รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
**************************
ผูมาประชุม
1. นายปราโมทย
2. จ.ส.อ.เกริกชัย
3. พ.ต.อ.สหรัฐ
4. นายคําพัน
5. นายบัญชา
6. นางพรทิพย
7. นายอนุชา

ธัญญพืช
ผองแผว
ประสงคนิจกิจ
มูลสาร
ฤทธิแผลง
ตติยะรัตน
ชางสาร

8. นายสมบูรณ ทองอุน
9. พ.อ.พิชิต
10. ร.ท.วิรัตน
11. น.ท.อําพล
12. พ.ต.กิตติพงษ
13. นายไพฑูรย
14. นายวรพจน
15. นายอัครพล
16. นายจําลักษ
17. นายสิทธิพล

วันทา
ชัยปญญา
ลุนชิตร
วงษประสาน
พรหมสอน
อุปนิสากร
รัตนะกุล
กันเพ็ชร
เสงี่ยม

18. นายอดุลย
19. นางชนินนั ท
20. นางศรีนภา
21. นายพินิจ
22. นายฉลอง
23. วาที่ ร.ต.กิติพร

วรรณชาติ
พุมสถิตย
สวัสดิก์ ุล
วรจักร
นิ่มนวล
คณาภรณ

รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
แทน อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
แทน อัยการจังหวัดเดชอุดม
แทน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุบลราชธานี
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
แทน ผูบังคับการกองบิน 21
แทน ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร)
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปองกันจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี
ทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฯ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
แทน สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
/24. นายกฤตพัฒน...

-224. นายกฤตพัฒน
25. น.ส.นิศากร
26. นายไพศาล
27. นายรังสรรค
28. ดร.เอกบดินทร
29. นายทวีศักดิ์
30. นายสุวิทย
31. นายธรรมชาติ
32. นายนิรันดร
33. นายประวัติ
34. นายวัฒนะ
35. นายอดุลย
36. ส.อ.ชัยโรจน
37. นายไพรัช
38. ส.ต.ท.วิญญา
39. นายสายัณห
40. นายขวัญเรือน
41. นายประทีป
42. นายสาครชัย
43. นางนายจํานง
54. นางนิภาภร
45. นายอัครนันท
46. น.ส.ฉัตรสุดา
47. นายชินวัฒน
48. นายปกรณพันธุ
49. นายคํารบ
50. นายฤทธิสรรค
51. นายปญญา
52. นายสนอง
53. นายกฤตกร
54. นายนคร
55. นายอภัย

ครุฑกุล
จินารัตน
ศรมณี
บุญสะอาด
จําเนียรกาล
นาประจักษ
แกนจันทร
บุญราษฎร
สุรัสวดี
ทานะมัย
สารรัตน
ดีออม
สันทาสุนัย
ปฐมวงศไพรัช
พิทักษชาติ
รัตนโสภา
แสบงบาล
ฤทธิ์เปยม
พุฒศรี
วงษคํา
ชลการ
นนทา
โคตรรพัฒน
จันเกษม
บุปผาพรหม
เครือณรงค
เทพพิทักษ
เศวตธรรม
มะลัยขวัญ
ถาศักดิ์
ศิริปริญญานันท
วุฒโิ สภากร

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุบลฯ ที่ 2
พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษที่ 9 (อุบลราชธานี)
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมฯ เขต 29
ผอ.สํานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
นายดานศุลกากรชองเม็ก
นายดานศุลกากรเขมราฐ
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอําเภอวารินชําราบ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
นายอําเภอสิรินธร
นายอําเภอเขมราฐ
นายอําเภอตระการพืชผล
นายอําเภอศรีเมืองใหม
/56. นายมลชัย...

-356. นายมลชัย
57. นายเมธาศิษฏ
58. นายธนาคม
59. นายวิชัย
60. นายสุรตั น
61. นายศิริชัย
62. นายจักรพงศ
63. วาที่ ร.ต.ยิ่งยวด
64. นายมนตรา
65. นายสมชัย
66. นายธนสาร
67. นายพงษธร
68. นายมงคล
69. นายปรีดา
70. นายเขมราฐ
71. นายสุทิน
72. พ.จ.อ.ศักรินทร
73. นายสากล
74. พ.ต.อ.ประทีป
75. นายสุชาติ
76. น.ส.ภัทริยา
77. พ.จ.อ.ธนพล
78. นายไพฑูรย
79. พ.ต.ท.อัควัฒน
80. ร.ต.ท.ภักดี
81. ร.ต.อ.พิทักษ
82. พ.ต.ท.ธนโชติ
83. ร.ต.อ.ภัทรดนัย
84. พ.ต.ท.ประเทศ
85. พ.ต.ท.ชาญชัย
86. พ.ต.อ.อดิเทพ
87. พ.ต.อ.ปรัชญา

จันทโรธรณ
ฉัตรคุปตชนรดี
กองเพียร
ดวงแกว
อวยพรสง
อิทธิวงศศุภกิจ
พันธุเพ็ง
โทบุตร
กอซอ
บูรณะ
เจริญสุข
จันทรสวัสดิ์
ผุยออน
อุนอุดม
ขัมภรัตน
งามเลิศ
เลี่ยมทอง
บุญอาสา
กิจจะวัฒนะ
เรือนเงิน
วรมาลี
ผูกรักษ
พรหมสอน
เผือดนอก
จันทศิลป
เบญมาตย
จันทรคนธ
ขันขวา
โคจํานงค
อินนรา
พิชาดุลย
คงสกุล

แทน
แทน

แทน

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
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
ผอ.กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
สว.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชําราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
/88. พ.ต.ท.กอบศักดิ์...

