แดง
๓๐. พ.ต.อ.กฤตนัย บัวพันธ)
๓๑. พ.ต.อ.พุฒินันท) อําพันธ)

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯกรรมการ
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผบ.เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ
กรรมการ
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)ฯ กรรมการ
แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
แทน นายอําเภอดอนตาล
กรรมการ
นายอําเภอดงหลวง
กรรมการ
แทน นายอําเภอหวานใหญ
กรรมการ
แทน นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ กรรมการ
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ
ผกก.สภ.ดอนตาล
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.นิคมคําสรอย
กรรมการ
ผกก.สภ.ดงหลวง
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.หวานใหญ
กรรมการ
ผกก.สภ.หนองสูง
กรรมการ
ผกก.สภ.ผึ่งแดด
กรรมการ

หนาที่ ๒
๓๒. พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
๓๓. พ.ต.ท.อาทิตย) แสนวัง
๓๔. พ.ต.ท.อดุลย) ศรีทอง
๓๕. พ.ต.ท.ปAยมิตร แสงเมือง
๓๖. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๓๗. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย)
๓๘. พ.ต.ต.สมชาย กิ่งมลิ
๓๙. ร.ต.ท.วัชรินทร) อินไชวา
๔๐. พ.จ.วัชรินทร) วงศ)อิน
๔๑. นายสุพจน) สุอริยพงษ)
๔๒. พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย
๔๓. นายวีระ จรูญพิทักษ)พงศ)
๔๔. ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน)

สวญ.สภ.บานคอ
สวญ.สภ.กกตูม
สวญ.สภ.ปGาไร
สว.สภ.คําปGาหลาย
สว.สภ.หนองสูงใต
สว.สภ.ดงเย็น
แทน สว.สภ.นาอุดม
ผบ.รอย ตชด.234
ผบ.หมูเรือ ที่ ๓ นรข.
แทน นายกองค)การบริหารสวนจังหวัด
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ปLองกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
๑. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ)
๒. นายยงยุทธ สิงห)ธวัช
๓. อัยการคุมครองสิทธิฯ
๔. รอง ผอ.กอ.รมน.ฯ
๕. นายแพทย)สาธารณสุขจังหวัด
๖. ผอ.สปพ.มุกดาหาร
๗. ปศุสัตว)จังหวัดมุกดาหาร
๘. หน.สนง.ปLองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑๐. นายอําเภอนิคมคําสรอย
๑๑. ผกก.๑๐ บก.รน.
๑๒. ผบ.กองรอยทหารพรานที่ ๒๑๐๙
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๑๔. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ
๑๕. ปLองกันจังหวัดมุกดาหาร
ผูเขารวมประชุม
๑. นายพิชาญ ไชยเพชร
๒. ร.ต.ศิริศักดิ์ สุรชัย

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในจํานวน ๑๐ หนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หนาที่ ๓

ในจํานวน ๑๐ หนา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากการประชุมที่ผานมาที่ไดสอบถามกรรมการหลายๆ ทาน เพื่อหา
ประธานคณะกรรมการ
ขอสรุปวันประชุมคณะกรรมการความมั่นคงฯ ซึ่งในเดือนนี้ไดทดลองสับเปลี่ยนใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ความมั่นคงฯ ในภาคเชาของวันจันทร)เพื่อดูความเหมาะสมของเวลาและความสะดวกในการเดินทางของ
คณะกรรมการหลายๆ ทาน กระผมจึงขอทดลองกําหนดวันประชุมเพื่อหาความเหมาะสมและเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประชุมในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
สวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันศุกร+ที่ ๓๐ ตุลาคม 2558 www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
สวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันศุกร)ที่ ๓๐ ตุลาคม 2558 www.mukdahan.police.go.th
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-- ไมมี --

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปMองกันปราบปรามอาชญากรรม (ภ.จว.มุกดาหาร)

พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปLองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต 1 – 2๓ พฤศจิกายน 2558
ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบวันที่ ๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กับ วันที่ 2๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประเภทความผิด
วันที่ ๑-๒3 พ.ย.๕๗ วันที่ ๑-๒๓ พ.ย.๕๘
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
7
6
6
3
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย)
11
7
9
0
3. ความผิดพิเศษ
23
13
7
0
4. ความผิดที่รัฐเปkนผูเสียหาย
526
568
258
281

เพิ่ม/ลด
ลด 1
ลด 2
ลด 16
ลด 268

หนาที่ ๔

ในจํานวน ๑๐ หนา

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบระหวางปWงบประมาณ ๒๕๕8 กับ ปWงบประมาณ ๒๕๕9
ปWงบประมาณ ๒๕๕8
ปWงบประมาณ ๒๕๕9
(๑-31 ต.ค.๕๗)
(๑-31 ต.ค.๕8)
ประเภทความผิด
รับแจง
จับ
รับแจง
จับ
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
9
9
3
1
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย)
16
11
14
4
3. ความผิดพิเศษ
41
22
15
1
4. ความผิดที่รัฐเปkนผูเสียหาย
503
554
522
558

๑.
2.

