หนาที่ ๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1๒/2558
เมื่อวันจันทร+ที่ ๒๘ ธันวาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผูมาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายสมเพชร สรอยสระคู
๓. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย)
๔. นายไพฑูรย) ป,นะถา
๕. นายวงศ) วงศ)วิกรม
๖. พ.อ.ยุทธนา มวงพูลสวาสดิ์
๗. นางนวลละออง ประยงค)หอม
๘. นายจรูญ เหงาลา
๙. นางวรรณา สอนทุง
๑๐. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
๑๑. นายชูยศ เชาว)ศิริกุล
๑๒. นายประนอม อุทรักษ)
๑๓. นายธีระภัทร) ผิวสวัสธ)
๑๔. นายพิชิต ศรีสวาง
๑๕. นายสุชาติ เอนกธรรมกุล
๑๖. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๑๗. นายอนันตชัย ไขประภาย
๑๘. นายไพบูลย) รัตนะเจริญธรรม
๑๙. นายสันธาน สรอยสําโรง
๒๐. นายอภัย วุฒิโสภากร
๒๑. นายชํานาญ ชื่นตา
๒๒. นายสมพงษ) คุมสวรรณ
๒๓. นายสมพร มณีรัตน)
๒๔. น.ต.วิหาร วัจนามัย
๒๕. พ.ต.ท.กิตเตชิตฐ) บํารุง
๒๖. พ.ต.ท.เกษา ตันสมรส
๒๗. พ.ต.ท.สุขขี บุญเต็ม
๒๘. พ.ต.ท.วิชยานนท) นิติกุล
๒๙. พ.ต.ท.เสกสิทธ ทวีชีย
๓๐. พ.ต.ท.สุรจิต จันทร)แดง
๓๑. พ.ต.ท.โอภาส วงศ)คําหาญ

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กรรมการ
แทน อัยการคุมครองสิทธิฯ
กรรมการ
รอง ผอ.กอ.รมน.(ฝ5ายทหาร)
กรรมการ
แทน ผอ.สพป.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ
กรรมการ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ปศุสัตว)จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)ฯ กรรมการ
หน.สนง.ปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายดานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
นายอําเภอนิคมคําสรอย
กรรมการ
นายอําเภอดงหลวง
กรรมการ
นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ กรรมการ
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.นิคมคําสรอย
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.ดงหลวง
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.หวานใหญ
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.หนองสูง
กรรมการ

หนาที่ ๒
๓๒. พ.ต.ท.วิจิตร บุญวรรณ
๓๓. พ.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สอนสะอาด
๓๔. พ.ต.ท.พิทยา วรรณโยชน)
๓๕. พ.ต.ท.ป,ยมิตร แสงเมือง
๓๖. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๓๗. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย)
๓๘. ร.ต.ท.ภาณุวัฒน) จําปาชัย
๓๙. ร.ต.ท.วัชรินทร) อินไชวา
๔๐. พ.จ.วัชรินทร) วงศ)อิน
๔๑. ร.อ.ประวิทย) โชนุพันธ)
๔๒. พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย
๔๓. นายวีระ จรูญพิทักษ)พงศ)
๔๔. ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน)

แทน ผกก.สภ.ผึ่งแดด
แทน สวญ.สภ.บานคอ
แทน สวญ.สภ.ป5าไร
สว.สภ.คําป5าหลาย
สว.สภ.หนองสูงใต
สว.สภ.ดงเย็น
แทน สว.สภ.นาอุดม
แทน ผบ.รอย ตชด.234
แทน ผบ.หมูเรือ ที่ ๓ นรข.
ผูแทนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ปFองกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

ในจํานวน ๑๓ หนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ)
๒. นายยงยุทธ สิงห)ธวัช
๓. ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
๔. นายแพทย)สาธารณสุขจังหวัด
๕. หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๖. ผกก.ตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร
๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๘. นายอําเภอดอนตาล
๙. นายอําเภอหวานใหญ
๑๐. ผกก.๑๐ บก.รน.
๑๑. สวญ.สภ.กกตูม
๑๒. ผบ.กองรอยทหารพรานที่ ๒๑๐๙
๑๓. นายกองค)การบริหารสวนจังหวัดฯ
๑๔. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๑๕. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ

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

ผูเขารวมประชุม
๑. ร.ต.ศิริศักดิ์ สุรชัย
๒. วาที่ ร.ต.พิเชษฐ) แกวจินดา
๓. นายโสมนัส ทองสุข
๔. นายพิชาญ ไชยเพชร
๕. นายเกียรติศักดิ์ คําปาน
๖. พ.ต.อ.ภณกช หรรษา

ผูบังคับกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดองค)การบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดอําเภอดงหลวง
ผูชวยปFองกันจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หนาที่ ๓

