หน้าที่ ๑

ในจํานวน ๑๔ หน้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมภิ าคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันพุธที่ 2๙ กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๓. นายไพฑูรย์ ปินะถา
๔. นายวงศ์ วงศ์วิกรม
๕. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา
๖. นายวิทยา วัฒนาเรืองโกวิท
๗. นายวิเชียร์ ทองพุ่ม
๘. นางมารศรี สุวรรณคุณ
๙. นายมณเทียร บรรจง
๑๐. นายนรินทร์ ทิพยศรี
๑๑. นายอุไรวิธ พลเยี่ยม
๑๒. นายพิรมย์ เทพคําราม
๑๓. นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน
๑๔. พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์
๑๕. นายกําธร เจริญสุข
๑๖. นางสุวรรณา กุลวงษ์
๑๗. นายอนันตชัย ไขประภาย
๑๘. นายพิงค์พันธ์ คํานา
๑๙. นายมิตรชัย วรติยะ
๒๐. นายพนมเทียน เผ่าหอม
๒๑. นายไพบูลย์ บุตรวัง
๒๒. นายปรีชา สอิ้งทอง
๒๓. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
๒๔. นายสมพร มณีรัตน์
๒๕. นายเสฏฐวุฒิ สอนนนท์
๒๖. นายวิรัตน์ เจริญจิตร์
๒๗. พ.ต.วิเชียร ใจคง
๒๘. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
๒๙. พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
๓๐. พ.ต.อ.พิษณุ บรรลุศิลป์
๓๑. พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กรรมการ
แทน อัยการคุม้ ครองสิทธิฯ
กรรมการ
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ
ผบ.เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
กรรมการ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ฯ กรรมการ
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทน นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
แทน นายอําเภอดอนตาล
กรรมการ
แทน นายอําเภอนิคมคําสร้อย
กรรมการ
นายอําเภอดงหลวง
กรรมการ
แทน นายอําเภอหว้านใหญ่
กรรมการ
แทน นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
กรรมการ
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ
ผกก.สภ.ดอนตาล
กรรมการ
ผกก.สภ.นิคมคําสร้อย
กรรมการ

หน้าที่ ๒
๓๒. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน์
๓๓. พ.ต.ท.สุรจิต จันทร์แดง
๓๔. พ.ต.อ.กฤตนัย บัวพันธ์
๓๕. พ.ต.อ.พุฒินันท์ อําพันธ์
๓๖. พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
๓๗. พ.ต.ท.อาทิตย์ แสนวัง
๓๘. พ.ต.ท.อดุลย์ ศรีทอง
๓๙. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๔๐. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์
๔๑. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล
๔๒. ร.อ.พิพัฒน์ เพียรวิเศษ
๔๓. น.ส.ปัทมา จันทพันธ์
๔๔. นายเฉลียว ดีวงศ์
๔๕. พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศ์เหมือนแท้
๔๖. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์
๔๗. ร.ต.ท.หญิง รุจเิ รข กลิ่นจันทน์

ผกก.สภ.ดงหลวง
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
ผกก.สภ.หนองสูง
ผกก.สภ.ผึ่งแดด
สวญ.สภ.บ้านค้อ
สวญ.สภ.กกตูม
สวญ.สภ.ป่าไร่
สว.สภ.หนองสูงใต้
สว.สภ.ดงเย็น
สว.สภ.นาอุดม
ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 2109
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

ในจํานวน ๑๔ หน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์
๓. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๔. รอง ผอ.กอ.รมน.(ฝ่ายทหาร)
๕. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๖. ผอ.สพป.มุกดาหาร
๗. ผกก.10 บก.รน.
๘. สว.สภ.คําป่าหลาย
๙. ผบ.ร้อย ตชด.234
๑๐. ผู้แทน กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
๑๑. ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ร.อ.นภดล ใจคง
๒. น.ส.สุพรรณิกา จําปาเทศ
๓. นายเกียรติศักดิ์ คําปาน