๓.
๔.

เพิ่ม/ลด
ลด 6
ลด 2
ลด 31
ลด 19

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบ วันที่ ๑ – 23 พฤศจิกายน 25๕๗ กับ วันที่ ๑ – ๒3 พฤศจิกายน 25๕๘
วันที่ ๑ – 23 พ.ย.57 วันที่ ๑ – 23 พ.ย.58
ปริมาณของกลาง
ประเภท
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
ปW ๒๕๕๗
ปW ๒๕๕๗
(คน)
(ราย)
(คน)
(ราย)
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑
279
287
110
113
1) ยาบา 47,884 เม็ด
1) ยาบา 946 เม็ด
(ยาบาและยาไอซ))
2) ปmสสาวะ 232 ขวด
2) ปmสสาวะ 76 ขวด
3) ยาไอซ) 36.8 กรัม
ยาเสพติดใหโทษประเภท
14
8
9
7
1) กัญชาแหง 851 กรัม
1) กัญชาแหง 15 กรัม
(กัญชา)
๒) ปmสสาวะ ๒ ขวด
2) กัญชาสด 16 กิโลกรัม
3) กัญชาสด 120 กก.
(1,050 ตน)
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕
(กระทอม)
สารระเหย
8
8
2
2
1) สารระเหย 2 ขวด
1) สารระเหย 2 กระปnอง
2) สารระเหย ๒ ถุง
๓) สาระเหย 4 กระปnอง

ประเภท
๑. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(ยาบาและยาไอซ))
2. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(กัญชา)
๓. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(กระทอม)
๔. สารระเหย

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหวางปWงบประมาณ 2558 กับ ปWงบประมาณ 2559
ปWงบประมาณ ๒๕๕8
ปWงบประมาณ ๒๕๕9
ปริมาณของกลาง
(๑ – 31 ต.ค.57)
(1 – 31 ต.ค.58)
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
2557
2558
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
224
223
217
222
1) ยาบา 81936.75 เม็ด
1) ยาบา 65,833 เม็ด
2) ปmสสาวะ 178 ขวด
2) ปmสสาวะ 168 ขวด
3) ยาไอซ) 138 กรัม
3) ยาไอซ) 40.10 กรัม
11
7
8
8
1) กัญชาแหง 403 กรัม
1) กัญชาแหง 2.206 กก.
2) กัญชาสด 52.5 กก.
(394 ตน)
1
1
1
1
๑) กระทอม 92 ใบ
1) กระทอม 2 กก.
2

2

6

6

1) สาระเหย 2 ขวด

๑) สารระเหย 3 ถุง
2) สาระเหย 3 กระปnอง

หนาที่ ๕

ในจํานวน ๑๐ หนา

ผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม

จับกุม
(คดี)
21

จับกุม
(คดี)
25

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑-๒3 พฤศจิกายน 2557 กับ วันที่ ๑-๒3 พฤศจิกายน 2558
วันที่ ๑ – ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
5
1) ไมพะยูง
8
1
๑) ไมพะยูง
จํานวน 309 ทอน 118 เหลี่ยม
จํานวน 202 ทอน 60 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 7.787 ลูกบาศก)เมตร
รวมปริมาตร 3.474 ลูกบาศก)เมตร
๒) ไมชนิดอื่น
๒) ไมชนิดอื่น
จํานวน 25 ทอน 490 เหลี่ยม
จํานวน 18 เหลีย่ ม
รวมปริมาตร 22.95 ลูกบาศก)เมตร
รวมปริมาตร 0.46 ลูกบาศก)เมตร
3) รถยนต) ๖ คัน
๓) รถยนต) 1 คัน
4) รถจักรยานยนต) ๒ คัน
4) ลอเข็ญ 2 คัน
5) ลอเข็ญ ๗ คัน
6) เลื่อยยนต) ๖ เครื่อง
7) เครื่องชัง ๓ เครื่อง
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปWงบประมาณ 2558 กับ ปWงบประมาณ 2559
ปWงบประมาณ 2558
ปWงบประมาณ 2559
(วันที่ 1 – 31 ต.ค.57)
(วันที่ 1 – 31 ต.ค.58)
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
14
7
1) ไมพะยูง
3
1) ไมพะยูง
จํานวน 136 ทอน 8 เหลีย่ ม
จํานวน 317 ทอน 169 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 1.606 ลูกบาศก)เมตร
รวมปริมาตร 4.44799 ลูกบาศก)เมตร
2) ไมชนิดอื่น
2) ไมชนิดอื่น
จํานวน 264 เหลีย่ ม
จํานวน 12 ทอน 183 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 18.608 ลูกบาศก)เมตร
รวมปริมาตร 5.95 ลูกบาศก)เมตร
3) รถยนต) 11 คัน
3) รถยนต) 5 คัน
4) รถจักรยานยนต) 1 คัน
4) เครื่องชัง 1 เครื่อง
5) ลอเข็ญ 2 คัน
5) เรือ 1 ลํา
6) เลื่อยยนต) 4 เครื่อง