ในจํานวน ๑๓ หนา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วันนี้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
ประธานคณะกรรมการ
เนื่องจากมีกรรมการหลายทานขอใหมีการประชุมตอเนื่องในภาคบาย ฉะนั้นเดือนนี้จึงเปOนครั้งแรกที่จะมี
การประชุมในภาคบาย และตอเนื่องดวยการประชุมคณะกรรมการศูนย)อํานวยการปFองกันและปราบปราม
ยาเสพติดฯ กระผมจึงขอนําเรียนที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/2558 เมื่อวันจันทร+ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
www.mukdahan.police.go.th

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/2558 เมื่อวันจันทร)ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
www.mukdahan.police.go.th โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-- ไมมี --

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปNองกันปราบปรามอาชญากรรม (ภ.จว.มุกดาหาร)

พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปFองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการจับกุมคดีอาญา ๔ กลุม ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติผลการจับกุมคดีอาญา ๔ กลุม ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่ ๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)
แยกเปOนประเภท
รับแจง
จับกุม
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
๑.๑ ทํารายรางกาย
๒
๐
รวมทั้งสิ้น
๒
๐
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย)
๒.๑ ลักทรัพย)
14
2
๒.๒ ฉอโกง
3
0
๒.๓ ยักยอกทรัพย)
2
0
๒.๔ ทําใหเสียทรัพย)
1
0
๒.๕ วางเพลิง
1
1
รวมทั้งสิ้น
20
3

หนาที่ ๔

ในจํานวน ๑๓ หนา

สถิติผลการจับกุมคดีอาญา ๔ กลุม ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่ ๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)
แยกเปOนประเภท
รับแจง
จับกุม
๓. ความผิดพิเศษ
๓.๑ พ.ร.บ.ป5าไม
12
0
๓.๒ พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต)
2
0
๓.๓ พ.ร.บ.ศุลกากร
2
0
รวมทั้งสิ้น
16
0
๔. ความผิดที่รัฐเปOนผูเสียหาย
๔.๑ ยาเสพติด
129
132
๔.๒ อาวุธปiนและวัตถุระเบิด
10
11
๔.๓ การพนัน
7
51
๔.๔ พ.ร.บ.คนเขาเมือง
13
13
๔.๕. ความผิดเกี่ยวกับการปFองกันปราบปรามการคาประเวณี
1
1
รวมทั้งสิ้น
160
208

ผลจับกุมคดียาเสพติด ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติการผลจับกุมคดียาเสพติด ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ( ตั้งแตวันที่ ๑-๒๒ ธันวาคม 2558 )
จําแนกตามประเภท
ผลการจับกุม
ของกลาง
๑. ยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบา)
1.1 ขอหา จําหนาย
จับกุม ๒ ราย
ผูตองหา ๒ คน
ยาบา
จํานวน ๑๒,๘๑๔ เม็ด
1.2 ขอหา ครอบครองเพื่อจําหนาย จับกุม ๘ ราย
ผูตองหา ๑๐ คน ยาไอซ) จํานวน ๑๐.๖๐ กรัม
1.3 ขอหา ครอบครอง
จับกุม ๑๕ ราย ผูตองหา ๑๗ คน ปmสสาวะ จํานวน ๑๔๕ ขวด
1.4 ขอหา เสพยาเสพติด
จับกุม ๑๔๕ ราย ผูตองหา ๑๔๕ คน
รวมทั้งสิ้น
จับกุม ๑๗๐ ราย ผูตองหา ๑๗๔ คน
๒. ยาเสพติดประเภท ๕ (กระทอม)
๓. ยาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา)
จับกุม ๖ ราย
ผูตองหา ๑ คน
กัญชาสด จํานวน ๕๗๐ กิโลกรัม
3.1 ขอหา ผลิต (ปลูก)
3.2 ขอหา ครอบครอง
จับกุม ๙ ราย
ผูตองหา ๙ คน
กัญชาแหง จํานวน ๕๖๐ กรัม
3.3 ขอหา เสพ
จับกุม ๔ ราย
ผูตองหา ๔ คน
รวมทั้งสิ้น
จับกุม ๑๙ ราย ผูตองหา ๑๕ คน
๔. สารระเหย (กาว)
4.1 ขอหา เสพ
จับกุม ๑ ราย
ผูตองหา ๑ คน
สารระเหย จํานวน ๑ กระปnอง
รวมทั้งสิ้น
จับกุม ๑ ราย
ผูตองหา ๑ คน

คดียาเสพติดรายสําคัญ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๘ ขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รวมกับกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบรอยจังหวัดมุกดาหาร, กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาค ๔, เจาหนาที่ปกครอง
อําเภอดงหลวง, เจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูผายล, พิสูจน)หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร, ตํารวจตระเวนชายแดนที่
234, กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร, เจาหนาที่ฝ5ายทหาร, และเจาหนาที่ป5าไม ได
รวมกันตรวจยึดและเผาทําลายกัญชา ประจําปo 2559 ในพื้นที่ป5าภูคอ บานพังแดง หมูที่ 1 ต.พังแดง อ.ดงหลวง
และพื้นที่ป5าภูไกเขี่ย บานหนองหมู หมูที่ 5 ต.พังแดง อ.ดงหลวง รวมจํานวนพื้นที่ทั้งสิ้น 4 แปลง 350 หลุม
กัญชา 1,400 ตน น้ําหนัก 70 กิโลกรัม