ผู้แทน ผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธานในที่ประชุม เนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผม
ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม
๒๐๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2558
www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม
๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๓ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒
โดยแก้ไขข้อความ “ขอความร่วมมือ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนี้” เป็น “เสนอให้
ทาง กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ประสานความร่วมมือติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังนี้”
๒. เมื่อแก้ไขตาม ๑. แล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพุธที่ 2๙ กรกฎาคม
2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
-- ไม่มี --

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ภ.จว.มุกดาหาร)

พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศ์เหมือนแท้ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการปฏิบตั งิ านของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 - 2๓ กรกฎาคม 2558
ตารางเปรียบเทียบสถิตคิ ดีอาญา ๔ กลุ่ม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบวันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑-๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ 1-23 ก.ค.57 วันที่ 1-13 ก.ค.58
ประเภทความผิด
เพิ่ม/ลด
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง
จับ
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับร่างกาย
6
3
5
1
ลด 1
และเพศ
๒. ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
12
4
17
5
เพิ่ม 5
3. ความผิดพิเศษ
92
26
42
4
ลด 50
4. ความผิดที่รฐั เป็นผู้เสียหาย
350
385
163
177 ลด 187
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ตารางเปรียบเทียบสถิตคิ ดีอาญา ๔ กลุ่ม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(๑ ต.ค.๕๖- ๓๐ มิ.ย.๕๗)

ประเภทความผิด
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับร่างกาย
และเพศ
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
3. ความผิดพิเศษ
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(๑ ต.ค.๕77- ๓๐ มิ.ย.๕8)

รับแจ้ง
52

จับ
39

รับแจ้ง
82

จับ
63

143
1,404
3,015

72
571
3,005

168
400
3,347

94
129
3,758

เพิ่ม/ลด
เพิ่ม 30
เพิ่ม 25
ลด 1,004
ลด 332

ผลการจับกุมยาเสพติด
วันที่ 6 ก.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ร่วมกับ ร.ต.ท.วัชรา
จันทรสิตางกูร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ ตํารวจทางหลวงมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุม นายยุทธชัย
สายตา อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมของกลางดังนี้
1. กัญชาอัดแท่ง จํานวน 392 แท่ง น้ําหนัก 392 กิโลกรัม
2. รถยนต์ปิกอัพ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไททั่น 4 ประตู สีขาว ทะเบียน กท 151 สระบุรี
3. โทรศัพท์มอื ถือ ยี่ห้อซัมซุง สีดํา-แดง
แจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกจับกุมว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย
โดยผิดกฎหมาย นําส่ง พงส.สภ.เมืองมุกดาหาร ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบ วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ค.๕๗ วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ค.๕๘
ประเภท

ปริมาณของกลาง

จับกุม
(ราย)

ผู้ต้องหา
(คน)

จับกุม
(ราย)

ผู้ต้องหา
(คน)

1. ยาบ้า

226

276

117

120

๒. ยาไอซ์

1

1

-

-

ยาไอซ์ 5.61 กก.

๓. กัญชา

15

17

4

5

กัญชาแห้ง 6.59 กก.

๔. กระท่อม

2

2

-

-

20 ใบ

๕. สารระเหย

2

2

5

5

สารระเหย 1 กระป๋อง
สารระเหย 1 ถุง

ปี ๒๕๕๗
ยาบ้า 329,194.25 เม็ด
ปัสสาวะ 215 ขวด

ปี ๒๕๕๘
ยาบ้า 921 เม็ด
ปัสสาวะ 89 ขวด
กัญชาแห้ง 392.6 กก.
สารระเหย 2 กระป๋อง
สารระเหย 3 ถุง
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ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2558
ประเภท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(๑ ต.ค.๕6-๓๐ มิ.ย.๕๗)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ต.ค.๕7-๓๐ มิ.ย.๕๘)

จับกุม
(ราย)

ผู้ต้องหา
(คน)

จับกุม
(ราย)

ผู้ต้องหา
(คน)