-488. พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร
แทน
89. พ.ต.ท.อนุสรณ
แสนสิ่ง
แทน
90. พ.ต.อ.ชัยกฤต
โชติวรรณ
91. พ.ต.ท.นพดล
ชวยบุญ
แทน
92. พ.ต.ท.ธราเชษฐ อบเหลือง
แทน
93. พ.ต.ท.สิริพงศ
เพ็งแจม
แทน
94. พ.ต.อ.ปริญญา
หันไชยุงวา
95. พ.ศ.ชวดล
พลทะมัย
96. พ.ต.ท.สุกฤษณ
สัณฑมาศ
แทน
97. พ.ต.ท.สราวุธ
แกวใส
แทน
98. พ.ต.อ.นคร
ภูรัตน
99. พ.ต.ท.พรหมมินทร ภูมิภักดิ์
แทน
100. พ.ต.ท.วิโรจน
เหมืองจา
แทน
101. พ.ต.ท.สุทิน
สะเดา
แทน
102. พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร
103. พ.ต.อ.จุมพล
สุวนาม
104. พ.ต.อ.อานุภาพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
105. พ.ต.ท.วิทยาวุธ กุระนาม
แทน
106. พ.ต.ท.สมพงษ ศรีสนาย
แทน
107. พ.ต.ต.วัฒนศักดิ์ บุตรโคตร
แทน
108. พ.ต.ท.ศรายุทธ สุยะลา
แทน
109. พ.ต.ท.เดชวุฒิ คงสิม
แทน
110. พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกําแหง
แทน
111. พ.ต.ท.อารมณ วิเลปะนะ
แทน
112. พ.ต.ท.วัชระ
วัชรพินธุ
แทน
113. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
แทน
114. พ.ต.ท.วรยุทธ จันทรสวัสดิ์
แทน
115. พ.ต.ท.สมคิด
สุนทรชัย
แทน
116. พ.ต.ท.สาธิต
คอกขุนทด
117. พ.ต.ท.ประชา แสนโบราณ
118. พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง
119. น.ส.กัญญาณัฐ หลักคํา
120. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค

ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
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.สิรินธร
ผกก.สภ.กุดขาวปุน
ผกก.สภ.ดอนมดแดง
รรท.ผกก.สภ.ทุงศรีอุดม
ผกก.สภ.สวางวีระวงศ
ผกก.สภ.นาเยีย
ผกก.สภ.นาตาล
ผกก.สภ.เหลาเสือโกก
ผกก.สภ.น้ําขุน
ผกก.สภ.ชองเม็ก
ผกก.สภ.หวยขะยุง
ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
ผกก.สภ.มวงเฒา
ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
ผกก.สภ.โนนกุง
สว.สภ.เอือดใหญ
สว.สภ.หนามแทง
สว.สภ.คันไร
หัวหนาฝายอํานวยการสํานักงานจังหวัดอุบลฯ
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
/ผูไ มมาประชุม...

-5ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. ผอ.ศูนยฝกและอบรมเยาวชน เขต 5
4. ประธานคณะกรรมการสํานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
5. ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
6. ประธานกรรมการประสานงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนฯ
7. ผกก.ชองเม็ก
8. ผกก.สภ.หวยขา
ผูเขารวมประชุม
-นายชาตรี ปุระมงคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มประชุมเวลา