หนาที่ ๕

ในจํานวน ๑๓ หนา

ผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและปQาไม ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติการผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป5าไม ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
( ตั้งแตวันที่ ๑ - ๒๒ ธันวาคม 2558 )
จําแนกตามประเภท
ผลการจับกุม
ของกลาง
๑. ไมพะยูง
จับกุม 15 ราย ผูตองหา 13 คน ๑) ไมพะยูง จํานวน ๓๑๗ ทอน, ๑๖๙ เหลี่ยม
รวมปริมาตร 4.44799 ลูกบาศก)เมตร
๒. ไมชนิดอื่น
จับกุม ๑ ราย ผูตองหา ๒๗ คน ๒) ไมชนิดอื่น จํานวน ๑ ทอน, ๒๗ เหลีย่ ม
รวมปริมาตร 0.48 ลูกบาศก)เมตร
๓) รถยนต) จํานวน ๒ คัน
๔) รถจักรยานยนต) จํานวน ๖ คัน
๕) ลอเข็ญ จํานวน ๑ คัน
๖) เลื่อยยนต) จํานวน ๓ คัน
รวมพื้นที่เสียหาย ๑๐๙ ไร ๕๙ ตารางวา

ผลการจับกุมแรงงานตางดาว ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ( ตั้งแตวันที่ ๑ - 22 ธันวาคม ๒๕๕๘ )
ชาย
หญิง
หมายเหตุ
๕
๗
คนลาว ๑๒ คน

เรื่องที่ ๒ การดําเนินงานแกไขปRญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปQาไม
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้น
- เกิดในเขตพื้นที่ป5าไม
- เกิดนอกเขตพื้นที่ป5าไม
ของกลาง มีดังนี้
1.1 ไมแปรรูป
๑.๒ ไมทอน
๑.๓ พื้นที่บุกรุก
1.๔ รถยนต)บรรทุก ๔ ลอ
๑.๕ ลอเข็น
๑.๖ เลื่อยโซยนต)
๑.๗ จักรยานยนต)
1.๘ รถเกqง
2. คดีเกี่ยวกับไมพะยูง-ไมชิงชัน
ของกลาง มีดังนี้
2.1 ไมพะยูง/ชิงชันแปรรูป

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป5าไม
จํานวน ๒๑ คดี ผูตองหา ๒ คน
จํานวน ๘ คดี
จํานวน ๑๓ คดี
จํานวน 205 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 3.176 ลูกบาศก)เมตร
จํานวน 347 ทอน ปริมาตร 7.99 ลูกบาศก)เมตร
จํานวน 109 ไร ๕๙ ตารางวา
จํานวน ๒ คัน
จํานวน ๑ คัน
จํานวน ๕ เครื่อง
จํานวน ๕ คัน
จํานวน ๒ คัน
จํานวน ๑๕ คดี ผูตองหา 2 คน
จํานวน ๑๓๔ แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.31 ลูกบาศก)เมตร

หนาที่ ๖

ในจํานวน ๑๓ หนา

๒.๒ ไมพะยูง/ชิงชันทอน
จํานวน 345 ทอน
ปริมาตร ๗.๕๓ ลูกบาศก)เมตร
รวมไมพะยูง/ชิงชัน 479 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 8.84 ลูกบาศก)เมตร
๓. คดีเกี่ยวกับไมกระยาเลยทั่วไป จํานวน ๕ คดี ผูตองหา - คน
ของกลาง มีดังนี้
๓.1 ไมกระยาเลยแปรรูป
จํานวน 71 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.866 ลูกบาศก)เมตร
๓.๒ ไมกระยาเลยทอน
จํานวน 2 ทอน
ปริมาตร 0.46 ลูกบาศก)เมตร
รวมไมกระยาเลย ๗๓ ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๓๒๖ ลูกบาศก)เมตร
๔. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปQาไม จํานวน ๑ คดี ผูตองหา – คน
- พื้นที่บุกรุก ๑๐๙ ไร ๕๙ ตารางวา
๕. รายงานการดําเนินการการบังคับใชกฎหมายการบุกรุกพื้นที่ปQาอนุรักษ+เพื่อปลูกยางพาราใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ตามแผนยุทธการของจังหวัดมุกดาหารไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดพื้นที่เปFาหมาย ตั้งแต
เดือนมิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งพื้นที่เปFาหมายทั้งสิ้นจํานวน ๒๕๐ ไร ๔๐ ตารางวา ซึ่งไดดําเนินการ
ตรวจยึดและตัดฟmนตนยางพารา จํานวน ๑๐ แปลง รวมพื้นที่จํานวน ๑๐ ไร ๘๐ ตารางวา คงเหลือพื้นที่ที่ยัง
ไมดําเนินการอีก ๒๑๐ ไร ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งอยูในเขตป5าสงวนแหงชาติ ขณะนี้อยูระหวางรอกรมป5าไม
ทําหนังสือเสนอถึงกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อขอปรับปรุงประกาศกระทรวงใหเปOนปmจจุบัน โดยใหมีผูวาราชการ
จังหวัดอยูในเขตปกครองดวย
เรื่องที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
(ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

