รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
**************************
ผู้มาประชุม
1. นายสฤษดิ์
วิฑูรย์
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
3. จ.ส.อ.เกริกชัย
ผ่องแผ้ว
4. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์
หัดกล้า
5. นายภัทรพล
นาคนาวา
6. นายบัญชา
ฤทธิแผลง
7. นางพรทิพย์
ตติยะรัตน์
8. นายบันลือศักดิ์
พรมโสภา

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

9. นายสมบูรณ์

ทองอุ่น

10. พ.อ.พิชติ
11. ร.อ.ชัยพล
12. ร.ท.วิรัตน์
13. พล.ต.พลศักดิ์
14. นายศุภศิษย์
15. นายวรพจน์
16. นายสุรชัย
17. นายสมชาย
18. นางขนิษฐา
19. ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า

วันทา
เพชรพลอย
ชัยปัญญา
สมบูรณ์
กอเจริญยศ
อุปนิสากร
จันทรภักดิ์
หงษ์รมั ย์
นามโคตร
ลีลาศสง่างาม

แทน
แทน
แทน

20. นายอดุลย์
21. นางเขมจรินทร์
22. นางนัฏญา
23. นายพินิจ
24. นายฉลอง

วรรณชาติ
วงศ์ตระกูลไชย
จิตรเกาะ
วรจักร์
นิ่มนวล

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดเดชอุดม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุบลราชธานี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6
ผู้บังคับการกองบิน 21
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝุายทหาร)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปูองกันจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุบลราชธานี
ท้องถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
/25. ว่าที่ ร.ต.กิติพร...

-225. ว่าที่ ร.ต.กิติพร
26. นายเพลิน
27. นายศักดา
28. นายวิสนั ติ์
29. นายอรุณ
30. นายไพศาล
31. นายรังสรร
32. นายธีรยุทธ
33. นายปัญญา
34. นายสุวิทย์
35. นายชาญไชย
36. นายกฤษณะ
37. นายวิทยา
38. นายมงคล
39. ส.อ.ชัยโรจน์
40. นายไพรัช
41. นายสมพงษ์
42. ส.ต.ท.วิญญา
43. นายโกวิท
44. นายเธียนไท
45. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ
46. นายชาติชาย
47. นางชนัฏดา
48. นายจิตติ
49. นายแสนพล
50. นายแสงทอง
51. พ.ต.อ.ณรัชต์พล
52. นายคารบ
53. นายฤทธิสรรค์
54. นายปัญญา
55. นายอลงกรณ์
56. นายกฤตกร

คณาภรณ์
วิชัยวงศ์
บุญยืดๆ
ประเสริฐศรี
หอมแก้ว
ศรมณี
บุญสะอาด
สุขราษฏร์
หวังดี
แก่นจันทร์
บุระวงค์
นิคมเขตต์
วานิช
ปัตลา
สันทาสุนัย
ปฐมวงศ์ไพรัช
แสนสวาท
พิทักษ์ชาติ
เพลินจิตต์
คาล้าน
เขียนวงค์
ขันทา
บุตรสิงห์
เสือสา
บุญสมยา
อนันตภักดิ์
เลิศรัชตะปภัสร์
เครือณรงค์
เทพพิทักษ์
เศวตธรรม
วรรณคา
ถาศักดิ์

แทน สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แทน สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แทน ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แทน พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน เขต 5
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมฯ เขต 29
ผอ.สานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก
นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอาเภอวารินชาราบ
นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
แทน นายอาเภอสิรินธร
นายอาเภอเขมราฐ
/57. นายนคร...

-357. นายนคร
58. นายอภัย
59. นายมลชัย
60. นายเมธาศิษฏ์
61. นายมงคล
62. นายคนิจ
63. นายสุรตั น์
64. นายศิริชัย
65. นายอุบล
66. ว่าที่ ร.ต.ยิ่งยวด
67. นายสมาน
68. นายสมชัย
69. นายธนสาร
70. นายพงษ์ธร
71. นายมงคล
72. นายปรีดา
73. นายวันชัย
74. นายชัยนเรศ
75. พ.จ.อ.ศักรินทร์
76. นายไชยศักดิ์
77. พ.ต.อ.ประทีป
78. นายรัฐธรรมนูญ
79. จ.อ.ประกาศ
80. นางสาวภัทรริยา
81. นายสุริยา
82. พ.จ.อ.ธนพล
83. นายวัชรินทร์
84. นายไพฑูรย์
85. พ.ต.ท.อัควัฒน์
86. พ.ต.ท.ศิลา
87. พ.ต.ท.ธนโชติ
88. พ.ต.ท.ประเทศ