11.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน ด ว ยท า น ผวจ.อุ บ ลราชธานี ติ ด ภารกิ จ สํ า คั ญ ได ม อบหมายให ก ระผม
นายปราโมทย ธัญญพืช รอง ผวจ.อุบลราชธานี เปนประธานการประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (1–25 พ.ย.60)
-กลุมที่ 1
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ รับแจง 22 คดี จับกุมได 18 คดี
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา เดือนพฤศจิกายน 2559 คดีลดลง 8 คดี คิดเปน -26.67%
-กลุมที่ 2
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย รับแจง 59 คดี จับกุมได 44 คดี เปรียบเทียบหวง
เดียวกันปที่ผานมา เดือนพฤศจิกายน 2559 คดีลดลง 45 คดี คิดเปน -43.27%
-กลุมที่ 3
ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจง 54 คดี จับกุมได 24 คดี
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา เดือนพฤศจิกายน 2559 คดีเพิ่มขึน้ 45 คดี คิดเปน +134.78%
-กลุมที่ 4
ความผิดทีร่ ัฐเปนผูเสียหาย จับกุม 1,263 คดี ผูต องหา 1,445 คน
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา เดือนพฤศจิกายน 2559 คดีเพิ่มขึน้ 197 คดี คิดเปน +18.48%
สรุปคดีทั้ง 4 กลุม ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย และเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย
รับแจงลดลง ฐานความผิดคดีพิเศษ และความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย คดีเพิ่มขึ้น
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-62. คดีอุกฉกรรจและคดีที่นา สนใจ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 เกิด 4 คดี จับได 4
(1) คดีฆาผูอื่นโดยเจตนาฯ พื้นที่ สภ.ตระการพืชผล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เวลาประมาณ 02.00 น. คนราย นายวรวุฒิ บุญมี อายุ 23 ป ไดนงั่ กินเหลาอยูกบั สามีผตู ายที่บานที่เกิดเหตุ
จนเกิดอาการเมา แลวไดขึ้นไปบนหองนอนผูตาย โดยจะไปขอยืมโทรศัพท แตเมื่อผูต ายเห็นเขามาในหองนอนจึง
ไดรอ งเอะอะโวยวาย ดวยความเมาจึงไดตรงเขาบีบคอผูต ายพรอมกดหนาผากจนเสียชีวิต จากนั้นไดนําศพใสรถ
หกลอไปถวงน้ํา ทิง้ ที่บริเวณฝายยางหวยตาเทียว จ.อุบลฯ หางจากบานที่เกิดเหตุประมาณ 10 กม. จับกุม
ผูกระทําผิดได
(2) คดีฆาผูอื่นโดยเจตนา พื้นที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เวลาประมาณ 18.00 น. ผูตายและผูตอ งหา มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน โดยผูตอ งหาไดใชอาวุธมีดแทง
ผูตายไดรบั บาดเจ็บสาหัส และชีวติ ในเวลาตอมา จับกุมผูกระทําผิดได
(3) คดีรว มกันฆาผูอ ื่นโดยเจตนา พื้นที่ สภ.บุณฑริก เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลาประมาณ 03.00 น. ขณะที่มีการแสดงหมอลําซิง่ ในงานบุญประจําปของหมูบา น กลุม วัยรุนไดกอ เหตุ
ทะเลาะวิวาทกันในงาน และหลังจากจบการแสดง กลุม วัยรุน(จํานวน 5 คน) ไดใชปนเล็งยิงมาตามถนนที่
ผูตายขณะกําลังเดินกลับบาน จับกุมผูก ระทําผิดไดทั้ง 5 คน
(4) คดีฆาผูอนื่ โดยเจตนา เกิดเหตุทหี่ มูบ านดอนกลาง ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร เมือ่ วันที่ 26
พ.ย. 2560 เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ขณะที่มกี ารจัดงานบวชโดยเจาภาพไดวา จางหมอลําซิง่ มาฉลอง
ในงาน กลุมผูต ายเปนวัยรุนจากตางถิน่ เขมนกับกลุม วัยรุนเจาถิ่น เกิดการชกตอยกันขึ้น และคนรายไดใช
อาวุธปนยิงผูตายในที่เกิดเหตุแลวหลบหนีไป จับกุมผูก ระทําผิดไดเมือ่ วันที่ 29 พ.ย.60
สําหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่นาสนใจในพื้นที่ ปรากฏตามเอกสาร
ที่ไดแจกจายในที่ประชุมแลว
ประธาน ตามที่ไดมีการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่อําเภอเขมราฐ ขอฝากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
จะเห็นไดวาผูคามีความพรอมที่จะลําเลียงยาเสพติดเขามา ขอใหผูกํากับการทุกสถานีตํารวจโดยเฉพาะตาม
พื้นที่แนวชายแดน รวมกับนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ที่เปนพื้นที่เฝาระวังในการนํายาเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายเขามาในพื้นที่ ใหมีการบูรณาการและจัดระบบใหดีมีการลาดตระเวน เฝาระวังเครือขายสายตาง ๆ
ในสวนของงบประมาณตาง ๆ อุปกรณการทํางาน เชน กลองสงทางไกล กลองโดน เปนตน ก็ใหขอใหเสนอ
เขามาจังหวัดพรอมใหการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักยุทธศาสตรดานความมัน่ คงและความสงบเรียบรอย
ตามแนวชายแดน และขอฝากบริเวณจุดผอนปรนที่ถูกตองตามกฎหมาย ฝากทานนายอําเภอตามแนวชายแดน
จัดระบบเพิ่มเติมเจาหนาที่เวรประจําจุดตรวจที่เปนผูหญิงในการตรวจคนผูหญิง โดยแตงเครื่องแบบใหถูกตอง
ตามระเบียบ และปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ และสําหรับกลอง CCTV ใหดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอย
สามารถใชงานได ขอฝากเพิ่มเติมในการเฝาระวังพื้นที่ตามแนวชายแดน ขอหวงใยเจาหนาที่ตํารวจขอใหเพิ่ม
ความระมัดระวัง ในการจับ กุม ผูกระทําผิดยาเสพติด เพราะผูกระทําผิดมีอาวุธ และวิธีการหลายรูปแบบ
ให คํ านึ ง ถึง ความปลอดภั ย ของผูป ฏิ บั ติห น าที่ ฝากทา นผูบั ง คับ การตํ า รวจภูธ รจัง หวัด อุ บลราชธานี ให
ดําเนินการกับผูกระทําผิดใชอาวุธในการคุมกันการนําเขามายาเสพติดอยางเด็ดขาด
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติ
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-7ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหนาสํา นักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
อุบลราชธานี ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี สรุปเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุ
จราจรจังหวัด อุบลราชธานี เดือน พฤศจิกายน 2560 (1-25 พ.ย. 60) กับเดือน ตุลาคม 2560 เดือน
พฤศจิกายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 130 ครั้ง เพิ่มขึ้น 76 ครั้ง คิดเปนรอยละ 140.74 ผูบาดเจ็บ
จํานวน 144 ราย เพิ่มขึ้น 73 ราย คิดเปนรอยละ 102.81 จํานวนผูเสียชีวิต จํานวน 13 ราย ลดลง 4 ราย
คิดเปนรอยละ 23.52 การวิเคราะหสาเหตุปจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือน
พฤศจิกายน 2560 พบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถประมาท รอยละ 86.15 รองลงมาคือ ไมให
สัญญาณไฟ รอยละ 6.92 ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 6.15 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทางหลวงแผนดิน รอย
ละ 66.92, ถนนเทศบาล รอยละ 18.46, ถนน อบต. รอยละ 8.46 ยานพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ รถยนต และรถจักรยานยนต รอยละ 52.4 รถจักรยานยนต รอยละ 43.2 และรถอื่น ๆ รอยละ 4.4