1. ยาบ้า

1,241

2,312

2,396

2,490

๒. ยาไอซ์

1

1

-

๓. กัญชา

86

67

๔. กระท่อม

2

๕. สารระเหย

28

ปริมาณของกลาง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ยาบ้า 498,311 เม็ด
ปัสสาวะ 1,707 ขวด

ยาบ้า 413,915 เม็ด
ปัสสาวะ 1,889 ขวด

-

ยาไอซ์ 1 กก. 190.93 กรัม

ยาไอซ์ 200.34 กรัม

127

108

กัญชาแห้ง
44 กิโลกรัม, 204.62 กรัม
กัญชาสด
95 กิโลกรัม, 604 กรัม
(1,311 ต้น)

กัญชาแห้ง
6 กิโลกรัม 512 กรัม
กัญชาสด
262 กิโลกรัม
(1,960 ต้น)

2

4

5

กระท่อม 126 ใบ

กระท่อม 190 ใบ

28

30

30

สารระเหย 19 กระป๋อง
สารระเหย 2 ขวด
สารระเหย 7 ถุง

สารระเหย 16
กระป๋อง
สารระเหย 8 หลอด
สารระเหย 3 ถุง
ทินเนอร์ 10 ขวด

ผลการจับกุมคดีความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
1. วันที่ ๗ ก.ค.๕๘ ชุดสืบสวน สภ.หว้านใหญ่ ร่วมกับทหาร ตรวจยึดไม้พยุง ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
จว.มุกดาหาร จํานวน ๒๐ ท่อน รวมปริมาตร 0.77 ลูกบาศก์เมตร
2. วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 05.30 น. สภ.หว้านใหญ่ สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตชด.2344, ตํารวจน้ํา
มุกดาหาร, ชุด กกล.สุรศักดิ์มนตรี, ชุด ชปข.7 กกล.สุรศักดิ์มนตรี, ชุดทหารพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2121,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.หว้านใหญ่, จนท.ป่าไม้ มห.2 คําป่าหลาย, จนท.ส่วนป้องกัน สปป.2 กรมป่าไม้ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 ร่วมกันตรวจยึดไม้ชิงชัน จํานวน 6 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.71 ลูกบาศก์เมตร
โดยกล่าวหาว่ากระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 (แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง คสช.ที่ 106/2557) ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูป
(ไม้ชิงชัน) ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ซ้อนเร้น จําหน่าย ช่วยพาไปเสียให้พ้น
ซึ่งไม้หรือของป่าที่รู้อยู่แล้วเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิด เหตุเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงด้าน
ทิศตะวันออก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
3. วันที่ 11 ก.ค.58 เวลา 14.00 น. สภ.หว้านใหญ่ สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มห.4 คําป่าหลาย,
เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกัน สปป.2 กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 25 ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง
จํานวน 5 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.33 ลูกบาศก์เมตร โดยกล่าวหาว่ากระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 (แก้ไข
เพิ่มเติมคําสั่ง คสช.ที่ 106/2557) ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูป (ไม้พะยูง) ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต, ซ้อนเร้น จําหน่าย ช่วยพาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่า
ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิด เหตุเกิดบริเวณป่าละเมาะด้านทิศตะวันตกบ้านดอนหม้อแกง หมู่ที่ 1 ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร
4. วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. สภ.หว้านใหญ่ สนธิกําลังร่วมกับ จนท.มว.ตชด.๒๓๔๔ พาลุกา,
จนท.ทหารชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 1212, จนท.ป่าไม้ มห.4 คําป่าหลาย, จนท. ส่วนป้องกัน สปป.2 กรมป่าไม้,

