รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน ตุลาคม 2560
เมื่อวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
**************************
ผูมาประชุม
1. นายสฤษดิ์
2. นายเฉลิมพล
3. นายปราโมทย
4. นายเธียรชัย
5. จ.ส.อ.เกริกชัย
6. พ.ต.อ.ชัยวัฒน
7. นายปญญ
8. นายบัญชา
9. นางอลิสา

วิฑูรย
มั่งคั่ง
ธัญญพืช
พุทธรังษี
ผองแผว
หัดกลา
ไพศาลรภัทร
ฤทธิแผลง
อภิบุณโยภาส

10. นายสมบูรณ

ทองอุน

11. พ.ต.ปยะพล
12. ร.อ.ประเวศ
13. ร.ท.วิรัตน
14. น.ท.ทวีทรัพย
15. พล.ต.พูลศักดิ์
16. นายอภิชัย
17. นายวรพจน
18. นายอัครพล
19. น.ส.ธันยพร
20. นางขนิษฐา
21. น.ส.สิทธิพล

โจทกราช
ไชยนิตย
ชัยปญญา
เรืองผึง้
สมบูรณ
ชัยชมภู
อุปนิสากร
รัตนะกุล
สาธุภาค
นามโคตร
เสงี่ยม

22. นางน้ําเพชร
23. นางปยนาฏ
24. นายพินิจ

ตั้งยิ่งยง
เสงี่ยมศักดิ์
วรจักร

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดเดชอุดม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุบลราชธานี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 6
ผูบังคับการกองบิน 21
ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปองกันจังหวัดอุบลราชธานี
ผูบัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี
ทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ศูนย ปภ.เขต ๑๓ อุบลราชธานี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฯ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
/25. นายสมชาย...

-225. นายสมชาย
26. วาที่ ร.ต.กิติพร
27. นายกฤตพัฒน
28. ส.อ.ยุทธศักดิ์
29. จ.ส.อ.อานุภาพ
30. นายรังสรรค
31. ดร.เอกบดินทร
32. นายสุวิทย
33. นายพิชัย
34. นายนิรันดร
35. นายธานนท
36. นายกมล
37. นายอดุลย
38. ส.อ.ชัยโรจน
39. นายไพรัช
40. ส.ต.ท.วิญญา
41. นายไพฑูรย
42. นายขวัญเรือน
43. นายอภิสิทธิ์
44. นายสาครชัย
45. นางชนัฎดา
46. นายวิรอด
47. น.ส.ฉัตรสุดา
48. พ.ต.อ.ณรัชตพล
49. นายฉัตรชัย
50. นายคํารบ
51. นายฤทธิสรรค
52. นายปญญา
53. นายสนอง
54. นายกฤตกร
55. นายนคร
56. นายอภัย

ศิริโอวัฒนะ
คณาภรณ
ครุฑกุล
ศรีวรกุล
ศิลประเสริฐ
บุญสะอาด
จําเนียรกาล
แกนจันทร
เมืองมัจฉา
สุรัสวดี
โสภิตชา
สุทธศรี
ดีออม
สันทาสุนัย
ปฐมวงศไพรัช
พิทักษชาติ
ตระการไทย
แสบงบาล
บุญยา
พุฒศรี
บุตรสิงห
ไชยพรรณา
โคตรรพัฒน
เลิศรัชตะปภัสร
ประพันธวฒ
ั นะ
เครือณรงค
เทพพิทักษ
เศวตธรรม
มะลัยขวัญ
ถาศักดิ์
ศิริปริญญานันท
วุฒโิ สภากร

แทน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
แทน สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แทน สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุบลฯ ที่ 2
พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลฯ
แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษที่ 9 (อุบลราชธานี)
แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลฯ
แทน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สํานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
นายดานศุลกากรชองเม็ก
แทน นายดานศุลกากรเขมราฐ
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอําเภอวารินชําราบ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
นายอําเภอสิรินธร
นายอําเภอเขมราฐ
นายอําเภอตระการพืชผล
นายอําเภอศรีเมืองใหม
/56. นายอภัย...