(1) ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานเกม ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร สถานบริการ
5 แหง, รานคาราโอเกะ 6 แหง, รานเกม 5 แหง รวม 16 แหง
(๒) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 กองรอย อส.จ.มห.ที่1 รวมกับกองรอย อส.อ.ดงหลวง ที่ 8, นรข, ทหาร
จากกองกําลังรักษาความสงบเขาตรวจยึดแปลงกัญชาสด จํานวน 1 แปลง บริเวณไรมันสําปะหลังทางทิศใต
บ.หนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(๓) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 ฝ5ายปกครอง อ.หวานใหญ รวมกับผูใหญบาน หมูที่ 2, 9, 11 ต.บางทรายนอย
อ.หวานใหญ, จนท.ตํารวจ สภ.หวานใหญ และ นรข.รวมออกตรวจสอบเรือดูดทรายใกลฝmtงไทย
(๔) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.58 เวลา 06.00 น. กองรอย อส.จ.มห.ที่1 ไดจัดกําลังพลรวมปฏิบัติการตัดฟmน
เผาทําลายกัญชารวมกับตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ณ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(๕) กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 จัดกําลังพลเปOนชุดครูฝuกและอํานวยความสะดวกในดานสถานที่โครงการ
ศูนย)ขวัญแผนดินแกไขปmญหาผูเสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ รุนที่ 2/2559 ระหวางวันที่ 14 - 25 ธ.ค.58
ณ กองรอย อส.จ.มห. ที่ 1

หนาที่ ๗

ในจํานวน ๑๓ หนา

(๖) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 ไดเขาตรวจสอบตามการรองเรียนผานศูนย)ดํารงธรรม
จังหวัดมุกดาหาร กรณีรานขายอาหารตามสั่งดื่มสุราสงเสียงดังและมีการทะเลาะวิวาท สรางความเดือดรอน
รําคาญใหกับบานเรืองขางเคียง
เรื่องที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดนเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิติการทําบัตรผานแดน

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ+
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ผูแทน นรข.

ปYงบประมาณ ๒๕๕๘

ปYงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘
19,184
17,930
17,348
17,521
16,145
239,806

21,525
18,233
17,052
56,810

๒8 ตุลาคม ๒๕๕8
27 พฤศจิกายน 2558
25 ธันวาคม 2558
-

ขอรายงานผลปฏิบัติงานของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําน้ําโขง
(นรข.) เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. หัวหนาสถานีเรือมุกดาหาร ไดรับแจงจาก
สายขาววาจะมีการลักลอบขนไมพะยูงมาซุกซอนไวบริเวณสวนยางพารา บ.ดอนยานาง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร เพื่อจะนําสงขามแมน้ําโขงไปยัง สปป.ลาว จึงสั่งการใหเจาหนาที่ชุดตรวจยึดสนธิกําลังกับ กอ.รมน.
จังหวัดมุกดาหาร, กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี, ตํารวจน้ํามุกดาหาร, ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร และศุลกากร
จังหวัดมุกดาหาร เขาตรวจสอบพื้นที่ดังกลาว ตอมาเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่ชุดตรวจยึดเดินทางมาถึงบริเวณ
ที่เกิดเหตุไดพบไมพะยูงวางซอนทับกันอยูจํานวน ๑๔ ทอน รวมปริมาตร ๐.๑๗ ลูกบาศก)เมตร ไดตรวจที่
หนาตัดไมทุกทอนไมพบดวงตราของเจาพนักงานที่ประทับอนุญาตแตอยางใด เบื้องตนเจาหนาที่ชุดตรวจยึด
จึงไดรวมกันตรวจยึดไมพะยูงของกลางดังกลาว นําสงพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตอไป

หนาที่ ๘
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เรื่องที่ 5 รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
ผูแทนศุลกากร

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือน ธันวาคม ดังนี้
สถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีศุลกากร ตั้งแตวันที่ 1-25 ธันวาคม 2558
มีจํานวนทั้งหมด ๑7 คดี แบงเปOนสินคาประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) ธนบัตรไทย
(๕) กาแฟสําเร็จรูป
(๒) ชิ้นสวนเนื้อแชแข็ง
(๖) ขาวเปลือกเหนียว
(๓) กระเทียม
(๗) สินคาเบ็ดเตล็ด
(๔) สุกรมีชีวิต
มูลคารวมประมาณ 2,440,485.84 บาท
หมายเหตุ - ลักลอบสงออก คือ ธนบัตรไทย
- ลักลอบนําเขา คือ ชิ้นสวนเนื้อแชแข็ง กระเทียม สุกรมีชีวิต กาแฟสําเร็จรูป
ขาวเปลือกเหนียว และสินคาเบ็ดเตล็ด