หน้าที่ ๖
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จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 25 ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน 48 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.66 ลูกบาศก์เมตร
โดยกล่าวหาว่ากระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 (แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง คสช.ที่ 106/2557) ฐานมีไม้หวงห้าม
แปรรูป (ไม้พะยูง) ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ซ้อนเร้น จําหน่าย ช่วยพาไปเสียให้พ้น
ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิด เหตุเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขง
ด้านทิศใต้บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 2 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร
5. วันที่ 12 ก.ค.58 สภ.คําชะอี ร่วมกับ กอ.รมน.มุกดาหาร และ จนท.ป่าไม้ ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง
จํานวน 93 ท่อน ไม้แปรรูป 23 แผ่น ที่บ้านนายพู่ ผิวขํา บ้านเลขที่ 37 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.คําชะอี
จ.มุกดาหาร
6. วันที่ 14 ก.ค.๕8 เวลา 07.00 น. สภ.หว้านใหญ่ สนธิกําลังร่วมกับ จนท.มว.ตชด.2344 พาลุกา,
ตํารวจน้ํา กก.10 มุกดาหาร, จนท.ทหารชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 1212, กลล.สุรศักดิ์มนตรี, จนท.ป่าไม้ มห.4
คําป่าหลาย, จนท.ส่วนป้องกัน สปป.2 กรมป่าไม้, จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 25 ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง
จํานวน 4 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.06 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงด้านทิศตะวันออกบ้าน
บางทรายใต้ หมู่ที่ 11 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร
7. วันที่ 18 ก.ค.58 เวลา 11.30 สภ.หว้านใหญ่ สนธิกําลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ มว.ตชด.2344, จนท.
ชุด ชปข.ตชด.234, ตํารวจน้ํา กก.10 บก.รน.มุกดาหาร, กกล.สุรศักดิ์มนตรี, จนท.ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์
มวลชนที่ 2121, จนท.กองร้อยทหารพรานที่ 2109, จนท. ป่าไม้ มห.4 คําป่าหลาย, จนท.สปป.2 กรมป่าไม้,
หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 25, หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง แปรรูป จํานวน 62 ท่อน/
เหลี่ยม ปริมาตร 0.57 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดริมฝั่งแม่น้ําโขงทิศตะวันออก บ้านดาวเรือง ม.9 ต.บางทรายน้อย
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

จับกุม
(คดี)
846

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 255๘
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
(1 ต.ค.2556 - 30 มิ.ย.2557)
(1 ต.ค. 2557 – 30 มิ.ย.2558)
ผู้ต้องหา
จับกุม ผู้ต้องหา
ของกลาง
ของกลาง
(คดี)
(คดี)
(คดี)
251
61
(1) ไม้พะยูง 3,725 ท่อน,
373
(1) ไม้พะยูง 26,001 ท่อน,
2,585 เหลี่ยม
555 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 566.439 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 81.3495 ลบ.ม.
(2) ไม้กระยาเลย 1057 ท่อน,
(2) ไม้กระยาเลย 1,249 ท่อน, 1,363
5,100 เหลี่ยม
เหลี่ยม
รวมปริมาตร 319.65 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 130.224 ลบ.ม.
(3) ล้อเข็น 214 คัน
(3) ล้อเข็น 32 คัน
(4) รถยนต์ 323 คัน
(4) รถยนต์ 59 คัน
(5) รถจักรยานยนต์ 97 คัน
(5) รถจักรยานยนต์ 12 คัน
(6) เลื่อยตัด 40 คัน
(6) รถไถ 4 คัน
(7) เครื่องชั่ง 16 เครื่อง
(7) เลื่อยยนต์ 32 เครื่อง
(8) เลื่อยยนต์ 52 เครื่อง
(8) เครื่องชั่ง 9 เครื่อง
(9) เรือ ๓ ลํา
(9) เรือ 1 ลํา
รวมพื้นที่เสียหาย 86 ไร่ 14 ตารางวา
รวมพื้นที่เสียหาย 539 ไร่ 46 ตารางวา