-356. นายมลชัย
57. นายเมธาศิษฏ
58. นายธนาคม
59. นายคนิจ
60. นายสมมาฏฐ
61. นายศิริชัย
62. นายจักรพงศ
63. นายตถาพร
64. นายมนตรา
65. นายสมชัย
66. นายธนสาร
67. นายพงษธร
68. นายมงคล
69. นายปรีดา
70. นายเขมราฐ
71. นายสุทิน
72. นายสันติพงษ
73. นายนพดล
74. พ.ต.อ.ประทีป
75. จ.อ.ประกาศ
76. นายศักดา
77. นายสุริยา
78. นายไพฑูรย
79. พ.ต.ท.อัควัฒน
80. พ.ต.ต.ศิลา
81. พ.ต.ท.ธนโชติ
82. ร.ต.อ.ภัทรดนัย
83. พ.ต.ท.ประเทศ
84. พ.ต.ต.พอทัย
85. พ.ต.อ.อดิเทพ
86. พ.ต.อ.ปรัชญา
87. พ.ต.ท.กอบศักดิ์

จันทโรธรณ
ฉัตรคุปตชนรดี
กองเพียร
แกนจันทร
โพธิ
อิทธิวงศศุภกิจ
พันธุเพ็ง
สมพอง
กอซอ
บูรณะ
เจริญสุข
จันทรสวัสดิ์
ผุยออน
อุนอุดม
ขัมภรัตน
งามเลิศ
สมศรี
หวยอําพัน
กิจจะวัฒนะ
ตระการไทย
ราชาธรรมกูล
จันทะสิงห
พรหมสอน
เผือดนอก
ขําเพชร
จันทรคนธ
ขันขวา
โคจํานงค
ฤาชา
พิชาดุลย
คงสกุล
สุวรรณเนตร

แทน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

นายอําเภอบุณฑริก
นายอําเภอเดชอุดม
นายอําเภอตาลสุม
นายอําเภอมวงสามสิบ
นายอําเภอเขื่องใน
นายอําเภอโขงเจียม
นายอําเภอสําโรง
นายอําเภอกุดขาวปุน
นายอําเภอโพธิ์ไทร
นายอําเภอน้ํายืน
นายอําเภอนาจะหลวย
นายอําเภอดอนมดแดง
นายอําเภอทุง ศรีอุดม
นายอําเภอนาเยีย
นายอําเภอเหลาเสือโกก
นายอําเภอสวางวีระวงศ
นายอําเภอน้ําขุน
นายอําเภอนาตาล
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชําราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
ผอ.กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
สว.ทท.2 กก.3 บก.ทท.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชําราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
/88. พ.ต.ท.อนุสรณ...

-488. พ.ต.ท.อนุสรณ
แสนสิ่ง
แทน
89. พ.ต.ท.บุญเลิศ
เลิศวัฒนกิตติ
แทน
90. พ.ต.ท.นพดล
ชวยบุญ
แทน
91. พ.ต.อ.อลงกรณ สนุกพันธ
92. พ.ต.ท.สิริพงศ
เพ็งแจม
แทน
93. พ.ต.อ.ปริญญา
หันไชยุงวา
94. พ.ต.ท.สายรุง
ไปงาม
แทน
95. พ.ต.ท.สุกฤษณ
สัณฑมาศ
แทน
96. พ.ต.ท.สมภพ
ศรีแกวใส
แทน
97. พ.ต.ท.โสภณ
นาชัยเวียง
แทน
98. พ.ต.ท.ดุจดล
ดายละออง
แทน
99. พ.ต.ท.วิโรจน
เหมืองจา
แทน
100. พ.ต.ท.ประยงค ภูลายดอก
แทน
101. พ.ต.อ.จุมพล
สุวนาม
102. พ.ต.อ.อานุภาพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
103. พ.ต.ท.สมพงษ ศรีสนาย
แทน
104. พ.ต.ต.วัฒนศักดิ์ บุตรโคตร
แทน
105. พ.ต.อ.เฉลิมพล โพทิพยวงศ
106. พ.ต.ท.เดชวุฒิ คงสิม
แทน
107. พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกําแหง
108. พ.ต.ท.วัชระ
วัชรพินธุ
แทน
109. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
แทน
110. พ.ต.ท.อํานาจ เหล็กดี
แทน
111. พ.ต.ท.ธนชัย
แกวเสนา
แทน
สุนทรชัย
แทน
112. พ.ต.ท.สมคิด
113. พ.ต.ต.ธีระพันธ ใจแนน
115. พ.ต.ท.สาธิต
คอกขุนทด
116. พ.ต.ท.ประชา แสนโบราณ
117. พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง
118. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค

ผกก.สภ.เดชอุดม
ผกก.สภ.ตระการพืชผล
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม
ผกก.สภ.โขงเจียม
ผกก.สภ.มวงสามสิบ
ผกก.สภ.เขื่องใน
ผกก.สภ.บุณฑริก
ผกก.สภ.นาจะหลวย
ผกก.สภ.น้ํายืน
ผกก.สภ.ตาลสุม
ผกก.สภ.สําโรง
ผกก.สภ.โพธิไ์ ทร
ผกก.สภ.กุดขาวปุน
ผกก.สภ.ดอนมดแดง
รรท.ผกก.สภ.ทุงศรีอุดม
ผกก.สภ.นาเยีย
ผกก.สภ.นาตาล
ผกก.สภ.เหลาเสือโกก
ผกก.สภ.น้ําขุน
ผกก.สภ.ชองเม็ก
ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
ผกก.สภ.มวงเฒา
ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
ผกก.สภ.หวยขา
ผกก.สภ.โนนกุง
รรท.สว.สภ.โคกจาน
สว.สภ.เอือดใหญ
สว.สภ.หนามแทง
สว.สภ.คันไร
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
/ผูไ มมาประชุม...

-5ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯเขต 29
6. ผอ.ศูนยฝกและอบรมเยาวชน เขต 5
7. ประธานคณะกรรมการสํานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
8. ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
9. ประธานกรรมการประสานงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนฯ
10. ผกก.สิรนิ ธร
ผูเขารวมประชุม
-นางวิภาสร สุทธวี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มประชุมเวลา

11.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน สํ า หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยอยากให
คณะกรรมการฯ ดูที่อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยระดับจังหวัดวามีหนาที่อยางไร
ตองเชื่อมโยงการทํางานของแตละฝายใหสอดคลองกับ สถานการณของจังหวัด กําหนดแผนปฏิบัติการ
แนวทางมาตรการการปฏิบัติ นําปญหาตาง ๆ ของประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาวิเคราะหกลั่นกรองรวมกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพบรูณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในการปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน 2560 (1–24 ต.ค.60)
-กลุมที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ (เปาหมาย 89.44%) เกิด 25 ราย
จับ 23 ราย คิดเปน 92.00% เปรียบเทียบหวงเดียวกันปที่ผานมา(ต.ค.59) คดีลดลง 3 คดี
-กลุมที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย (เปาหมาย 69.37%) เกิด 51 ราย จับ 38 ราย
คิดเปน 74.51% เปรียบเทียบหวงเดียวกันปที่ผานมา (ต.ค.59) คดีลดลง 36 คดี
/-กลุมที่ 3...