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

ขอรายงานผลการปFองกันปราบปรามเดือน ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. ผลการปFองกันและปราบปราม เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
1.1 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จํานวน
เปรียบเทียบปรับเปOนเงิน
จํานวน
ฐานความผิด
1. นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
2. ขายสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝ5าฝiน
มาตรา 5
3. มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้น
โดยฝ5าฝiนมาตรา 5

จํานวนคดี
ของกลาง
6
๑) สุราแชตางประเทศ (เบียร)ลาว)
จํานวน 38 กระปnอง, 24 ขวด น้ําสุรา 25.480 ลิตร
2
1) สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 0.600 ลิตร
จํานวน 4 ขวด น้ําสุรา 2.400 ลิตร
12
๑) สุรากลั่นชนิดสุราผสม
จํานวน 15 ขวด น้ําสุรา 18.200 ลิตร

1.2 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙
เปรียบเทียบปรับเปOนเงิน
ฐานความผิด
๑. มียาสูบที่มไิ ดป,ดแสตมปwยาสูบไวใน
ครอบครองเกินกวาหารอยกรัม

๒๐ คดี
2๖,000.00 บาท

จํานวน
๔ คดี
จํานวน 65,076.00 บาท

จํานวนคดี
ของกลาง
4
๑) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศ
จํานวน 136 ซอง น้ําหนัก 2,720 กรัม

หนาที่ ๙

ในจํานวน ๑๓ หนา

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

-- ไมมี –

เรื่องที่ ๘ การดําเนินการปNองกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
ผูแทนปNองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๑. รายงานสภาพอากาศ ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศใหประเทศไทยเขาสูฤดูหนาวเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แตเนื่องจากสภาวะอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงจึงทําใหสภาพอากาศไมแนนอน แตในชวง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒ มกราคม ๒๕๕๙ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณความกดอากาศสูง กําลัง
คอนขางแรงจากประเทศจีนไดแผมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหอุณหภูมิ
ลดลง ๔-๖ องศาเซลเซียส และทําใหอากาศหนาวเย็นลงในชวงเทศกาลปoใหม
การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยหนาวทางสํานักงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ไดทําแผนเฉพาะกิจเพื่อปFองกันและแกไขภัยหนาว ไดสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวในพื้นที่ ในเบื้องตน
ไดรับการสนับสนุนเสื้อกันหนาวจากหนวยงานตางๆ ดังนี้
๑) บริษัท ฮอนดา มอบเสื้อกันหนาว จํานวน ๗,๐๐๐ ตัว
๒) มูลนิธิพระยาภิรมย)ภักดีรวมกับสิงห)อาสาไดมอบเสื้อกันหนาว จํานวน ๔,๐๐๐ ตัว
๓) สํานักงานทรัพย)สินสวนพระมหากษัตริย) มอบชุดกันหนาวใหแกประชาชน บ.กุดแข อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร จํานวน ๘๐๐ ชุด
สําหรับสาเหตุที่ยังไมมีการชวยเหลือประสพภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้น เนื่องจากกระทรวง
การคลังไดออกระเบียบใหม ซึ่งเดิมจะใชคําวา ๑๕ องศาเซลเซียส ติดตอกัน ๓ วัน จึงจะประกาศเขตพื้นที่ให
การชวยเหลือผูประสพภัยหนาวได แตปmจจุบันใชคําวาอุณหภูมิตองต่ํากวา ๘ องศาเซลเซียส ติดตอกัน ๓ วัน
จึงจะประกาศเขตพื้นที่ใหการชวยเหลือผูประสพภัยหนาวได ถาหากปรากฏวามีอุณหภูมิตามหลักเกณฑ)ดังกลาว
ก็จะประกาศการใหความชวยเหลือผูประสพภัยหนาวตอไป
๒. การรณรงค)ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปoใหมที่จะถึงนี้ สํานักงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหารไดเขารวมพิธีเป,ดศูนย)ปฏิบัติการรวมปFองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปoใหมและ
มอบหมายภารกิจใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๕๙
โดยมีเปFาหมายใหประชาชนเดินทางสัญจรไปมาอยางปลอดภัยและลดสถิติจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนใหนอยลงกวาปoที่ผานมา ซึ่งในปo พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผานมาแมวาจังหวัดมุกดาหารจะไมใช
จังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ แตยังมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนคอนขางสูง รวมอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงปoใหม พ.ศ.๒๕๕๗ มีอุบัติเหตุจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บจํานวน ๑๗ ราย ผูเสียชีวิต
จํานวน ๓ ราย เพราะฉะนั้นในการเตรียมการในดานตางๆ ตองขอความรวมมือจากทุกภาคสวนชวยกันดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ สวนแนวทางการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนนั้นไมไดทําแคชวงเทศกาลสําคัญแตมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดสั่งการใหสํานักงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหารปรับปรุงคําสั่งและแตงตั้งคณะทํางานจํานวน ๑ ชุด ทํางาน ๖ ดาน ๑) ดานบังคับใชกฎหมายโดยมี
ผูบังคับการจังหวัดมุกดาหารเปOนประธาน ๒) ดานวิศวกรรมจราจรโดยมีผูอํานวยการแขวงการทางจังหวัด