หน้าที่ ๗

จับกุม
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ในจํานวน ๑๔ หน้า

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โดยเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม 2557 กับ วันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม 2558
วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้ต้องหา
จับกุม ผู้ต้องหา
ของกลาง
ของกลาง
(คดี)
(คดี)
(คดี)
54
9
(1) ไม้พะยูง 357 ท่อน
8
(1) ไม้พะยูง 738 ท่อน,
67 เหลี่ยม
45 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 16.157 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 9.59 ลบ.ม.
(๒) ไม้กระยาเลย 38 ท่อน
(2) ไม้กระยาเลย 7 ท่อน
1,240 เหลี่ยม
43 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 32.34 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 2.14 ลบ.ม.
(3) รถยนต์ 11 คัน
(3) รถยนต์ 3 คัน
(4) รถจักรยานยนต์ 2 คัน
(4) เรือหางยาว 1 ลํา
(5) ล้อเข็น 5 คัน
(5) เลื่อย 2 ปื้น
(6) เลื่อยยนต์ 3 เครื่อง
(6) เครื่องชั่ง 1 เครื่อง
รวมพื้นที่เสียหาย 82 ไร่ 1 งาน 87ตารางวา
รวมพื้นที่เสียหาย 839 ไร่ 46 ตารางวา

ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
โดยเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ ๑–๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕7 กับ วันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าว
สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าว
วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
6
10
คนลาว 16 คน
7
1
คนลาว 8 คน
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ มิ.ย.๕๗
วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ มิ.ย.๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
384
227
ลาว 608 คน
269
230
ลาว 499 คน

เรื่องที่ ๒ การดําเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.มุกดาหาร)
ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้น
- เกิดในเขตพื้นที่ป่าไม้
- เกิดนอกเขตพื้นที่ป่าไม้

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
จํานวน ๔๖ คดี
จํานวน ๓๘ คดี
จํานวน ๘ คดี

ผู้ต้องหา ๓ คน

หน้าที่ ๘

ในจํานวน ๑๔ หน้า

ของกลาง
1.1 ไม้แปรรูป ๙๒ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๑.๘๖ ลูกบาศก์เมตร
1.2 ไม้ท่อน ๒๖๘ ท่อน ปริมาตร ๕.๒๒ ลูกบาศก์เมตร
1.3 พื้นที่ถูกบุกรุก
จํานวน 817-3-98 ไร่
1.4 รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ จํานวน
3 คัน
1.5 ล้อเข็น
จํานวน
– คัน
1.6 เลื่อยโซ่ยนต์
จํานวน
2 เครื่อง
1.7 จักรยานยนต์
จํานวน
– คัน
1.8 อาวุธปืน
จํานวน
2 กระบอก
1.9 รถแวน
จํานวน
– คัน
1.10 รถเก๋ง
จํานวน
– คัน
1.11 รถตู้
จํานวน
– คัน
1.12 รถไถนาเดินตาม
จํานวน
– คัน
1.13 เงินสด
จํานวน
– บาท
1.14 ยาบ้า/กัญชา
จํานวน
– เม็ด/ต้น/กิโลกรัม
2. คดีเกี่ยวกับไม้พะยูง-ไม้ชิงชัน จํานวน ๑๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
ของกลาง
2.1 ไม้พะยูง/ชิงชันแปรรูป 86 แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร 1.48 ลูกบาศก์เมตร
2.2 ไม้พะยูง/ชิงชันท่อน 252 ท่อน
ปริมาตร 4.67 ลูกบาศก์เมตร
รวมไม้พะยูง/ไม้ชิงชัน 338 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 6.15 ลูกบาศก์เมตร
3. คดีเกี่ยวกับไม้กระยาเลยทั่วไป จํานวน 3 คดี ผู้ต้องหา – คน
ของกลาง
3.1 ไม้กระยาเลยแปรรูป 6 แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร 0.38 ลูกบาศก์เมตร
3.2 ไม้กระยาเลยท่อน
17 ท่อน
ปริมาตร 0.55 ลูกบาศก์เมตร
รวมไม้กระยา
23 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.93 ลูกบาศก์เมตร
4. คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ.2535
จํานวน 1 คดี ผู้ต้องหา ๒ คน
5. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
จํานวน 30 คดี ผู้ต้องหา – คน