ศิริปริญญานันท์
วุฒโิ สภากร
จันทโรธรณ์
ฉัตรคุปต์ชนรดี
รัตนเจริญ
แก่นจันทร์
อวยพรส่ง
อิทธิวงศ์ศุภกิจ
พีระพรปัญญา
โทบุตร
มังษะชาติ
บูรณะ
เจริญสุข
จันทร์สวัสดิ์
ผุยอ่อน
อุ่นอุดม
คาสาลี
ยอดแตง
เลี่ยมทอง
ทุมวงษ์
กิจจะวัฒนะ
ชาติแดง
ตระการไทย
วรมาลี
จันทะสิงห์
ผูกรักษ์
อภิชัจบุญโชค
พรหมสอน
เผือดนอก
ขาเนตร
จันทรคนธ์
โคจานงค์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายอาเภอตระการพืชผล
นายอาเภอศรีเมืองใหม่
นายอาเภอบุณฑริก
นายอาเภอเดชอุดม
นายอาเภอตาลสุม
นายอาเภอม่วงสามสิบ
นายอาเภอเขื่องใน
นายอาเภอโขงเจียม
นายอาเภอสาโรง
นายอาเภอกุดข้าวปุูน
นายอาเภอโพธิ์ไทร
นายอาเภอน้ายืน
นายอาเภอนาจะหลวย
นายอาเภอดอนมดแดง
นายอาเภอทุง่ ศรีอุดม
นายอาเภอนาเยีย
นายอาเภอเหล่าเสือโก้ก
นายอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายอาเภอน้าขุน่
นายอาเภอนาตาล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชาราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
/89. พ.ต.ท.ณัฐกร...

-489. พ.ต.ท.ณัฐกร
พลภักดี
90. พ.ต.ท.รัฐศาสตร์ ดียิ่ง
91. พ.ต.อ.ปรัชญา คงสกุล
92. พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แก้วเมือง
93. พ.ต.ท.นพดล
ช่วยบุญ
94. พ.ต.ท.ธราเชษฐ์ อบเหลือง
95. พ.ต.ท.สิริพงศ์
เพ็งแจ่ม
96. พ.ต.ท.ธนะพงษ์ ทองคา
97. พ.ต.อ.ชวดล
พลทะมัย
98. พ.ต.ท.สุกฤษณ์
สัณฑมาศ
99. พ.ต.ท.สราวุธ
แก้วใส
100. พ.ต.อ.นคร
ภู่รัตน์
101. พ.ต.ต.ศิณคร
ทองห่อ
102. พ.ต.ท.วิโรจน์
เหมืองจา
103. พ.ต.ท.สุทิน
สะเดา
104. พ.ต.ท.ประยงค์ ภูลายดอก
105. พ.ต.อ.จุมพล
สุวนาม
106. พ.ต.ท.นพสรัญ อาจสัญจร
107. พ.ต.ท.วิทยาวุธ กุระนาม
108. พ.ต.ท.สมพงษ์ ศรีสนาย
109. พ.ต.อ.อุดร
มณีสาย
110. พ.ต.ท.สุพจน์
จงอุตส่าห์
111. พ.ต.ท.เดชวุฒิ คงสิม
112. พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกาแหง
113. พ.ต.ต.อธิศ
นาโควงษ์
114. พ.ต.ท.วัชระ
วัชรพินธุ์
115. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
116. พ.ต.ท.วรยุทธ จันทร์สวัสดิ์
117. พ.ต.ท.ธนชัย
แก้วเสนา
118. พ.ต.ท.สมคิด
สุนทรชัย

แทน ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
แทน ผกก.สภ.วารินชาราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
แทน ผกก.สภ.ตระการพืชผล
แทน ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่
แทน ผกก.สภ.โขงเจียม
แทน ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ
แทน ผกก.สภ.เขื่องใน
ผกก.สภ.บุณฑริก
แทน ผกก.สภ.นาจะหลวย
แทน ผกก.สภ.น้ายืน
ผกก.สภ.ตาลสุม
แทน ผกก.สภ.สาโรง
แทน ผกก.สภ.โพธิไ์ ทร
แทน ผกก.สภ.สิรินธร
แทน ผกก.สภ.กุดข้าวปุนู
ผกก.สภ.ดอนมดแดง
แทน ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม
แทน ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์
แทน ผกก.สภ.นาเยีย
ผกก.สภ.นาตาล
แทน ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก
แทน ผกก.สภ.น้าขุ่น
แทน ผกก.สภ.ช่องเม็ก
แทน ผกก.สภ.ห้วยขะยุง
แทน ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
แทน ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า
แทน ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
แทน ผกก.สภ.ห้วยข่า
แทน ผกก.สภ.โนนกุง
/119. ร.ต.อ.วิจติ ร...