-6-กลุมที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) เกิด 57 ราย จับ 19 ราย เปรียบเทียบหวง
เดียวกันปที่ผานมา(ต.ค.59) คดีเพิ่มขึน้ 30 คดี
-กลุมที่ 4 ความผิดทีร่ ัฐเปนผูเสียหาย จับ 1,000 ราย ผูตองหา 1,127 คน เปรียบเทียบ
หวงเดียวกันปที่ผานมา(ต.ค.59) คดีลดลง 200 คดี
2. สรุปผลการจับกุมคดีสําคัญ ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
(1–24 ต.ค.60)
2.1 ผลการจับกุมยาเสพติด จับกุมทั้งหมด 517 ราย ผูตองหา 528 คน ของกลาง ยาบา
18,124.02 เม็ด, พืชกระทอม 422 กรัม, กัญชาแหง 9.21 กรัม, กัญชาสด 2,500 กรัม, กาว 2 กระปอง
2.2 ผลการจับกุมอาวุธปน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด ในขอหา อาวุธปนธรรมดา 72 ราย
77 คน อาวุธสงคราม 7 ราย ผูตองหา 12 คน
2.๓ ผลการจับกุมการพนันสลากกินรวบ จับกุมเจามือ 49 ราย/คน และผูเลน 49 ราย/คน
2.4 ผลการจับกุมการลักลอบเลนการพนันทายผลฟุตบอล จับกุมผูเลน 48 ราย/คน, เจามือ
7 ราย/คน และ เดินโพย 2 ราย/คน
2.5 ผลการจับกุมสถานบริการกระทําผิดกฎหมาย ไมมีเกิด
2.6 ผลการจับกุมตาม พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ จับกุมได 19 ราย/คน ในขอหา ตางดาว
หลบหนีเขาเมือง
2.7 ผลการจับกุมคดีคา งเกา จับกุมได 55 หมาย
2.8 ผลการดําเนินการตามมาตร “5 จอม” และมาตรการ “5 จริง หวงตั้งแต 1–24 พ.ค.2560
(1) สรุปผลการดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดฯ ตามมาตรการ “5 จอม” 292 ราย
(2) สรุปผลการดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดฯ ตามมาตรการ “5 จริง” 4,783 ราย
3. คดีอกุ ฉกรรจ และคดีที่นาสนใจ ประจําเดือน ตุลาคม 2560 จับกุม “กลุมบุคคลแสดงตนเปน
เจาพนักงานโดยผิดกฎหมาย” เจาหนาที่ตํารวจ พรอมดวยเจาหนาที่ทหารชุดจับกุม ไดรับแจงจากประชาชน
และสื่อออนไลน วาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 วาเมื่อเวลา 21.00 น. ถึง 23.30 น. มีกลุมบุคคล
ประมาณ 3 – 4 คน ไดไปแสดงตนเปนเจาพนักงานและกระทําการไปตรวจสถานที่ราชการ เชน ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี สถานีขนสงจังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟจังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน เจาหนาที่ตํารวจจึงไดสืบสวนจนสามารถจับกุมกลุมบุคคลดังกลาว ทราบวามี จํานวน
3 คน ประกอบดวย นายศุภวัฒน ศิลารักษ อายุ 24 ป, นายสุนทร แสงวงษ อายุ 64 และนายชัชนันท
พงศพานิชณ อายุ 32 ป และไดทําการจับกุม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2560
พรอมของกลาง ประกอบดวย ชุดเครื่องแบบสีกากีเขม พรอมติดเครื่องหมาย จํานวน 3 ชุด, วิทยุสื่อสาร
โทรคมนาคม จํานวน 3 เครื่อง, กุญแจมือ 1 อัน, กระบองไฟ 1 อัน
สําหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่นาสนใจในพื้นที่ ปรากฏตามเอกสารที่ได
แจกจายในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4...