หน้าที่ ๙

ในจํานวน ๑๔ หน้า

สรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
คดีทีเกิดขึ้น
ผู้ต้องหา
พื้นที่ป่าถูกบุกรุก
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ยาบ้า/กัญชา
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
อุปกรณ์การกระทําผิด
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถฟาร์มแทรกเตอร์
รถกระบะบรรทุก ๔ ล้อ
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ
รถเก๋ง
รถแวน
รถตู้
รถไถนาเดินตาม
รถจักรยานยนต์
ล้อเข็น
เลื่อยโซ่ยนต์
เรือยนต์
อาวุธปืน
เงินสด
สิ่งประดิษฐ์
อื่น ๆ

หน่วยนับ

เดือนก่อน

เดือนนี้

คดี
คน
ไร่
ท่อน/ลบ.ม.
แผ่น, เหลี่ยม/ลบ.ม.
เม็ด/ต้น/กิโลกรัม
ซาก/กิโลกรัม

45
7
255-1-09
391/15.40
232/7.96
3

46
3
817-3-98
269/5.22
92/1.86
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
ลํา
กระบอก
บาท
ชิ้น/รายการ
รายการชิ้น

4
1
1
1
5
4
2
11/18

3
2
2
9/9

สะสมตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 2558
327
86
1,224-3-47
2,649/108.509
4,773/145.553
10/194/67.01
45/55
1
50
2
12
7
9
3
18
56
42
21
96/197

เรื่องที่ 3 รายงานผลการปฏิบตั กิ ารรักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
(ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผู้แทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิ บัติ ก ารั ก ษาความมั่น คงและความสงบเรี ย บร้ อ ย
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

(1) กลุ่มงานความมั่นคง ร่วมกับ กองร้อย อส.จ.มห.ที่ 1, วัฒนธรรมจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานบริการ 6 แห่ง, ร้านคาราโอเกะ 5 แห่ง และร้านเกม 10 แห่ง
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒1 แห่ง ในพื้นที่อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอคําชะอี และอําเภอนิคมคําสร้อย
ผลการตรวจไม่พบการกระทําผิดกฎหมายแต่อย่างใด
(๒) วันที่ 6 ก.ค.58 กองร้อย อส.จ.มุกดาหารที่ ๑ ร่วมกับ กองร้อยทหารราบ กกล.สุรศักดิ์มนตรี,
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล และ กองร้อย อส.อ.คําชะอีที่ ๔ ร่วมตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูปจํานวน 11 ท่อน
ปริมาตร 0.84 ลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณป่าภูลัดควาย บ้านตาเปิด ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

หน้าที่ ๑๐

ในจํานวน ๑๔ หน้า

(3) วันที่ 23 ก.ค.58 กองร้อย อส.จ.มุกดาหารที่ ๑ ร่วมกับ กองร้อยทหารราบ กกล.สุรศักดิ์มนตรี,
หน่วยรักษาป่า มห.๒ และ กองร้อย อส.อ.คําชะอีที่ ๔ ร่วมตรวจยึดไม้ ดังนี้
(3.1) เวลา 09.00 น. ตรวจยึดไม้พะยูง ชนิดชั่งกิโลกรัม ยาว ๖๐ ซม. หนา ๑๐ ซม. จํานวน
21 ท่อน บริเวณสวนยางพารา ชุมชนคําเบิ่มบ่าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
(3.2) เวลา 09.45 น. ตรวจยึดไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ และไม้พะยูง จํานวน 16 ท่อน บ้านตาเปอะ หมู่ที่ ๘
ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
(3.3) เวลา 10.30 น. ตรวจยึดไม้พะยูง 24 ท่อน ปริมาตร 0.10 ลูกบาศก์เมตร บ้านด่านช้าง
หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
(3.4) เวลา 11.30 น. ตรวจยึดไม้พะยูง 14 ท่อน ไม้ชิงชัน ๒ แผ่น ปริมาตร 0.70 ลูกบาศก์เมตร
บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
(4) กองร้อย อส.จ.มุกดาหารที่ ๑ จัดกําลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดครูฝึก “ค่ายเยาวชนอาสารักษา
ดินแดนต้านภัยยาเสพติด จํานวน ๑ รุ่น ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อย อส.จ.มุกดาหารที่ ๑
มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๖๐ คน
(5) กองร้อย อส.จ.มุกดาหารที่ ๑ จัดกําลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดครูฝึกค่ายบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๑ รุ่น ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อย อส.
จ.มุกดาหารที่ ๑ มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๖๐ คน
เรื่องที่ 4 รายงานผลการปฏิบตั กิ ารจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผู้แทนปกครองจังหวัด
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิตกิ ารทําบัตรผ่านแดน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘
19,184
17,930
17,348
-