-5119. ร.ต.อ.วิจติ ร
บูรณะพล
แทน สว.ศภ.โคกจาน
120. พ.ต.ท.สาธิต
คอกขุนทด
สว.สภ.เอือดใหญ่
121. พ.ต.ท.ประชา แสนโบราณ
สว.สภ.หนามแท่ง
122. พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง
สว.สภ.คันไร่
123. น.ส.กัญญาณัฐ หลักคา
หัวหน้าฝุายอานวยการสานักงานจังหวัดอุบลฯ
124. พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
2. ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
3. ประธานคณะกรรมการสานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
5. ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนฯ
6. ผกก.พิบูลมังสาหาร
7. ผกก.สภ.เดชอุดม
เริ่มประชุมเวลา

11.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอฝากการดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วงนี้
มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวรวมกลุ่มกันชุมนุม เพื่อประกอบกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ มีกิจกรรม
ต่างๆ ในการรวมเงิน รวมคน ซึ่งบางทีเกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน ถึงแม้ได้มีการ
จัดการสายข่าวเข้าร่วมกิจกรรรมอยู่แล้ว เมื่อมีการชุมนุมจานวนมากโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดเหตุ ร้ายจากผู้
ไม่ประสงค์ดีได้ แม้กระทั่งการจัดกิจกรรมของอาเภอ เช่น ตลาดนัดโครงการประชารัฐ เรื่องเหล่านี้จะต้องมี
ชุดที่จะดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชน ปูองกันการกระทาผิดกฎหมาย และนาไปส่งการ
กระทบกระทั่งของกลุ่มคน จะต้องเตรียมกาลังช่วยกันสอดส่องดูแลให้ ทั่วถึง และให้มีการเตรียมพร้อมด้าน
ความมั่นคง ดูแลความมั่นคงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชายแดน ปัญหาการกระทบกระทั่งกันของพี่น้องตาม
แนวชายแดน นามาสู่การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน แม้ว่าจังหวัดเราจะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่มีการ
กระทบกระทั่งของพี่น้องตามแนวชายแดน แต่อาจมีโอกาสจากมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีก่อให้เกิดเหตุได้ ขอ
กาชับเรื่องความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน สิ่งเหล่านี้จะต้องช่วยกันดูแล และที่สาคัญคือเรื่องข่าวสารขอให้มี
สื่อสารข้อมูลให้ ทั่ว ถึง กัน ขอชื่น ชมการขยายการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการตรวจตราของต ารวจ การน า
เทคโนโลยี และแอพปิเคชั่นต่าง ๆ นามาดาเนินการในการทางานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้งานของกล้อง CCTV ที่จะต้องมีการประมวลผล
และศูนย์ควบคุมที่ชัดเจนมีมาตรฐานเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
/วาระที่ 3...
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วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ ่าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (1–20 ก.พ..61)
-กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 25 คดี จับกุมได้ 19 คดี
เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีทผี่ ่านมา (เดือน กุมภาพันธ์ 2560) คดีเกิดเท่ากัน
-กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 48 คดี จับกุมได้ 36 คดี เปรียบเทียบห้วงเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) คดีลดลง 7 คดี คิดเป็น 12.73%
-กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจ้ง 45 คดี จับกุมได้ 14 คดี เปรียบเทียบ
ห้วงเดียวกันปีที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) คดีเพิ่มขึ้น 17 คดี คิดเป็น 60.71 %
-กลุ่มที่ 4 ความผิดที่รฐั เป็นผู้เสียหาย จับกุม 722 คดี ผู้ต้องหา 845 คน เปรียบเทียบ
ห้วงเดียวกันปีที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) คดีลดลง 335 คดี คิดเป็น 31.69%
สรุปคดีทั้ง 4 กลุ่ม คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และรัฐเป็นผู้เสียหาย คดีลดลง ส่วนฐาน
ความผิดพิเศษ(17 พ.ร.บ.) คดีเพิ่มขึ้น
2. คดีอุกฉกรรจ์ และคดีทนี่ า่ สนใจ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2.1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิด 1 ราย ยังไม่ทราบตัวผู้กระทาผิด คดีฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนา
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 02.25 น. ผูต้ ายและภรรยาไปเที่ยวงานประเพณี
ประจาปี ณ บ้านยางเทิง ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน ขณะที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน
ได้มรี ถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านพร้อมกับได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด พบว่าผู้ตายถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ
นาส่งโรงพยาบาล แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวถึงแก่ความตายในเวลา
2.2 คดีทนี่ ่าสนใจ จับกุมอดีต รปภ.ผับดัง ค้ายาบ้า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่
ตารวจชุดสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีตารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ร่วมกันจับกุมนาย
ศักดา คาแดง อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 200 เม็ด ระเบิดสังหารชนิดขว้าง เอ็ม 26 จานวน 1 ลูก
กระสุนปืน .32 จานวน 2 นัด กระสุนปืน .38 จานวน 2 นัด โดยสารภาพว่าสั่งซื้อยาบ้าทางไลน์ แล้วนามา
ขายให้วัยรุ่นในพื้นที่บางครัง้ ลูกค้าไม่มีเงินก็จะนาอาวุธปืนและลูกระเบิดมาแลก และตนได้เสนอขายทาง
เฟซบุ๊ก จนกระทัง่ ถูกล่อซื้อ และจับกุมดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจในพื้นที่ ปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้แจกจ่ายในที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปัญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนรายงานยอดผูเ้ สียชีวิตและสถิติเบื้องต้น สรุปจานวนผู้เสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 จานวนเป็นรายอาเภอ อาเภอที่มีผเู้ สียชีวติ มาก
ที่สุดตามลาดับ คือ อาเภอวารินชาราบ 72 ราย อาเภอเมืองอุบลราชธานี 53 ราย อาเภอเดชอุดม 31 ราย
/อาเภอ...