ผลการจับกุมแรงงานตางดาว
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑–23 พฤศจิกายน ๒๕๕7 กับ วันที่ ๑–23 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
วันที่ ๑–23 พฤศจิกายน 2557
วันที่ ๑–23 พฤศจิกายน 2558
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
6
27
33
23
25
48
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- ลาว 4 คน
- ลาว 27 คน
- ลาว 22 คน
- ลาว 23 คน
- เวียดนาม 2 คน
- เวียดนาม 1 คน
- เวียดนาม 2 คน

หนาที่ ๖
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปWงบประมาณ ๒๕๕8 กับ ปWงบประมาณ ๒๕๕9
ปWงบประมาณ ๒๕๕8
ปWงบประมาณ ๒๕๕9
วันที่ ๑ -31 ต.ค.๕๗
วันที่ ๑ – 31 ต.ค.๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
34
72
30
38
31
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- ลาว 32 คน
- ลาว 38 คน
- ลาว 30 คน - ลาว 28 คน
- เวียดนาม 2 คน
- เวียดนาม 2 คน
- แคมเมอรูน 1 คน

ในจํานวน ๑๐ หนา

หมายเหตุ
61

เรื่องที่ ๒ การดําเนินงานแกไขป]ญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป\าไม
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปGาไม

๑. คดีที่เกิดขึ้น
จํานวน 8 คดี ผูตองหา 3 คน
- เกิดในเขตพื้นที่ปGาไม
จํานวน 3 คดี
- เกิดนอกเขตพื้นที่ปGาไม
จํานวน 5 คดี
ของกลาง มีดังนี้
1.1 ไมแปรรูป
จํานวน 199 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 3.143 ลูกบาศก)เมตร
1.2 รถยนต)บรรทุก ๔ ลอ
จํานวน 1 คัน
1.3 อาวุธปoน
จํานวน ๑ กระบอก
1.4 รถเกpง
จํานวน ๑ คัน
2. คดีเกี่ยวกับไมพะยูง-ไมชิงชัน จํานวน 7 คดี ผูตองหา 2 คน
ของกลาง มีดังนี้
2.1 ไมพะยูง/ชิงชันแปรรูป
จํานวน 199 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 3.143 ลูกบาศก)เมตร
รวมไมพะยูง/ชิงชัน 199 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 3.143 ลูกบาศก)เมตร
3. คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว+ป\า พ.ศ.2535 จํานวน ๑ คดี ผูตองหา ๑ คน
เรื่องที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
(ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

(1) ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานเกม ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร และ อ.ดอนตาล
สถานบริการ 5 แหง รานคาราโอเกะ 5 แหง รานเกม 7 แหง รวม 17 แหง