-7ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหนาสํา นักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
อุบลราชธานี ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี สรุปเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุ
จราจรจังหวัดอุบลราชธานี เดือน ตุลาคม 2560 (1-24 ต.ค.60) กับเดือน กันยายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ
เดือนตุลาคม 2560 จํานวน 54 ครั้ง เดือน กันยายน 2560 จํานวน 35 ครั้ง เพิ่มขึ้น 19 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 54.28 ผูบาดเจ็บ (ราย) เดือนตุลาคม จํานวน 71 ราย เดือนกันยายน 2560 จํานวน 36 ราย
เพิ่มขึ้น 35 ราย คิดเปนรอยละ 97.22 จํานวนผูเสียชีวิต เดือนตุบาคม จํานวน 17 ราย เดือนกันยายน
2560 จํานวน 10 ราย เพิ่มขึ้น 7 ราย คิดเปนรอยละ 70 การวิเคราะหสาเหตุปจจัยเสี่ยงสําคัญของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนตุลาคม 2560 พบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถประมาท
รอยละ 83.33 รองลงมาคือ ไมใหสัญญาณไฟ รอยละ 9.25 ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 5.55 ถนนที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ทางหลวงแผนดิน รอยละ 66.66, ถนน อบต.รอยละ 16.66, ทางหลวงชนบท รอยละ
11.11 ยานพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถยนต และรถจักรยานยนต รอยละ 45.83
สรุปผลการจับกุมผูฝาฝนกฎหมายจราจร 10 ขอหาหลัก รวมผูถูกดําเนินคดี รวม 13,319 ราย
สูงขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 จํานวน 2,110 ราย คิดเปนรอยละ 13.67, ผูกระทําผิดกรณีไมมีใบอนุญาต
สูงสุด รองลงมาคือ ไมสวมหมวกนิรภัย , อุปกรณไมครบ, ไมคาดเข็มขัดนิรภัย, เมาสุรา, ขับรถเร็ว ,ขับรถยอนศร,
ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจร , โทรศัพทขณะขับรถและแซงรถในที่คับขัน ตามลําดับ สรุปจํานวนผูเสียชีวิตเปน
รายอําเภอสูงสุด 3 ลําดับ ประจําเดือนกันยายน 2560 ลําดับที่ 1 อําเภอ เดชอุดม, พิบูลมังสาหาร, ศรีเมืองใหม
เสียชีวิต 3 ราย ลําดับที่ 2 อําเภอวารินชําราบ, เขื่องใน อําเภอละ 2 ราย และอันดับ 3 จํานวน 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอเขมราฐ, โขงเจียม, กุดขาวปุน และอําเภอสําโรง อําเภอละ 1 ราย มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจร ประจําเดือนตุลาคม 2560 สรุป ดังนี้ มูลคาความเสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณ 73,230,500 บาท
แยกเปน ผูเสียชีวิต 17 ราย มูลคาความเสียหายประมาณ 68,000,000 บาท, ผูบาดเจ็บ จํานวน 71 ราย
มูลคาความเสียหายประมาณ 4,189,000 บาท ทรัพยสินเสียหาย รวมมูลคาประมาณ 1,041,500 บาท
ขอมูลอัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนบูรณาการขอมูล 3 ฐาน อําเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด
ไดแก อ.วารินชําราบ จํานวน 67 ราย อ.เมือง 51 ราย อ.เดชอุดม 30 ราย, ตระการพืชผล 19 ราย ตามลําดับ
การแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนมาตรการภายในองคกร การสวมหมวกนิรภัย, ควบคุมความเร็ว, คาด
เข็มขัดนิรภัย โดยการทํา MOU กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ การกําหนดพื้นที่ควบคุมความเร็ว คือ
ถนนแจงสินท หอนาฬิกา – แยกดงอูผึ้ง โดยกําหนดไวไมเกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
4.2 การดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็กฯ/ปญหาการคามนุษยฯ
4.2.1 ปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็ก
จ.ส.อ.อานุภาพ ศิลประเสริฐ แทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียน
รายงาน ขอมูลแรงงานตางดาวที่ทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ปจจุบันมีแรงงานตางดาวที่ทํางาน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4,909 คน นายจาง 2,009 คน การตรวจสอบสถานประกอบการและ
/แรงงาน...