-7อาเภอพิบูลมังสาหาร 20 ราย และอาเภอตระการพืชผล 19 ราย รวมใน 5 อันดับแรก จานวน 195 ราย
ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการปฏิบตั ิการหรือดาเนินการตาม Road Map การปฏิญญามอสโค อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 10 : 100,000 จานวนประชากร อาเภอสว่างวีระวงศ์ จะมียอดสูงสุด
คือ 48.3 และอาเภอที่มียอดต่าที่สุดอาเภอนาเยีย 3.7 เพราะว่าอาเภอเส้นทางผ่านยอดก็จะลดลงเป็นส่วน
ใหญ่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากความประมาทร้อยละ 74.06 ไม่ให้สัญญาณไฟ ร้อยละ 14.67 และ
ขับรถเร็ว ร้อยละ 10.92 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 48.80 ถนนในเขตเทศบาล ร้อยละ
30.37 และถนนเขต อบต. ร้อยละ 12.96 ประเภทรถยนต์ รถยนต์ ร้อยละ 52.41 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ
45.16 และรถอื่นๆ ร้อยละ 2.41 สถิติผลการจับกุมผู้ฝุาฝืนกฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก รวมผู้ถูกดาเนินคดี
รวม 13,255 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 จานวน 42,719 ราย ราย คิดเป็นร้อยละ 76.31,
ผู้กระทาผิดกรณีไม่มีใบอนุญาตสูงสุด 46.94 รองลงมาคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 24.07, อุปกรณ์ไม่ครบ 8.77 ,
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 6.41 และเมาสุรา, ขับรถฝุาฝืนสัญญาณจราจร, ขับรถเร็ว, ขับรถย้อนศร, โทรศัพท์ขณะขับรถ
และแซงในที่คับขันตามลาดับ สถิติอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบ ในปีงบประมาณ 2561 รวมระยะเวลา 5
เดือน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้น 730 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.85 บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 688 รายคิดเป็นร้อยละ
101.02 ส่วนการเสียชีวิตลดลง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.49
ขอรายงานในเรื่องการดาเนินการตาม Road Map ปฏิญญามอสโค 10 : 100,000
ประชากร ประเทศไทยของเรากาหนดให้ ปีปัจจุบันคือ 16 : 100,000 ประชากร แต่ในปีที่ผ่านมาทั้งปี จานวน
330 ราย คิดเป็น 27.53 เกินไปถึง 14 รายกว่า ซึ่งก็ยังมีเปูาหมายที่จะต้องหามาตรการในการดาเนินการต่อไป
รวมทั้งโครงการผ้าปุาหมวกกั นน็อคและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจจุดบริการในช่วง
เทศกาลสาคัญต่าง ๆ ส่งให้หน่วยปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย โดยกาหนดการดาเนินการ ดังนี้ ช่วงวันที่ 5-9 จะ
เชิญตัวแทนกระทรวงในพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการรับบริจาคของหน่วย ช่วงวันที่ 12-16
ประชุมศูนย์ถนนจังหวัดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในช่วงเดือน มี.ค. 2561 จะนา
สิ่งของที่รับบริจาคมาจัดสรรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ และในวันพิธีเปิดศูนย์สงกรานต์ก็จะมีการ
สรุปและรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
ประธาน ประเมิน ในกลุ่ มอาเภอในพื้นที่ ที่มีอุ บัติเ หตุเ ยอะ ล่ าสุด ในพื้ นที่อ าเภอม่ว งสามสิ บ
มีผู้บาดเจ็บหลายราย และเป็นเด็กนักเรียนด้วย
นายอาเภอม่วงสามสิบ ขณะนี้คนขับรถกระบะที่เป็นนักการภารโรงได้เสียชีวิตแล้ว ผู้บาดเจ็บ
ที่ยังอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จานวน 5 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กลับบ้านแล้วทุกราย ส่วนการช่วยเหลือทางโรงเรียนและหมู่บ้านร่วมกันช่วยกั นบริจาคมอบให้ผู้บาดเจ็บเพื่อ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
ประธาน แนวทางที่ให้แต่ละอาเภอดาเนินการในการวิเคราะห์ประเมินอุบัติเหตุ ฝากให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือในส่วนของอาเภอ โดย ปภ.จะเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับฝุายตารวจ ตามที่ได้จัดไว้ 5 โซน