ปีงบประมาณ 2557
๒๔,๗๖๙
๑๗,๗๒๖
๒๕,๕๐๓
๒๑,๓๖๒
๒๑,๐๕๙
๒๑,๘๖๓
๒๘,๕๑๗
๒๑,๗๖๘
๒๐,๒๑๓
๒๒,๑๗๐
๒๕,๖๑๑
๒๐,๓๐๐
๒๗๐,๘๖๑

หมายเหตุ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
27 พฤษภาคม 2558
28 มิถุนายน 2558
27 กรกฎาคม 2558

หน้าที่ ๑๑
ผู้แทน ตม.จว.มุกดาหาร

ในจํานวน ๑๔ หน้า

ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้

การจับกุมหลบหนีเข้าเมือง
คนลาว
345 ราย
คนรัสเซีย
1 ราย
รวมทั้งสิ้น
346 ราย
หมายเหตุ เป็นการจับกุมหมายตาม 2 หมาย
(1) หมายจับศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่าย จํานวน ๑ ราย
(2) หมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ข้อหาลักทรัพย์ จํานวน ๑ ราย
(3) จับคนลาวทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน ๙ ราย
เรื่องที่ 5 รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
ผู้แทนศุลกากร

ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

สถิตกิ ารจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 (ตั้งแต่วนั ที่ 1-25 ก.ค.58)
มีจํานวนทั้งหมด 25 คดี แบ่งเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) กระเทียม
(6) น้ําอัดลม
(2) หอมหัวใหญ่
(7) ปลายข้าวสาร
(๓) สินค้าลิขสิทธิ์
(8) ไพ่ทําด้วยพลาสติก
(4) สุกรมีชีวิต
(9) ซากสัตว์
(5) กรงเหล็ก
มูลค่ารวมประมาณ 871,625.61 บาท

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานทําลาย
ของกลางสินค้าหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า
สินค้าที่ต้องควบคุมตามมาตรฐาน ที่ถูกเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตรวจยึด จับกุมได้ในห้วงที่ผ่านมา
และคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว และส่งมอบข้าวสารและของกลางสนับสนุนภารกิจกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณ
ด่านศุลกากรมุกดาหาร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมทําลายของกลางดังกล่าว
รวมจํานวน 76,390 ชิ้น มูลค่า 4,706,878.62 บาท
๒. เนื่องจากมีหลายหน่วยงานมีหนังสือถึงด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารขออํานวยความสะดวก โดย
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนําสุราออกนอกประเทศ ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า
ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และสามารถทําหนังสืออํานวยความสะดวก
ได้ตามปกติ

หน้าที่ ๑๒

ในจํานวน ๑๔ หน้า

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

ขอรายงานผลการป้องกันปราบปราม เดือน กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. ผลการป้องกันและปราบปราม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓
จํานวน
19 คดี
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน
จํานวน 18,700.00 บาท
ฐานความผิด
1. นําสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
2. นําสุราออกแสดงเพื่อขายซึ่งสุรา
ที่รู้ว่าทําขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5
3. นําสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ไม่ทําบัญชีแสดงจํานวนสุรา