-8แรงงานตางดาว ออกตรวจสอบนายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 13 แหง แรงงานตางดาว 68 คน
(สัญชาติลาว 30 คน, เมียนมา 17 คน, กัมพูชา 14 คน และอเมริกา 5 คน อื่น ๆ 2 คน การจัดตั้งศูนยรับแจง
การทํางานของคนตางดาวจังหวัดอุบลราชธานี (ตัง้ แต 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60) ผลการดําเนินการ มีนายจางพาคน
ตางดาวมาแจงการทํางาน จํานวน 732 ราย คนตางดาว จํานวน 1,384 คน(สัญชาติเมียนมา 61 คน, ลาว
1,176 คน และกัมพูชา 149 คน) ผานการตรวจสอบคัดกรองเปนนายจาง-ลูกจาง และออกหนังสือรับรองใหกับ
ลูกจาง 1,357 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา 61 คน ลาว 1,176 คน และกัมพูชา จํานวน 149 คน ผานการ
ตรวจสอบคัดกรองการเปนนายจาง-ลูกจาง และออกหนังสือรับรองใหกับลูกจาง จํานวน 1,357 คน แยกเปน
สัญชาติเมียนมา 61 คน ลาว 1,170 คน และกัมพูชา 126 คน ผานการตรวจสัญชาติและขอรับใบอนุญาต
ทํางาน นายจาง 6 ราย แรงงานตางดาว จํานวน 8 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา 5 คน และลาว 3 คน
4.2.2 ปญหาการคามนุษย
นางปยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดอุบลราชธานี ขอนําเรียนผลการปองกัน และปราบปรามการคามนุษย จังหวัดอุบลราชธานี ในรอบ
เดือนกันยายน 2560 รวมกับคณะจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบสถานบริการ รวมทั้ง การจัดระเบียบบุคคลเรรอน ขอทานในพื้นที่
4.3 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ รานเกม/อินเตอรเน็ต
ส.อ.ชั ย โรจน สั น ทาลุ นั ย แทน วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2560 ออกตรวจติดตามสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรฯ ประเภท
รานเกม/อินเตอรเน็ต จํานวน 6 แหง ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี และเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา
22.00 น. เปนตนไป รวมตรวจกับชุดจัดระเบียบสังคมกับฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมพบการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร และวีดิทัศน พ.ศ.2551
4.4 สรุปผลการดําเนินคดีดานปาไม บุกรุกพื้นที่ปา ประจําเดือนตุลาคม 2560
นายนิ รั นดร สุรั สวดี ผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม
จังหวัดอุบลราชธานี : สรุปผลการตรวจยึดไม ทองที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ ๑ – 24 ตุลาคม 2560
สรุปผลการจับกุมดําเนินคดีมี ดังนี้ คดีไม จํานวน 32 คดี ผูตองหา 8 คน ของกลาง ไมพะยูง จํานวน 526
ทอน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 5.469 ลบ.ม. ไมอื่น ๆ จํานวน 11 ทอน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร - ลบ.ม. เปรียบเทียบ
เดือนตุลาคม 2559 ที่มี 20 คดี เพิ่มขึ้น 12 คดี คิดเปนรอยละ 60.00 เปรียบเทียบ เดือนกันยายน 2560
ที่มี 27 คดี เพิ่มขึ้น 5 คดี คิดเปนรอยละ 18.51 มูลคาไมของกลาง มกราคม-ตุลาคม 2560 ไมพะยูง
67.628 ลบ.ม. ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน 10,144,200 บาท ไมอื่นๆ 34.669 ลบ.ม.
ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน 866,725 บาท รวมเปนเงิน 11,010,925 บาท สรุปผลการ
บุกรุกพื้นที่ปา จํานวน 5 คดี ไมทราบผูกระทําผิด จํานวนพื้นที่ถูกบุกรุก 33 ไร 1 งาน 69 ตารางวา และผล
การตรวจยึดเลื่อยโซยนต จํานวน 3 คดี ไมทราบผูกระทําผิด ของกลางเลื่อยโซยนต 3เครื่อง
4.5 สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติใหม พ.ศ.2560 ตั้งแตวันที่ 1 – 23 ตุลาคม 2560
ดังนี้ 1. มีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่รูวามิไดเสียภาษี จํานวน 8 ราย สั่งฟองศาล 1 ราย เปรียบเทียบปรับ
171,351.60 บาท 2. มีไวเพื่อขายซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี 1 ราย เปรียบเทียบปรับ 16,200 บาท
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-94.6 สรุปผลการดําเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นายฉัตรชัย ประพันธวัฒนะ แทน นายดานศุลกากรเขมราฐ ประจําเดือน ตุลาคม
2560 จับกุม 1 ราย ของกลาง จักรยานยนต แยกชิ้นสวน 1 คัน มูลคา 25,000 บาท
พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัตนะปภัสร นายดานศุลากรชองเม็ก สรุปผลการปองกันและ
ปราบปรามคดีลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน ตุลาคม 2560 จับกุม 15 คดี ในขอหาลักลอบนําเขามาใน
ราชอาณาจักร 4 คดี, ลักลอบนําของออกไปนอกราชอาณาจักร 2 คดี และพิธีการศุลกากร 9 คดี รวมของกลาง
6,061 ชิน้ มูลคาของกลาง 244,990 บาท จัดเก็บรายได 2,500 บาท