หนาที่ ๑๐

ในจํานวน ๑๓ หนา

มุกดาหารเปOนประธาน ๓) ระบบการแพทย)ฉุกเฉินโดยมีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเปOนประธาน ๔) การรณรงค)
ประชาสัมพันธ)โดยมีประชาสัมพันธ)จังหวัดมุกดาหารเปOนประธาน ๕) มาตรการการมีสวนรวมในชุมชนและ
สังคมโดยมีทองถิ่นจังหวัดเปOนประธานและมีภาคสวนในระดับอําเภอและองค)กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ตามมาตรการตางๆ ๖) การติดตามประเมินผลและสารสนเทศ จะเปOนการรวบรวมสถิติในดานตางๆ วิเคราะห)หา
สาเหตุและแนวทางการแกไขและจัดประชุมรวมกับศูนย)ปฏิบัติการรวมปFองกันและลดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทาง
และมาตรการปFองกันอุบัติเหตุทางถนนใหบรรลุตามเปFาหมายตอไป
เรื่องที่ 9 รายงานผลการดําเนินการดานการปNองกันและปราบปรามการคามนุษย+
(พมจ.)
ผูแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+ฯ
๑. ดานการปNองกัน
๑.๑ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) ไดจัดโครงการใหความรูเพื่อปFองกันการถูก
ลอลวงและสงเสริมการทองเที่ยวปลอดบริการทางเพศ ประจําปoงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การถูกลอลวงเขาสูกระบวนการคามนุษย) และใหความรูในดานตางๆ ที่เปOนประโยชน)ตอการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
โดยกลุมเปFาหมายประกอบดวยเด็กและเยาวชนในชนบทและชุมชนแออัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผูปกครอง
บิดามารดา กลุมสตรี ผูใหญบานและผูนําทองถิ่น จํานวน ๒ รุน ดังนี้
๑.๑.๑ อบรมรุนที่ ๑ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ คน ณ ศูนย)การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร
๑.๑.๒ อบรมรุนที่ ๒ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ คน ณ ศูนย)การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดําเนินการ ผูเขารวมอบรมสามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลอื่นไดรับทราบภัยอันตราย
จากการถูกลอลวงเขาสูการบวนการคามนุษย) รวมทั้งการทองเที่ยวปลอดบริการทางเพศ
๑.๒ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
จัดอบรมโครงการใหความรูเกี่ยวกับปmญหาการคามนุษย)แกเจาหนาที่ของรัฐและชุมชนตาม
แนวชายแดน โดยไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการปFองกันและปราบปรามการคามนุษย) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) โดยจัดอบรมระหวางวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ หองมรกต ชั้น ๒ โรงแรมพลอย พาเลซ โดยมี นายยงยุทธ สิงห)ธวัช รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปOน
ประธานในพิธีเป,ดการอบรม จํานวน ๒ รุน ดังนี้
๑.๒.๑ รุนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผูเขารับการอบรมจํานวน ๔๐ คน ซึ่งเปOน
ตัวแทนหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ๑๒ หนวยงาน
๑.๒.๒ รุนที่ ๒ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีกํานัน ผูใหญบานจาก ๓ อําเภอที่ติดริมแมน้ําโขง
จํานวน ๖๐ คน เขารับการอบรม
ผลการดําเนินการ ไดรับความรวมมือจากผูเขารับการอบรมเปOนอยางดีและไดมีการประสานงาน
เครือขายรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
๑.๓ สํานักงานจัดหางานมุกดาหาร
จัดอบรมโครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค)เพื่อปFองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศบูรณาการรวมกับโครงการเผยแพรความรูเพื่อปFองกันการหลอกลวงคนหางาน ประจําปoงบประมาณ