หนาที่ ๗

ในจํานวน ๑๐ หนา

(๒) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 ฝGายปกครองฯ, พลเรือน, ตํารวจ, ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของไดบูรณาการ
รวมพิธีปลอยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบรอยและจัดระเบียบสังคมที่บริเวณหนา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารโดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร/ผูวาราชการจังหวัด เปkนประธานในพิธี
(3) เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 รวมกับ กองรอย อส.อ.ดงหลวง ที่ 8 เขาตรวจยึด
แปลงกัญชาสด จํานวน 3 แปลง บริเวณภูไกเขี่ย บานหนองหมู ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(4) กองรอย อส.จ.มห.ที่1 จัดกําลังพลเปkนชุดครูฝqกและอํานวยความสะดวกในดานสถานที่จัดทํา
ศูนย)ขวัญแผนดินแกไขปmญหาผูเสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ รุนที่ 1/2559 ระหวางวันที่ 23 พ.ย.-4 ธ.ค.58
ณ กองรอย อส.จ.มห. ที่ 1
(5) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58 กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 บูรณาการรวมกับปกครอง อ.เมือง, เจาหนาที่เทศกิจ
เทศบาลเมือง, สภ.เมือง, เจาหนาที่ทหาร และ นรข.รวมออกตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใหประชาชน
ลอยกระทง และตรวจสอบรานคาที่ลักลอบจําหนายพลุ ประทัด ดอกไมเพลิง และรักษาความสงบเรียบรอย
บริเวณตลาดอินโดจีน และจุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2
(6) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 กองรอย อส.อ.เมืองมุกดาหาร ที่ 2 รวมกับ ตชด.234 ไดทําการลอซื้อยาบา
และสามารถจับกุม นายเกรียงศักดิ์ รูปดี อายุ 46 ปr ราษฎรบานสามขา ต.คําปGาหลาย อ.เมืองมุกดาหาร ของกลาง
ยาบา 8 เม็ด นําสงพนักงานสอบสวน สภ.คําปGาหลาย ดําเนินคดี
(7) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.58 กองรอย อส.อ.ดอนตาล ที่ 5 รวมกับ สภ.ดอนตาล, เจาหนาที่ทหารออกตรวจ
รักษาความสงบเรียบรอยตามสถานที่สําคัญและสวนสาธารณะไดจับกุม นางหนึ่ง แกวเวียงชัย ราษฎร สปป.ลาว
ขอหาหลบหนีเขาเมืองนําสงพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล ดําเนินคดี
(๘) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๘ ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ไดจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับ
คณะสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่ไดนํากฐินพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาทอดถวาย ณ พระธาตุอิงฮัง สปป.ลาว โดยมีศาสตราจารย)พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม/ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เปkนประธาน มีผูเขารวมประมาณ ๖๐๐ คน
เรื่องที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิติการทําบัตรผานแดน

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ+
มีนาคม
เมษายน

ปWงบประมาณ ๒๕๕๘

ปWงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘

21,525
18,233
-

๒8 ตุลาคม ๒๕๕8
27 พฤศจิกายน 2558
-

หนาที่ ๘
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ในจํานวน ๑๐ หนา

ปWงบประมาณ ๒๕๕๘

ปWงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

19,184
17,930
17,348
17,521
16,145
239,806

39,758

-

เรื่องที่ 5 รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
ผูแทนศุลกากร

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือน พฤศจิกายน ดังนี้
สถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีศุลกากร ตั้งแตวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2558
มีจํานวนทั้งหมด 7 คดี แบงเปeนสินคาประเภทตางๆ ดังนี้
(1) โครงรถจักรยานยนต)สภาพเกาใชแลว
(2) ทอไอเสียเกาใชแลว
(3) ปลายขาวสารจาว
(4) กางเกงยีนส)เด็ก
(5) รถเด็กเลน
(6) กระเทียม
มูลคารวมประมาณ 1,055,713.84 บาท

เรื่องที่ 6 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.สุรา/ยาสูบ (สรรพสามิต)
ผูแทน สรรพสามิต

ขอรายงานผลการปLองกันปราบปรามเดือน พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

1. ผลการปLองกันและปราบปราม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
1.1 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จํานวน
เปรียบเทียบปรับเปkนเงิน
จํานวน
๑.
๒.
3.
4.

ฐานความผิด
จํานวนคดี
นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาใน
3
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
นําออกแสดงเพื่อขายซึ่งสุราที่รูวา
1
ทําขึ้นโดยฝGาฝoนมาตรา ๕
ขายสุราทีร่ ูวาทําขึ้นโดยฝGาฝoน
2
มาตรา 5
มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้น
11
โดยฝGาฝoนมาตรา 5

๑)
1)
1)
1)

17 คดี
25,000.00 บาท

ของกลาง
สุราแชตางประเทศ (เบียร)ลาว) จํานวน 23 กระปnอง
น้ําสุรา 9.630 ลิตร
สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 0.625 ลิตร จํานวน 1 ขวด
น้ําสุรา 0.500 ลิตร
สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 0.700 ลิตร จํานวน 2 ขวด
น้ําสุรา 1.400 ลิตร
สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 1.500 ลิตร จํานวน 12 ขวด
น้ําสุรา 15.350 ลิตร