จํานวนคดี
ของกลาง
11
(๑) สุราแช่ในประเทศ จํานวน 153 ขวด
สุราแช่ในประเทศ จํานวน 26 กระป๋อง
สุรากลั่นในประเทศ จํานวน 48 ขวด (คืน)
2
(1) สุรากลั่นชนิดสุราผสม จํานวน 3 ขวด
น้ําสุรา 1.750 ลิตร
4
(1) สุราแช่ต่างประเทศ (เบียร์ลาว) จํานวน ๑๒ ขวด
สุราแช่ต่างประเทศ (เบียร์ลาว) 18 กระป๋อง
น้ําสุรา รวม 16.680 ลิตร
2
-

2. กรมสรรพสามิตได้มีมาตรการในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติของร้านค้าที่อยู่บริเวณสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามคําสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ โดยได้ตรวจสอบ แนะนํา และขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓
และ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแจ้งมายังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีผลการจับกุม
ร้านค้าที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ และ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอความกรุณา
แจ้งมายังสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
เรื่องที่ 7 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุขจังหวัดฯ)
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ขอรายงานผลการดําเนินงานของสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออก
ประเมินสถานศึกษาปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.ดงหลวง อ.นิคมคําสร้อย อ.ดอนตาล
ในสถานศึกษาจํานวน ๑๐ แห่ง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการออกประเมิน
สถานศึกษาไม่พบมีการกระทําผิด แต่อย่างใด
นอกจากนี้ได้ทําการตรวจร้านค้าที่อยู่ใกล้สถานศึกษาในระยะ ๓๐๐ เมตร จํานวน ๕ ร้าน ผลการ
ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบแบ่งบรรจุเป็นซองย่อย ซึ่งไม่มีรูปภาพคําเตือนในผลิตภัณฑ์

หน้าที่ ๑๓

ในจํานวน ๑๔ หน้า

ยาสูบที่จําหน่าย จึงได้แนะนําและตักเตือนมิให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบแบ่งบรรจุเป็นซองย่อย หากฝ่าฝืน
จะมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
การตรวจสอบร้านค้าที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่พบการกระทําผิดกฎหมายแต่อย่างใด จากการ
สอบถามร้านค้ายังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอายุของบุคคล
ที่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงได้แนะนําดังนี้
(1) เวลาที่อนุญาตจําหน่ายสุรา ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และช่วงเวลา 17.00-24.00 น.
(2) มิให้จําหน่ายเครื่องดื่มให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
ประธานในที่ประชุม
ฝากแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามคําสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ขอให้ดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด
เรื่องที่ ๘ การดําเนินการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอสรุปการเกิดสาธารณภัยในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
ดังนี้
๑. วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ จังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งศูนย์บริโภคน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน
ตามแนวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
จึงขอประชาสัมพันธ์หากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําดื่มอุปโภคบริโภค
สามารถนําภาชนะไปรับน้ําพระราชทานที่โรงเรียนดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะยุติ
2. การป้องกัน และแก้ไขปั ญหาอุท กภัยและดินถล่ม ประจําปี ๒๕๕๘ จั งหวัดมุกดาหารได้ แ จ้ ง
แนวทางปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจําจําปี 2558 ให้อําเภอ
ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี ๔ มาตรการ ดังนี้
๑) มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ
๒) มาตรการการเตรียมความพร้อม
๓) มาตรการรับมือ
๔) มาตรการฟื้นฟู
หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้อําเภอต่างๆ รายงานตามแบบรายงานความเสียหายและ
ความช่วยเหลือให้จังหวัดทราบเพื่อประสานการปฏิบัติ
ประธานในที่ประชุม
ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและติดตามเรื่องอุทกภัย ซึ่งช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ระดับน้ําของแม่น้ําโขงสูงขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับ ๘.๘๒ เมตร และอาจทําให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่
ริมแม่น้ําโขงได้รับผลกระทบด้วย

หน้าที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕
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เรื่องอื่นๆ
-- ไม่มี –

ประธานในที่ประชุม กรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม
ประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจเิ รข กลิ่นจันทน์/รอง สว.ธร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