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-8และให้ตรวจสอบชุดกู้ชีพ ชุดกู้ภัย ที่มีเยาวชนเข้าไปร่วมทางานทั้งในส่วนของเอกชน หรือท้องถิ่น และได้
ประกาศเป็นแนวทางว่าเราจะมีกองทุนเพื่อดูแลกู้ชีพ กู้ภัย นอกเหนือจากการดูแลตามกฎหมาย มาตรการ
ส่งเสริมจิตอาสาช่วยงาน ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เกิดอุบัติเหตุ ก็ฝากทาง ปภ. และหน่วยเกี่ยวข้อง และตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทางาน
ของตารวจ ได้เสนอเกี่ยวกับโครงสร้างวิศวกรรมจราจรบางจุดบางแยก ก็ได้มีการเสนอแก้ไขไปแล้ว มีจุดหนึ่ง
ทีค่ าดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นคือจุดยูเทิร์นที่จะมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รถวิ่งตรงใช้ความเร็วมาก
น่าจะมีการติดตั้งไฟสัญญาณ ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูเส้นทางสายนี้ด้วย ตามสถิติตามมาตรฐานโลก จังหวัดเราถือ
ว่ า เป็ น พื้ น ที่ อั น ตราย ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องร่วมกันหานวัตกรรมที่จะทาให้สถิติลดน้อยลง ปีนี้จะต้องดาเนินการให้น้อยลงตาม
เปูาหมาย ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีการจัดงานมีกลุ่มคนจานวนมากหามาตรการดูแลในมาร่วมงานให้
กลับบ้านด้วยความปลอดภัย เช่น หากเมาสุราไม่ให้ขับรถกลับ มีผู้ให้บริการขับรถส่งแล้วฝากไว้กับสถานที่หรือ
ตารวจไว้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากถนนหรือกายภาพอื่น ๆ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เพราะฉะนั้น
จะต้องมาเน้นที่พฤติกรรมของคน
4.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็กฯ/ปัญหาการค้ามนุษย์ฯ
4.2.1 ปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็ก
นายไพศาล ศรมณี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียน
รายงาน ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ทางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ หรือ OSS ดาเนินการปรับเปลี่ยนสถานะ ทาทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทางานของบุคคลต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยเปิด
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และจะสิ้นสุดการดาเนินการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี จะมี แรงงานต่างด้าวที่จะต้องดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบัตรสีชมพูที่จะ
หมดอายุการทางานในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกลุ่มใบจับคู่ ซึ่งดาเนินการตามคาสั่ง คชส. ที่ 33/2560
และใบอนุ ญาตทางานหมดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่จะทาเข้ามาดาเนินการในศูนย์นี้ 2,381 ราย ณ
ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวมาดาเนินการในศูนย์ฯ จานวน 314 ราย แยกกัมพูชา 11 ราย ลาว 270 ราย และ
เมียนมา 33 คน ซึ่งยังต่ากว่าจานวนเปูาหมายที่วางไว้มาก เนื่องจากนายจ้างหลาย ๆ ราย แจ้งว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ นการประมาณ 6,000 บาท แต่ ว่ าขณะเดี ยวกั นส านั กงานจั ดหางานก็ ได้ เร่ งรั ดไปยั งสถาน
ประกอบการและนายจ้าง ให้นาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนโดยประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
ทุกหน่วยเร่งรัดดาเนินการ ในความสามารถของศูนย์ฯ สามารถดาเนินการขั้นทะเบียนได้วันละ 200 ราย ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 24 แห่ง แรงงานต่างด้าว 79 คน สัญชาติลาว 62 คน, เมียนมา 5 คน, อเมริกา 3 คน
อังกฤษ 1 คน ออสเตรเลีย 1 คน และอื่น ๆ 7 คน ไม่พบการกระทาผิดตามกฎหมาย
4.2.2 ปัญหาการค้ามนุษย์
นางนั ฏญา จิ ตรเกาะ พั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงขอมนุ ษย์ จั งหวั ด
อุบลราชธานี ขอนาเรียนผลการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจาเดือน
/กุมภาพันธ์...