หนาที่ ๙
1.2 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙
เปรียบเทียบปรับเปkนเงิน
ฐานความผิด
๑. มียาสูบที่มไิ ดปAดแสตมปEยาสูบไวใน
ครอบครองเกินกวาหารอยกรัม

ในจํานวน ๑๐ หนา

จํานวน
7 คดี
จํานวน 91,393.50 บาท

จํานวนคดี
ของกลาง
7
๑) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ จํานวน 221 ซอง
น้ําหนัก 4,420 กรัม

เรื่องที่ 7 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สาธารณสุขจังหวัดฯ)
ผูแทนสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

-- ไมมี –

เรื่องที่ ๘ การดําเนินการปMองกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
ผูแทนปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

-- ไมมี --

เรื่องที่ 9 รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับผลการดําเนินคามนุษย+ (พมจ.)
ผูแทนสํานักงานพัฒนาสังคมฯ
ขอรายงานผลการปLองกันปราบปรามเดือน พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
๑. การดําเนินการจัดระเบียบขอทานจํานวน ๒ ครั้ง พบขอทานจํานวน ๓ ราย ไมเขาขายการคามนุษย)
และไดทําการคัดกรองสงกลับภูมิลําเนาเดิมที่ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
ผูแทนแรงงานจังหวัดฯ
ขอรายงานผลการปLองกันปราบปรามเดือน พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
กระทรวงแรงงานไดมีคําสั่งใหทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการคามนุษย)ดานแรงงาน โดยมีรองผูวาราชการ
จังหวัดเปkนที่ปรึกษา มีแรงงานจังหวัดเปkนประธาน มีหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเปkนคณะทํางาน ขณะนี้ไดมี
การจัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการคามนุษย)ดานแรงงานที่สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร มีบทบาทหนาที่กําหนดแผนงานยุทธศาสตร)ดานแรงงานเพื่อที่จะแกปmญหาดานแรงงานระดับเทียร) ๓
เพราะฉะนั้นจะตองบูรณาการรวมกันในการติดตามแกไขปmญหาแรงงานตางดาวในพื้นที่ และการคามนุษย)ใน
พื้นที่ ขณะนี้ไดเริ่มวางแผนและออกตรวจรวมกับทหาร ตํารวจ และฝGายปกครองเรียบรอยแลว
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๑. ขอขอบคุณและขอชื่นชมทุกหนวยที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ความสงบเรียบรอยที่ไดบูรณาการทํางานรวมกันซึ่งมีผลงานเปkนที่นาประทับใจ ในโอกาสตอไปในการปฏิบัติงาน
ก็จะมีการบูรณการการทํางานรวมกันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นหากมีสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจะออกปฏิบัติลาดตระเวน จัดระเบียบสังคมในทุกเรื่องถาไมเปkนกรณีเฉพาะ
หรือพิเศษขอใหบอกกลาวเพื่อการบูรณาการทํางานรวมกัน
๒. เมื่อมีผลการปฏิบัติงานดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ขอใหรายงานจังหวัดทางกลุมไลน)เพื่อประชาสัมพันธ)ผลการปฏิบัติงาน

หนาที่ ๑๐

ในจํานวน ๑๐ หนา

๓. ในชวงที่ผานมาไดปรากฏวามีชุดปฏิบัติการของกรมการปกครอง
ซึ่งเปkนชุดของสํานักสอบสวนและนิติการที่ไดรับการสั่งการจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทยออกตรวจสถานบริการตางๆ ในพื้นที่ของหลายๆ จังหวัด เนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกข)ผาน
ศูนย)ดํารงธรรมทั้งสํานักนายกรัฐมนตรีและของกระทรวงวามีเหตุกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่ตางๆ เพราะฉะนั้น
ก็จะมีชุดปฏิบัติการของกรมการปกครองในพื้นที่ออกตรวจสถานบริการ โรงแรมตางๆ นํามาซึ่งความไมสบายใจ
ของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเปkนทั้งจังหวัดทองเที่ยวและจังหวัดชายแดนก็เกรงวาจะมีชุดปฏิบัติการจากสวนกลาง
ออกตรวจพื้นที่ เพราะฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อปLองกันปราบปราม
กอนที่จะมีชุดปฏิบัติการนอกพื้นที่เขามาดําเนินการ
กรรมการทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณ
ประธานคณะกรรมการ
ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ และขอปAดประชุม
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
ผูจดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน)/รอง สว.ธร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