หนาที่ ๑๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

๒๕๕๙ โดยมีกลุมเปFาหมาย คือ อสม. ผูนําชุมชน และผูสนใจไปทํางานตางประเทศ จัดอบรมจํานวน ๒ ครั้ง
ดังนี้
๑.๓.๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๑๒ คน
๑.๓.๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๑๐ คน
๑.๔ สํานักงานบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
จัดโครงการเสริมสรางทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหแกเด็กในวัยเรียน จํานวน ๒ รุน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๔๐ คน ดังนี้
๑.๔.๑ รุนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนาคํานอยวิทยา ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยอบรมหลักสูตรดินเกษตร พับเหรียญชํารวย ไสกรอก ซี่โครงแหนม โดนัท
๑.๔.๒ รุนที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบานศูนย)ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยอบรมหลักสูตรดินเกษตร พับเหรียญชํารวย ไสกรอก ซี่โครงแหนม โดนัท
๑.๕ สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารออกตรวจสถานประกอบการ จํานวน ๑๕ แหง พบแรงงาน
ตางดาว จํานวน ๑๗ ราย ดําเนินคดีนายจางจํานวน ๓ ราย
๑.๖ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจสถานที่สุมเสี่ยงคามนุษย) จํานวน ๓๗ ครั้ง
ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดมุกดาหาร บริเวณปลูกสรางอาคาร ผลการตรวจสอบไมพบแรงงานตางดาว
แตอยางใด
๑.๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจคนเขาเมืองมุกดาหารรวมกั บ
ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กองกําลังรักษาความสบประจําจังหวัดมุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร ปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร และเจาหนาที่ฝ5ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมทําพิธีปลอยแถวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคมจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปOนประธานในพิธีปลอยแถวออกตรวจในพื้นที่ตลาดอินโดจีน หอแกว ตลาดราตรี
สถานีขนสงผูโดยสาร
๑.๘ กิจกรรมการประชาสัมพันธ)และแสวงหาความรวมมือจากประชาชน จํานวน ๔๔ ครั้ง
๑.๙ กิจกรรมการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ จํานวน ๕ ครั้ง
๑.๑๐ กิจกรรมการรณรงค)เพื่อสรางจิตสํานึกในการปFองกันและแกไขปmญหาการคามนุษย)ผานกลไก
ตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานและตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยเพิ่มความเขาในการตรวจตรา
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเสนทางหลวง เสนทางรอง เรือ และประชาสัมพันธ)ขอความรวมมือผูประกอบการสุมตรวจสอบ
รับแจงขอมูลเบาะแส จัดทีมบูรณาการและใชมาตรการทางปกครอง
๑.๑๑ ออกตรวจสอบสถานบริการรวมกับ ศอ.ปส.จ.มห.
๒. มาตรการสกัดกั้น
๒.๑ มาตรการสกัดกั้นระดับอําเภอ การตั้งดานตรวจในเสนทางที่เปOนจุดเสี่ยง จุดผอนปรนทางการคา
หรือชองทางธรรมชาติ
๒.๑.๑ อําเภอเมืองมุกดาหาร ไดตั้งจุดตรวจจุดสกัดจํานวน ๓ แหง ไดแก
๑) จุดตรวจ ๘๒ พรรษา
๒) จุดตรวจปFอมตํารวจโนนตูม
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๓) ปค.อําเภอเมืองมุกดาหาร
๒.๑.๒ อําเภอคําชะอีตั้งจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใหครอบคลุมทุกเสนทางสายหลักและเสนทาง
รอง จํานวน ๒ จุด และการดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงในตําบล
๒.๑.๓ อําเภอดอนตาลตั้งจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใหครอบคลุมทุกเสนทางสายหลักและเสนทาง
รอง จํานวน ๒ จุด จัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการระดับตําบล และการดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงในตําบล
๒.๑.๔ อําเภอนิคมคําสรอยตั้งจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใหครอบคลุมทุกเสนทางสายหลักและ
เสนทางรอง จํานวน ๒ จุด จัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการระดับตําบล และการดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงใน
ตําบล
๒.๑.๕ อําเภอดงหลวงดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงในตําบล
๒.๑.๖ อําเภอหวานใหญตั้งจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใหครอบคลุมทุกเสนทางสายหลักและ
เสนทางรอง จํานวน ๒ จุด จัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการระดับตําบล และการดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงใน
ตําบล
๒.๑.๖ อําเภอหนองสูงตั้งจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดใหครอบคลุมทุกเสนทางสายหลักและเสนทาง
รอง จํานวน ๒ จุด จัดตั้งศูนย)ปฏิบัติการระดับตําบล และการดําเนินการสํารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงในตําบล
๒.๒ การคัดกรองคนเดินทาง ณ จุดผานแดนถาวร (ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
๒.๒.๑ สุมเสี่ยงตอการตกเปOนเหยื่อการคามนุษย) จํานวน ๑๗๐ ราย
๒.๒.๑.๑ สัมภาษณ)และคัดกรองกลุมเสี่ยงตามแบบสัมภาษณ)ฯ เพื่อจะไดทราบ
วัตถุประสงค)ที่เขามาในราชอาณาจักรและที่พักอาศัยที่ชัดเจน
- สัมภาษณ)และคัดกรอง ๑๗๐ คน ชาย ๖๐ คน, หญิง ๑๑๐ คน
- อายุต่ํากวา ๑๘ ปo จํานวน ๕๐ คน ชาย ๒๐ คน, หญิง ๓๐ คน
- อายุ ๑๘ ปoขึ้นไป จํานวน ๑๒๐ คน ชาย ๓๕ คน, หญิง ๘๕ คน
๒.๒.๒.๒ สัมภาษณ)คัดกรองกลุมเสี่ยงตามแบบสัมภาษณ)ฯ พบวาไมสามารถใหขอมูล
ถึงวัตถุประสงค)และที่พํานักที่ชัดเจนได จึงปฏิเสธการเขาเมืองและแจงใหทราบเหตุผลการปฏิเสธ ตามแบบ
ตม.๓๕
- สุมเสี่ยงตอการตกเปOนเหยื่อการคามนุษย) ๖๘ คน ชาย ๒ คน, หญิง ๖๖ คน
- อายุต่ํากวา ๑๘ ปo จํานวน ๑๘ คน ชาย - คน, หญิง ๑๘ คน
- อายุ ๑๘ ปoขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ชาย ๒ คน, หญิง ๔๘ คน
๒.๓ การจับกุมดําเนินคดี ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ไมมีการกระทําผิดฐานการคามนุษย)แตอยางใด
๓. ดานการคุมครองและชวยเหลือ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ไมมีผูตกเปOนเหยื่อการคามนุษย)แตอยางใด
ระเบียบวาระที่ ๕
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