-9กุมภาพันธ์ 2561 แยกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่มีสถิติการ
ช่วยเหลือจาการค้ามนุษย์ และสถิติการจับกุมดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ประเด็นที่ 2 นาเรียนผล
การดาเนินงานการยื่นเรื่องขอเงินจากกองทุนการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยืน
เรื่อง จานวน 3 โครงการ อาเภอนาตาล และอาเภอศรีเมืองใหม่ เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนด
แนวทางการปฏิบัติให้กับผู้นาท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ และในส่วน
ของตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เสนอโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปูองกัน
ปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ของจังหวัด ในส่วนของอาเภอนาตาลและศรีเมืองใหม่ คณะกรรมการ
กองทุนฯ ขอให้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหากิจกรรมของวิทยากร ในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีมติ
เห็นชอบและให้เพิ่มจานวนวัน และหลักสูตร รวมไปถึงการเพิ่มยอดงบประมาณในการขอรับการสนับสนุนด้วย
ประเด็นที่ 3 การทางานความร่วมมือระดับภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมข้อมูลความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี
และแขวงจ าปาสั ก (อ าเภอสิรินธร และเมืองโพนทอง) ในเวทีการประชุมความร่วมมือด้ านการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง CLMV โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมื อระหว่า
ประเทศญี่ปุน (JICA) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างอาเภอสิรินธร และ
เมืองโพนทอง เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นผลงานที่ดีได้รับการชื่นชมผู้แทนกองทัพ ที่มาตรวจติดตามการทางานของ
จังหวัดเรา อยากให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ดูแลเรื่องนี้รั กษามาตรฐานและขยายผลในการ
ดาเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย และอีกเรื่องการใช้แรงงานเด็ก พบว่ามีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ประมาณ 8-9 ปี
เดินขายลอตเตอรี่ตามร้านอาหารในช่วงเวลากลางคืน ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการด้วย
4.3 การดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
ส.อ.ชัยโรจน์ สันทาลุนัย แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดาเนินงาน
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 การตรวจเพื่อออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต จานวน 12 แห่ง เป็นร้าน
เกม/อินเตอร์เน็ต จานวน 7 แห่ง ร้านคาราโอเกะ จานวน 5 แห่ง การตรวจแนะนากาหนดระยะเวลาการปิดภาค
การศึกษา ตามประกาศนายทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการตรวจกรณีพิเศษ ตรวจ
จัดระเบียบสังคม จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. ไม่พบการกระทาผิดตาม
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ส่วนแผนงานดาเนินการในเดือนมีนาคม 2561 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดฯ ได้กาหนดอบรมผู้ประกอบการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผู้ประกอบการ จานวน 51 ราย
4.4 สรุปผลการดาเนินคดีด้านป่าไม้ บุกรุกพื้นที่ป่า ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
นายกฤษณะ นิ คมเขตต์ แทน ผู้ อ านวยการส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี : สรุปผลการตรวจยึดไม้ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ – 20
กุมภาพันธ์ 2516 สรุปผลการจับกุมดาเนินคดีมี ดังนี้ คดีไม้ จานวน 22 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ของกลาง ไม้
พะยูง จานวน 187 ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 5.108 ลบ.ม. ไม้อื่น ๆ จานวน 157 ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น
ปริมาตร 3.593 ลบ.ม. รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน สรุปผลการบุกรุกพื้นที่ปุา 6 คดี ไม่ทราบตัว
ผู้กระทาผิด จานวนพื้นที่ถูก บุกรุก 31 ไร่ 72 ตารางวา สรุปผลการตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จับกุม 1 คดี ไม่ทราบ
ตัวผู้กระทาผิด เลื่อยโซ่ของกลาง จานวน 2 เครื่อง เปรียบเทียบผลการจับกุม เดือนมีนาคม 2560 มีคดีเพิ่มขึ้น
8 คดี คิดเป็นร้อยละ 57.14 เปรียบเทียบ เดือนมกราคม 2561 มีคดีลดลง 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.34
/นายวิทยา...