สรุปผลการจับกุมผูฝาฝนกฎหมายจราจร 10 ขอหาหลัก รวมผูถูกดําเนินคดี รวม 15,425 ราย สูงขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2560 จํานวน 2,106 ราย คิดเปนรอยละ 15.81, ผูกระทําผิดกรณีไมมีใบอนุญาตสูงสุด รองลงมาคือ
ไมสวมหมวกนิรภัย , อุปกรณไมครบ, ไมคาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถเร็ว, เมาสุรา, ขับรถยอนศร, โทรศัพทขณะขับรถ
และแซงรถในที่คับขัน ตามลําดับ สรุปจํานวนผูเสียชีวิตเปนรายอําเภอสูงสุด 3 ลําดับ ประจําเดือนพฤศจิกายน
2560 ลําดับที่ 1 อําเภอ วารินชําราบ, เดชอุดม เสียชีวิตอําเภอละ 3 ราย ลําดับที่ 2 อําเภอตระการพืชผล, นา
ตาล อําเภอละ 2 ราย และอันดับ 3 ไดแก อําเภอบุณฑริก, เหลาเสือโกก, สวางวีระวงศ อําเภอละ 1 ราย มูลคา
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร สรุป ดังนี้ มูลคาความเสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณ 62,962,500 บาท แยก
เปน ผูเสียชีวิต 13 ราย มูลคาความเสียหายประมาณ 52,000,000 บาท, ผูบาดเจ็บ จํานวน 144 ราย มูลคา
ความเสียหายประมาณ 8,496,000 บาท ทรัพยสินเสียหาย รวมมูลคาประมาณ 2,466,500 บาท
ขอเรียนเพิ่มเติมการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2561
โดยแบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงเตรียมความพรอมและชวงการรณรงค ระหวางวันที่ 15 – 27 ธันวาคม 2560
ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน เปาหมายการ
ดําเนินการ เพื่อใหประชาชนเดินทางสัญจรอยางปลอดภัย อุบัติเหตุทางถนนลดลง จากเทศกาลปใหม พ.ศ. 2560
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 เกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง เสียชีวิต 14 คน บาดเจ็บ 15 คน
จากสถิติยอนหลัง 3 ปที่ผานมา พบวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกป มาตรการในการดําเนินการเทศกาลปใหม
พ.ศ.2561 ไดแจงหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการตามมาตรการ 5 มาตรการ ไดแก มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน,
มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนน, มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ, มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม,
มาตรการการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ อีกเรื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ การกําหนดความเร็วของรถในทางของอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีมติประชุมเมื่อ
วั นที่ 20 เมษายน 2560 มอบหมายให คณะกรรมการศู นย อํ านวยการความปลอดภั ยทางถนนจั งหวั ด
อุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือกถนนในการจํากัดความเร็วตามแนวทางบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
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-8ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเจาพนักงานจราจร ไดดําเนินการสงรายละเอียดใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 134 ตอนพิเศษ 235 ง วันที่ 25
กันยายน 2560 ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เสนทาง คือ เสนทางแจงสนิท จุดเริ่มตนที่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ถนน
แจงสนิทตัดถนนราชธานี ตัดถนนชวาลาใน) ถึงจุดสิ้นสุดสี่แยกดงอูผึ้ง (ถนนแจงสนิท ตัดถนนเลี่ยงเมือง) กําหนด
ควบคุมความเร็วโดยแยก ตามประเภทรถ ดังนี้
1. ประเภทที่ 1 รถบรรทุกที่ มีน้ํ าหนั กรถ รวมทั้ ง น้ํ าหนั กบรรทุ กเกิ น 1,200 กิ โลกรรม หรื อ
รถบรรทุกคนโดยสาร ใชความเร็วไมเกิน 50 กิโลเมตร ตอชั่วโมง
2. ประเภทที่ 2 รถยนตอื่น นอกจากรถที่ระบุใน 1 ขณะที่ลากจูงรถพวงรถยนตบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ
รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนตสามลอใชความเร็วไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง
3. ประเภทที่ 3 รถยนตอื่น นอกจากรถที่ระบุใน 1 และ 2 หรือรถจักรยานยนต ใชความเร็วไมเกิน
50 กิโลเมตรตอชั่วโมง ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ประกาศ
ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การประชาสัมพันธ ไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ แจกแผนพับ ใบปลิว เพื่อสรางกระแสการรับรู ให
ประชาชนผูใชรถใชถนนทราบ และถือปฏิบัติ ตามประกาศดังกลาวอยางเครงครัด ขอความรวมมือ ใหหนวยงานงาน
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ ใหประชาสัมพันธประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดอุบลราชธานี ตามชองทางสื่อสาร
ทุกแขนง เพื่อใหผูใชรถใชถนนทราบและถือปฏิบัติ ในการควบคุมความเร็วในเสนทางที่จังหวัดกําหนด
ประธาน ขอฝากเพิ่มเติมในสวนของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ขอใหทุกภาคสวนหากมีการอบรมทุกครั้งใหนําคลิปที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุสั้นๆ ประมาณ 2–3 นาที เปดใหกับ
ผูเขารับการอบรมกอนที่จะมีการอบรมเพื่อเปนขอเตือนใจไดเปนอยางดี ถนนปลอดภัยที่ไดกําหนดของอําเภอเมือง
ก็ขอฝากใหกับพื้นที่อําเภอ ตําบล อื่น ใหเลือกถนนในพื้นที่ถนนปลอดภัยในพื้นที่แลวดําเนินการตามขั้นตอนตาม
กฎหมาย อําเภอละแหง ตําบลละแหง ดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนใหประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร
4.2 การดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็กฯ/ปญหาการคามนุษยฯ
4.2.1 ปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็ก
นายไพศาล ศรมณี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอ
เรียนรายงาน ขอมูลแรงงานตางดาวที่ทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ปจจุบันมีแรงงานตางดาวที่
ทํางาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4,999 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจํานวน 90 ราย โดยกลุม
ใหญเปนแรงงาน สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา นายจาง 2,079 คน การตรวจสอบสถานประกอบการและ
แรงงานตางดาว ออกตรวจสอบนายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 43 แหง แรงงานตางดาว 66 คน
(สัญชาติลาว 61 คน, เมียนมา 5 คน) การจัดตั้งศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดอุบลราชธานี
(ตั้งแต 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60) ผลการดําเนินการ มีนายจางพาคนตางดาวมาแจงการทํางาน จํานวน 732 ราย
คนตางดาว จํานวน 1,384 คน(สัญชาติเมียนมา 61 คน, ลาว 1,176 คน และกัมพูชา 149 คน) ผานการ
/ตรวจสอบ...