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเขาเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ท.ธนโชติ จันทรคนธ แทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน ตุลาคม 2560 ไมมีการจับกุมบุคคลตางดาวหลบหนีเขา
เมืองแตอยางใด มีการผลักดัน จํานวน 123 ราย การตรวจสอบบุคคลเดินทางเขา-ออก ดานชองเม็ก เดินทางเขา
765,624 คน เดินทางออก 727,988 คน ดานปากแซง เขา 32,666 คน ออก 27,804 คน
4.8 การแกไขปญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการ
จับกุมการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ประจําเดือน ตุลาคม 2560 ไมพบการกระทําผิดแต
อยางใด
นายเฉลิมพล มั่ งคั่ง รอง ผวจ.อุบลราชธานี การนําเสนอขอมู ลของแตละหนวยขอให
เปรียบเทียบกับขอมูลของปกอนวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร แลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
นายปราโมทย ธัญญพืช รอง ผวจ.อุบลราชธานี จากสถิติเปรียบเทียบคดีที่ยังเปนปญหา คดี
เกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ คดีเกี่ยวกับทรัพยก็ยังมีตอเนื่อง สวนคดีโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต มีผลการ
จับกุมเปนที่นาพอใจ และฝากใหทางตํารวจแยกขอมูลความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน โดยแยกใหชัดเจนวาเปนอาวุธ
ปนที่มีทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และไมมีทะเบียน ปญหาการตัดไมทําลายปา ยังมีการลักลอบตัดไมพะยูง
ในพื้นที่ฝากนายอําเภอและผูกํากับการชวยกันดูแลใหมากยิ่งขึ้นดวย
ประธาน ขอสังเกตในการรายงานของคณะกรรมการฯ มีกลไกการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมาย
อยางไร มีขอ สั่งการในการปฏิบัติอยางไร เชน คดีปาไม มีขอขัดแยงตรงไหนบางที่ยังมีปญหา แกไขปญหาอยางไร
มีมาตรการดําเนินการอยางไร คดีสรรพสามิต การจําหนายบุหรี่ สุรา พฤติกรรมในการละเมิดกฎหมายเปนอยางไร
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ. เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีภัยคุกคาม
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดแก การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ความเห็นตางและความขัดแยงทาง
ความคิดของคนภายในชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยาเสพติด สงครามไซเบอร การละเมิดสิทธิ์ แรงตางดาว
และผูหลบหนีเขาเมือง ปญหาการคามนุษย ซึ่งเปนปญหาที่จะตองนํามาชี้แจงในที่ประชุมดวย โดย กอ.รมน.
ไดกําหนด 5 ยุทธศาสตร ในการดําเนินการ ไดแก ความมั่นคงแหงรัฐ ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคง
พิเศษ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และไดกําหนดมาเปน
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-10แผนงาน 4 กลุมงาน ไดแก 1. ความมั่นคงของรัฐ งานอํานวยความยุติธรรมปรองดองสมานฉันทและบูรณาการ
มวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ความมั่นคงของสังคม งานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานปองกันและแกไ ขปญหาแรงงานตางดาวผูห ลบหนีเขาเมืองและการคามนุษย
งานจัดระเบียบสังคม 3. ความมั่นคงพิเศษ งานปองกันและแกไขปญหากอการรายอาชญากรรมขามชาติ
งานปองกันและแกไขปญหาตามพันธกรณีระหวางประเทศ งานปองกันและแกไขภัยคุกคาม งานเสริมสราง
เสถียรภาพดานไซเบอร และความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ งานเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ
งานเสริมสรางความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม พลังงานและอาหาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน การขับ เคลื่อ นการทํางานของคณะกรรมการรักษาความสงบเรี ยบรอยฯ ให
เชื่อมโยงบทบาทของคณะกรรมการแตละฝายที่เกี่ยวของกับปญหาอาชญากรรม ตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ความสงบเรียบรอยในสังคม มี Roadmap ในการทํางาน และสามารถสรุปผลการปฏิบัติไดทุก ๆ
3 เดือน เปนตน การนําเสนอของแตละหนวย ขอใหมีการเปรียบเทียบวิเคราะหและประเมินสถานการณ การ
บังคับใชกฎหมาย ปญหาอุปสรรค มีการตอตานและคัดคานการเคลื่อนไหวหรือไม จะตองมีขอสังเกตและ
ขอมูลประกอบดวย มีมาตรการในการดําเนินการอยางไร
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบตั ิ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ด.ต.หญิง

พ.ต.ท.

ผูจดรายงานการประชุม

(อํานวย แสงทอง)
ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ประเทศ โคจํานงค)
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี/
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาค
จังหวัดอุบลราชธานี