-10นายวิทยา วานิช ผอ.สานักบริหารพื้ นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในส่วนของสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 9 รับผิดชอบพื้นที่เขตปุาอนุรักษ์ ขอเรียนรายงานคดีที่เกิดขึ้นในห้วงแต่ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน มีคดี
เกิดขึ้นเป็นคดีปุาไม้พะยูง 44 คดี คดีไม้อื่น ๆ 3 คดี และคดีบุกรุกแผ้วถางปุา 9 คดี รวม 59 คดี ผู้ต้องหา 44
คน เป็นชาวลาว 2 คน ชาวกัมพูชา 31 คน และชาวไทย 11 คน ร้อยละของคดีปุาไม้ 47 คดี เป็นคดีไม้พะยูง
44 คดี คิดเป็นร้อยละ 90 มีความรุนแรงในพื้นที่อาเภอน้ายืน, นาจะหลวย และบุณฑริก ตามลาดับ ในส่วนของ
ผู้ต้องหาเป็นชายไทยลดลง ที่เพิ่มขึ้นคือผู้ต้องหาชาวกัมพูชา ซึ่งใน 5 เดือนที่ผ่านมาเราจับกุมชาวกัมพูชาถึง 31
คน แต่ปริมาณไม้ลดลงส่วนใหญ่จะเป็นไม้ขนาดเล็ก เช่น กิ่งไม้ รากไม้ ใช้แรงงานกองทัพมดขนสะพายหลังใส่เปูไป
ตามแนวชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องติดตามในขณะนี้ ส่วนการบุกรุกพื้นที่ปุายังไม่มีการบุกรุกพื้นที่ใหม่
เป็นการบุกรุกคดีเก่าที่ตรวจสอบตามคาสั่ง คสช.ให้ตรวจสอบ มีการบุกรุก จานวน 9 คดี พื้นที่บุกรุก 25 ไร่เศษ
นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุบลราชธานี ประเด็นที่สาคัญคือขณะนี้
ตามที่รายงานของ ปปช.ทราบว่าไม้พะยูงที่เหลือที่เดียวของโลกคือประเทศไทย ดังนั้นจึ งขอฝากนายอาเภอและ
หัวหน้าสถานีตารวจ และทุกหน่วยข่าว ตรวจสอบบัญชีผู้มีอิทธิพลและนายทุนไม้พะยูง ข้อสังเกตคนตัดจะเป็น
ชาวกัมพูชาแต่นายทุนจะเป็นคนไทย ในการจับกุมให้ขยายผลการจับกุมไปยังนายทุนโดยเฉพาะตามแนวชายแดน
ให้แต่ละอาเภอมีจัดจิตสาอาร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มทดแทนส่วนที่ถูกตัดไปด้วย
4.5 สรุปผลการดาเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1–23 กุมภาพันธ์ 2561
จานวนทั้งสิ้น 47 ราย ดังนี้ 1. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่รู้ว่ามิได้เสียภาษี จานวน 3 ราย 2. มีไว้เพื่อ
ขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี 20 ราย 3. เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า 6 ราย 4. มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่
ผลิตขึ้นโดยฝุาฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง 1 ราย 5. มีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผ ลิตขึ้นโดยฝุาฝืน มาตรา 153
วรรค 1 จานวน 2 ราย 6. เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า 6 ราย, 7. ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
6 ราย และ 8. ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ราย เปรียบเทียบปรับ 369,511.40 บาท
4.6 สรุปผลการดาเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
น.ส.ภาวนา งามสุทธิ นายด่านศุลกากรเขมราฐ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ไม่มีการจับกุมความผิดคดีศุลกากรแต่อย่างใด
นายชิ นวั ฒน์ จั นเกษม แทน นายด่ านศุ ลากรช่ องเม็ ก สรุ ปผลการปู องกั นและ
ปราบปรามคดีลักลอบหนีศุลกากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จับกุม 12 ราย ในข้อหาลักลอบนาเข้า
มาในราชอาณาจักร 5 ราย, หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรฯ จานวน 1 คดี และผิดพิธีการศุลกากร 6 คดี รวมของ
กลาง 24,989 ชิ้น มูลค่าของกลาง 553,862 บาท จัดเก็บรายได้ 13,803 บาท เรียนเพิ่มเติมในส่วนของ
กลางที่ได้จับกุ มและตรวจยึดจะมีการขายทอดตลาด ทางเว๊ปไซด์ www.chongmekcustoms.com จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเข้าเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ท.ธนโชติ จันทรคนธ์ แทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จับกุมตามหมายจับ 1 ราย คดี,
ข้อหาเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด 3 คดี จับกุมคนต่างด้าว จานวน 186 ราย ผลักดัน
จานวน 257 ราย
/4.8 การแก้ไข...