-9ตรวจสอบคัดกรองเปนนายจาง-ลูกจาง และออกหนังสือรับรองใหกับลูกจาง 1,357 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา
61 คน ลาว 1,170 คน และกัมพูชา จํานวน 126 คน ผานการตรวจสอบคัดกรองการเปนนายจาง-ลูกจาง และ
ออกหนังสือรับรองใหกับลูกจาง จํานวน 1,357 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา 61 คน ลาว 1,170 คน และ
กัมพูชา 126 คน ผานการตรวจสัญชาติและขอรับใบอนุญาตทํางาน นายจาง 25 ราย แรงงานตางดาว จํานวน
28 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา 5 คน ลาว 22 คน และกัมพูชา 1 คน ระยะเวลาดําเนินการถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ณ ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสถานะเพียง 28 ราย ไดเรงรัดใหนายจางดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนที่จะหมดเขตระยะเวลาในการผอนผัน ซึ่งจะมีโทษปรับที่คอนขางสูง
ประธาน ขอสอบถามแรงงานตามขอ 3 แรงงานนําเขา ขอ 4 แรงงานตางดาวบุคคลพื้นที่
สูง, บุคคลไมมสี ถานะทางทะเบียน
นายไพศาลฯ แรงงานต างดาวบุ คคลพื้นที่สู งเปนชาวเขาที่ อยู ในจังหวัดทางภาคเหนื อ
ขออนุญาตมาทํางานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียนคือบุคคลตางดาวที่สงกลับ
ประเทศตนทางไมไดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เปนกลุมเดิมคนลาวอพยพที่ถือบัตรขาวของกรมการปกครอง
มีอยูประมาณแสนกวาคน โดยมีนายจางรับรอง ไมตองเสียคาธรรมเนียมในการทํางาน เสียคาคําขอ 100 บาท
สามารถทํางานไดคราวละ 2 ป
ประธาน ฝากเปนขอมูล แรงงานตางดาวในพื้นที่ จํานวน 4,999 ราย ฝากทุกภาคสวน
ชวยกันสอดสองดูแล หากมีขอมูลหรือเบาะแสใหแจงแรงงานจังหวัด รวมทั้งดานการสาธารณสุขการเขามาของ
เชื้อโรคตาง ๆ เชน แอนแทรกซ เปนตน
4.2.2 ปญหาการคามนุษย
นางศรีนภา สวัสดิ์กุล แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี ขอนําเรียนผลการปองกัน และปราบปรามการคามนุษย จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดดําเนินการ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25602564) หรือที่เรียกกันวายุทธศาสตร 5 P ใหสอดคลองกับแผนชาติ 20 ป ตามวิสัยทัศน ประชารัฐรวมใจ
ประเทศไทยไรการคามนุษย ขอสังเกตจากการดําเนินการในหวงเดือนที่ผานมา คือ พบวาคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สภ.มวงเฒา พนักงานสอบสวนจะตองมีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินการเกี่ยวกับการคามนุษย และ
ทางตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ก็ไดมีการจัดทําโครงการที่จะซักซอมและทําความเขาใจใหกับพนักงาน
สอบสวนในพื้นที่ในการดําเนินคดีเกี่ ยวกับการคามนุษย ในสวนของการคุมครองชวยเหลื อ ใหการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหาย จํานวน 1 ราย เปนชาวลาว จากการตรวจสอบตามขั้นตอนพบวามีอายุเกิน 18 ป ในสวนของ
งานการปองกัน ไดทําหนังสือไปยังหนวยงาน 5 หนวยงาน ซึ่งคาดวาจะสนับสนุนในไตรมาสที่ 2 การขับเคลื่อน
ขององคกรภาคเอกชน เขามาทํางานในพื้นที่รวมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชพื้นที่อําเภอไดเสนอเปนโครงการ
รวมและประสานไปยังอําเภอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของNGO มูลนิธิพิทักษสตรี
ประธาน ขอใหความสําคัญในเรื่องนี้เพราะถือเปนนโยบายของประเทศ เปนเรื่องที่ตางประเทศ
เฝามองประเทศเรา ในการลดระดับความนาเชื่อถือของประเทศ สําหรับโครงการใดที่เปนประโยชนใหเสนอขึ้นมา
และขอใหรายงานสถิติขอมูลเปรียบเทียบการดําเนินงานในคราวตอไปดวย
4.3 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ รานเกม/อินเตอรเน็ต
ส.อ.ชัยโรจน สันทาลุนัย แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ขอมูลสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ราน
เกมส/อินเตอรเน็ต 719 แหง, คาราโอเกะ 255 แหง, จําหนาย/เชา/แลกเปลี่ยน 198 แหง โรงภาพยนตร 26
แหง ในภาพรวมสถานประกอบการ ลดลง 50 แหง เปนเปนรอยละ 4
4.4 สรุปผล...

-104.4 สรุปผลการดําเนินคดีดานปาไม บุกรุกพื้นที่ปา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
นายนิ รั นดร สุรั สวดี ผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม
จังหวัดอุบลราชธานี : สรุปผลการตรวจยึดไม ทองที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ ๑ – 25 พฤศจิกายน
2560 สรุปผลการจับกุมดําเนินคดีมี ดังนี้ คดีไม จํานวน 30 คดี ผูตองหา 16 คน ของกลาง ไมพะยูง จํานวน
410 ทอน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 6.235 ลบ.ม. ไมอื่น ๆ จํานวน 199 ทอน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 25.710
ลบ.ม. รถยนต 7 คัน รถจักรยานยนต 4 คัน สรุปผลการบุกรุกพื้นที่ปา 1 คดี ไมทราบผูกระทําผิด จํานวนพื้นที่
ถูกบุกรุก 13 ไร 2 งาน 50 ตารางวา และผลการตรวจยึดเลื่อยโซยนต จํานวน 2 คดี ผูตองหา 2 คน ของ
กลางเลื่อยโซยนต 4 เครื่อง เปรียบเทียบผลการจับกุม เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่มี 9 คดี เพิ่มขึ้น 21 คดี
คิดเปนรอยละ 233.33 เปรียบเทียบ เดือนตุลาคม 2560 ที่มี 32 คดี ลดลง 2 คดี คิดเปนรอยละ 6.25
มูลคาไมของกลาง มกราคม-พฤศจิกายน 2560 ไมพะยูง 73.862 ลบ.ม. ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เป นเงิ น 11,079,300 บาท ไม อื่ นๆ 34.669 ลบ.ม. ราคาเฉลี่ ย ลบ.ม. ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป นเงิ น
1,509,475 บาท รวมเปนเงิน 12,588,775 บาท
นายวัฒนะ สารรัตน ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี แทนผูอํานวยการสํานักฯ การกระทําผิดเกี่ยวกับปาไมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญจะเปนการทําไมในที่ดินสาธารณะ เชน ดอนปูตา โรงเรียน วัด เปนสวนใหญ ในสวนของพื้นที่บุกรุก ได
ตรวจสอบทางภาพถายดาวเทียมระยะไกล สวนมากเปนพื้นที่บุกรุกทํายางพารา ทํามันสําปะหลัง จากสถิติเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม 2560 จํานวน 34 คดี ผูตองหา 1 ราย พื้นที่ 351 ไร ในการดําเนินการยึดหลักแนวทาง
ตามเปาหมายกลุมนายทุน ผูมีอิทธิพล จะมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับผูบุกรุกทํายางพารา ตามคําสั่งที่
66 ไมใหมีผลกระทบตอผูยากไร มีอยู 7 ขอ คือ 1. พื้นที่ถูกบุกรุกเกิน 25 ไร 2.แปลงยาพารานอยกวา 25 ไร
แตเปนบุคคลตางถิ่น มีการสรางบานพักตากอากาศ 3. เปนเจาของสวนยางหลายแปลง 4. เจาของเปนนายทุน
ตางถิ่น 5. สวนยางพารามีขนาดใหญ มีสิ่งปลูกสรางที่ลงทุนสูงเชิงธุรกิจ 6. ชาวบาน/ผูนําทองถิ่น ยืนยันวาเปน
บุคคลตางถิ่นไมใชผูยากไร 7. ในกรณีเปนผูยากไรตางถิ่น ตองมีการตรวจสอบวาเปนผูยากไรจริงหรือไม
ประธาน ตองขอใหมีการประชาสัมพันธใหเขาใจวาไมใชเปนการรังแกประชาชนผูยากไร
แตเปนการชวยเหลือผูยากจน ฝากมาตรการดําเนินการกับผูตัดไมทําลายปารายใหญใหได
4.5 สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
ผูกระทําผิด กฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญ ญัติใหม พ.ศ.2560 ตั้งแตวัน ที่ 1–21 พฤศจิกายน
2560 จํานวนทั้งสิ้น 28 ราย ดังนี้ 1. มีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่รูวา มิไดเสียภาษี จํานวน 8 ราย 2. มีไว
เพื่อขายซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี 7 ราย 3. เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการคา 6 ราย 4. มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่
ผลิตขึ้นโดยฝาฝน มาตรา 153 วรรคหนึ่ง 2 ราย 5. เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุร าเพื่อการคา 1 ราย
6. ขายสุราโดยไมไดรับอนุญ าต 3 ราย 7. ขายยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต 1 ราย เปรียบเทียบปรับ
395,547 บาท คดีสวนใหญเปนการลักลอบนําเขายาสูบเขามาตามพื้นที่แนวชายแดน เกินกวาอัตราที่
กฎหมายกําหนด ในลักษณะมีการเกณฑคนไปถือมาคนละแถวคอยมารวมกันใหผูคาขายนําไปขายตามราน
จําหนายภายในประเทศ
/ประธาน...

-11ประธาน เพิ่มเติม ตามที่มกี ารรายงานขาววาขณะนี้โรงงานยาสูบประสบปญหาการขาดทุน
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลเก็ บ ภาษี เ พิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให สั ด ส ว นของตลาดของบุ ห รี่ ไ ทยลดลง ทํ า ให ร าคาของบุ ห รี่
ตางประเทศมีอัตราลดลงทําใหตลาดบุหรี่ของไทยมีปญหา ก็ขอใหการเก็บภาษีสรรพสามิตใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ในสวนพื้นที่อําเภอเหลาเสือโกกที่มีการจับกุมการผลิตเหลาเถื่อน ขอสอบถามวาเรายังสามารถ
รวมกลุมกันผลิตเหลาไดหรือไม
นายฉลองฯ เรื่องแรกคือการขาดทุน ของโรงงานยาสูบ เปน เรื่องอนาคตที่คาดหมายไว
แตประเด็นสําคัญคือ เราเก็บภาษีตามปริมาณ และตามคุณภาพ ตามปริมาณเก็บทุกมวน ๆ ละ 1.20 บาท
ทั้งบุหรี่ในและบุหรี่นอก ทุกซอง 24 มวน จะเสียซองละ 24 บาทเทากัน ถาเปนราคาบุหรี่ที่เกิน 60 บาท
จะเสีย 40 % ถาต่ํากวา 60 บาท จะเสีย 20% โรงงานยาสูบเคยขายบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ SMS ซองแดง และ
ซองเขียว ซึ่งเดิมขายในราคาประมาณ 50 บาท ขึ้นราคาเปน 80 บาท เพราะตองการผลักดันใหเปนบุหรี่
พรีเมี่ยมซึ่งยังไมใชเวลาที่เหมาะสม ตองยอมรับวาบุหรี่นอกที่อยูตามแนวชายแดนเราไมวาจะเปนอินโดนีเซีย
จีน กัมพูชา ลาว เขาเสียในราคาทีต่ ่ําหมด ตลาดนี้เลยเขามาโดยอาศัยสถานการณนี้พอดี โดยเฉพาะบุหรี่คาย
LM ซึ่งคิดราคาขายเกินกวาปกติเขาไดลดลงมาทันที ประเด็นที่สอง การรวมกลุมทําสุราพื้นบาน/สุราชุมชน
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมสุราแช และกลุมสุราหมัก สุราแช มี 3 รายคือ เดชอุดม 1 ราย สาโทจากขาว, ไวท
มะเมา 1 ราย อําเภอตระการพืชผล และดอนมดแดง 1 ราย จากลูกหมอน มัลเบอรรี่ ไมประสบปญหาใด
ยังรวมกลุมกันทําได และสุรากลั่น 11 ราย ในพื้นที่เขมราฐ, นาตาล, โพธิ์ไทร 9 ราย, ตระการพืชผล 1
ราย และเดชอุดม 1 ราย ทั้งหมดอยูในขั้นตอนการเสียภาษีที่ถูกตองใหกับรัฐบาลเดือนละเกือบแสนบาท เปน
ภูมิปญญาที่คงเหลืออยู เดิมมีเกินกวา 30 ราย
ประธาน ชวยกันสนับสนุนเปนสินคาโอทอปและเพื่อสุขภาพ โดยไมใหมอมเมาจนเกินไป
เปนหนาเปนตาของจังหวัดอุบลราชธานี ฝากนายอําเภอชวยดูแลและใหกาํ ลังใจประชาชนกลุม ดังกลาว และที่
ยังไมดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายก็ใหดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป และไดตามมาตรฐานที่
กําหนด
4.6 สรุปผลการดําเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นายปกรณพันธุ บุปฝาพรหม แทน นายดานศุลกากรเขมราฐ ขอรายงานผลการ
ดําเนินการ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 จับกุม 2 ราย ไดแก 1. ลักลอบสงออกกระบือมีชีวิต จํานวน 5 ตัว
มูลคาของกลาง 150,000 บาท 2. ลักลอบนํารถจักรยานยนตออกนอกราชอาณาจักร 1 คัน ของกลางมูลคา
ของกลาง 11,000 บาท เปนการจับกุมของหนวย นรข.เขตอุบลราชธานี
นายชิ นวั ฒน จั นเกษม แทน นายด านศุ ลากรช องเม็ ก สรุ ปผลการป องกั นและ
ปราบปรามคดีลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 จับกุม 16 ราย ในขอหาลักลอบนําเขา
มาในราชอาณาจักร 9 ราย, หลีกเลี่ยงคาภาษีอากร ผิด ม.99,27 จํานวน 1 ราย และผิดพิธีการศุลกากร 6 คดี
รวมของกลาง 2,502 ชิ้น มูลคาของกลาง 148,610 บาท จัดเก็บรายได 1,000 บาท ลักษณะการลักลอบ
นําเขามาสวนใหญจะเปนการนําติดตัวเขามาในจํานวนไมมาก
ประธาน ขอฝากทาดานชองเม็ก รถยนตที่จะเขาฝงลาวมักจะขับรถดวยความเร็วสูง
ทําเวลาใหทันเวลาดานปด 20.00 น. ขอฝากเตือน ดูแลความปลอดภัยชีวิตของผูโดยสารดวย และเฝาระวังดาน
ความมั่นคงตามแนวชายแดนดวย
/4.7 สรุปผล...

-124.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเขาเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ท.ธนโชติ จันทรคนธ แทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ไมมีการจับกุมบุคคลตางดาว
หลบหนีเขาเมืองแตอยางใด มีการผลักดัน จํานวน 607 ราย การตรวจสอบบุคคลเดินทางเขา-ออก ดานชองเม็ก
และดานปากแซง เดินทางเขา 71,348 คน เดินทางออก 66,747 คน การจับกุม จํานวน 470 คน เปนผล
การจับกุมของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และในจํานวน 470 คน ผลักดันออกไป สปป.ลาว รวมกับที่
หนวยอื่นจับกุมอีกประมาณรอยกวาคน รวมเปนการผลักดัน จํานวน 607 คน มาตรการระบบควบคุมการ
เขา-ออก ซึ่งการจับกุมไดมีการพิมพลายนิ้วมือ แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ มักจะใชชื่อนามสกุลปลอมเปนสวนใหญการ
ปฏิบัติจึงคอนขางยาก ก็ไดมีการแนะนําใหปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอนการเขา-ออก สําหรับกรณี การเขาออก
ตามสถิติการเขา-ออก ขอสังเกตสวนที่หายไปคือที่เดินทางเขามาจะใชบอรเดอรพาส เขามาอยูได 3 วัน 2 คืน
บางสวนก็จะออกไปตามชองทางธรรมชาติลงเรือแลวหนี บางสวนก็จะเขาไปในพื้นที่ชั้นใน ซึ่งตรงนี้จะไมมีสถิติ
การออก โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเขมราฐ ที่มีชองทางการออกคอนขางเยอะ
ประธาน ก็คงตองฝากในเรื่องของการตรวจบัตรประชาชนทุกพื้นที่ ไมวาจะเปนสถานี
รถไฟ สถานีขนสง เปนตน โดยประชาสัมพันธใหประชาชนพกบัตรประชาชนใหสามารถตรวจสอบไดทุกพื้นที่
4.8 การแกไขปญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการ
จับกุมการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 จับกุม 1 ราย
ผูตองหา 1 คน ในพื้นที่ สภ.เขื่องใน ไดกําชับพื้นที่ใหดําเนินการโดยเครงครัด
ประธาน ขอฝากกลุ มผู ทวงนี้ ซึ่ งป จจุ บั นมี รู ปแบบที่ ซ อนเร นมากขึ้ น ขอให มี การ
ตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูป ระกอบการทวงหนี้และมีพื้นที่ที่ชัดเจน
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
-ไมมี
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