เรื่องอื่นๆ

กระผมมีเรื่องเรียนใหที่ประชุมทราบ จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. จังหวัดมุกดาหาร
ไดจัดพิธีปลอยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและจัดระเบียบสังคมเพื่อกวาดลาง
อาชญากรรมและยาเสพติด การคามนุษย)และการจัดระเบียบสังคมเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงขอโอกาสนี้เรียนเชิญ
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ทุกทานรวมเปOนเกียรติในพิธีปลอยแถวดังกลาว และในเวลา ๒๑.๓๐ น. รวมกันออกตรวจเยี่ยมสถานบริการ
เพื่อปFองกันและปราบปรามการกระทําผิดในพื้นที่เปFาหมาย
๒. ในชวงเทศกาลปoใหม ๒๕๕๙ การดําเนินการปFองกันปราบปราม
การคามนุษย)ตามสถานประกอบการ รานคา รานคาราโอเกะ สลากกินแบงรัฐบาลรวมถึงเรื่องอื่นๆ อยากให
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปOนเจาภาพในการบูรณาการปฏิบัติในการออกชุดปฏิบัติหรือชุดปฏิบัติการจัดระเบียบ
สังคมออกตรวจพรอมกันในหลายๆ เรื่อง ดังนั้นผูวาราชการจังหวัดจึงไดมอบหมายใหปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ประสานและบูรณาการกับสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดระเบียบสังคมและจัดชุดปฏิบัติการออกจัด
ระเบียบสังคมในทุกๆ เรื่องที่สามารถบูรณาการไปในชุดเดียวกันได และจะไดประสานการปฏิบัติในครั้งตอไป
๓. ในการปฏิบัติการของอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาสถานีตํารวจ
ทุกแหงซึ่งไดออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานคา ทั้งในเรื่องการคามนุษย) สลากกินแบงรัฐบาล
บอนการพนันและเรื่องอื่นๆ ซึ่งไดปฏิบัติเปOนประจําแลวอยูแลวนั้น ขอฝากนายอําเภอและหัวหนาสถานีตํารวจ
เปOนนโยบายที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงถือโอกาสนี้ดําเนินการ
อยางเขมขน และเชิญปลัดอําเภอ หัวหนาฝ5ายความมั่นคงหรือปลัดฝ5ายปFองกันเตรียมความพรอมประชุมซักซอม
นอกเหนือจากรายงานตามปกติแลวจะตองนํามาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
ประธานคณะกรรมการ
๑) ในชวงเทศกาลปoใหม ๒๕๕๙ เปOนวันหยุดติดตอกันหลายวัน
ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการการณรงค)ปFองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปoใหมอยางเขมงวด
๒) วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่จะมาถึงจะเปOนวันเป,ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใหทุกหนวยเตรียมการความพรอมในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
๓) การจัดงานกาชาดตั้งแตวันที่ ๘-๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ และงาน
ของดีจังหวัดมุกดาหารที่จะถึงนี้ ขอความรวมมือจากทุกทานโดยเฉพาะอยางยิ่งตํารวจ ทหาร ฝ5ายปกครอง
และหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนิ นการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดในสถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว
สถานที่สําคัญที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวเปOนจํานวนมาก และปmญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุนซึ่ง
เกิดขึ้นเปOนประจําทุกปoจึงขอใหเพิ่มความเขมงวดในการรักษาความปลอดภัยเปOนพิเศษ
กรรมการทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณ
ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ และขอป,ดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
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