-114.8 การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการ
จับกุมการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีคดีเกิด
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกองเอก ปราโมทย์ฯ รอง ผวจ.อุบลราชธานี ขอฝากทุกหน่วยเน้นย้าอีกเรือ่ งหนึง่
คือการจัดหมอลาซิ่ง คอนเสิร์ต ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ประสานกับผู้จัดงานให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 01.30 น.
เพื่อปูองกันการก่อเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน ขอเน้นย้าการปฏิบัติเรื่องแรกคือการจัดระเบียบสังคม ตามที่เราได้ออก
หน่วยปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ การประกอบกาลังให้ทุกฝุายร่วมมือกันอย่างจริงจัง สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการทางานที่ผ่านมาเราได้รับเสียงสะท้อนมาในแง่ดีมากกว่าแง่ร้าย เช่น
การจัดระเบียบบริเวณริมแม่นามู
้ ล การจาหน่ายสุรา และการใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง สาหรับสถานบริการต่างๆ ที่มี
การร้องเรียนการเปิดเกินเวลา เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ชุดปฏิบัติการที่เข้าดาเนินการให้กระทา
ด้วยความรัดกุม และมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น สร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ และมีการ
ประชุมชี้แจงเป็นระยะ ๆ ประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ทาให้
สามารถทางานได้ง่ายขึ้น พื้นที่เขตเทศบาลเขตเทศบาลได้เข้าหารือในคณะกรรมการ กรอ. การจัดระเบียบ
ทางเท้ า ที่ ล้ าจนเป็ น อั น ตราย ได้ ก าชั บ เทศบาลหามาตรการด าเนิ น การ เรื่ อ งที่ ส องงานเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เราควรจะมีการประเมินค่าความเสียหาย
เพื่อให้เห็นถึงภัยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะคดีไม้พะยูง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีถือว่ามีไว้พะยูง
จ านวนมากเป็ น แหล่ ง ส าคั ญ พี่ น้ อ งประชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มและใช้ ภ าคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มให้
กว้างขวางมากขึ้น เรื่องที่สามคือความปลอดภัยทางถนนก็ถือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขอให้ทา ง
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์แนวทางเป็นกลุ่มอาเภอ การ
ทา Road Map มาตรการเชิงบวก และเชิงจูงใจ วินัยจราจร การแก้ไขปัญหาทางกายภาพ พื้นที่เสี่ยง ให้มีการ
ดาเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม การดาเนินการด้านความสงบเรียบร้อย หัวใจสาคั ญคือด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สามารถนามาวิเคราะห์ นามาใช้ประโยชน์ถอดบทเรียนเปรียบเทียบการทางานการดาเนินงานระหว่างช่วง
เดียวกัน การทางานโดยใช้แผนที่การทางาน เช่นแผนที่อาชญากรรม มีการนาเสนอเป็นรูปแบบ สรุป 3 เดือน
มาดูการเกิดเหตุในจุดสาคัญ ๆ ให้มีมาตรการเชิงรุก แทรกเข้าไปสร้างวินัยและจิตสานึกให้กับผู้น้องประชาชน
ใช้การบูรณาการของตาบลหมู่บ้าน หรือการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎกติกาหมู่บ้านนาหมู่บ้านพื้นที่
ที่ประสบผลสาเร็จมาเชิดชูประชาสัมพันธ์เป็นการใช้ข้อมูลมาทางาน สาหรับเรื่องกรณีการทุบรถ เราควรจะ
นาข้อมูลข่าวสารมาปฏิบัติเป็นมาตรการในเชิงรุกดูสถานการณ์เป็นอุทาหรณ์ การจอดรถกีดขวางการจราจร
การจัดตลาดนัด ตลาดประชารัฐ เห็นหลายพื้นที่จอดรถไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
/ต้องประชุม...

-12ต้องประชุม และประเมินสถานการณ์การจอดรถในที่ชุมชน สถานที่ราชการ ปัญหาที่อาจจะนาไปสู่ความ
ขัดแย้งความรุนแรงและความไม่สงบเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปริมาณรถที่มีมากขึ้นผู้ขับขี่ยังขาดวินัย และไม่รู้กฎ
จราจร มาตรการทางกฎหมายเหมือนกับที่ทางฝุายตารวจได้นาเสนอการเปลี่ยนใบสั่งเป็นใบให้ความรู้ เห็น
ผู้เกี่ยวข้องให้การปฏิบตั ิเป็นรูปธรรม มีประเมินติดตามการปฏิบัติสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบตั ิ
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.
ด.ต.หญิง

ผู้จดรายงานการประชุม
(อานวย แสงทอง)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.ท.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ประเทศ โคจานงค์)
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุบลราชธานี

