รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาเดือน มีนาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
**************************
ผู้มาประชุม
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
2. จ.ส.อ.เกริกชัย
ผ่องแผ้ว
3. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์
หัดกล้า
4. น.ส.วรรณภา
วรโรจน์พลาธิป
5. นายพลายพล
ขุมทอง
6. นายอนุชา
ช้างสาร
7. นายสมบูรณ์

ทองอุ่น

8. พ.อ.พิชิต
9. ร.อ.ชัยพล
10. ร.ท.วิรัตน์
11. พล.ต.พลศักดิ์
12. นายไพฑูรย์
13. นายอัครพล
14. นายสาเนียง
15. นายสมชาย
16. นายสิทธิพล

วันทา
เพชรพลอย
ชัยปัญญา
สมบูรณ์
พรหมสอน
รัตนะกุล
สิมาวัน
มัคคะที
เสงี่ยม

17. นางนภาพร
จันทนบ
18. นายแพทย์ชตุ ิเดช ตาบ-องครักษ์
19. ร.ท.หญิงลักษณียา ศรีวฒ
ั นะชัย
20. น.ส.เนาวรัตน์ ชานิกล้า
21. นายฉลอง
นิ่มนวล
22. ว่าที่ ร.ต.กิติพร คณาภรณ์
23. นายศักดา
บุญยืด

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดเดชอุดม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุบลราชธานี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6
ผู้บังคับการกองบิน 21
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝุายทหาร)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุบลราชธานี
ท้องถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
/24. นายวิสนั ติ์...

-224. นายวิสนั ติ์
25. นายวีระชาติ
26. จ.ส.อ.อาณุภาพ
27. นายรังสรร
28. นายธีรยุทธ
29. นายปัญญา
30. นายสุวิทย์
31. นายชาญไชย
32. นายนิรันดร์
33. นายวิทยา
34. นายมงคล
35. นายวิญญู
36. นายศักดิ์สิทธิ์
37. นายประสงค์ชัย
38. นายสาญัณห์
39. นายเจริญ
40. นายอภิสิทธิ์
41. นายชาติชาย
42. นายดุสติ
43. นายแสนพล
44. นายแสงทอง
45. นายชินวัฒน์
46. นายปกรณ์พันธุ์
47. นายคารบ
48. นายปัญญา
49. นายสนอง
50. นายกฤตกร
51. นายนคร
52. นายอภัย
53. นายมลชัย

ประเสริฐศรี
บุญเข้ม
ศิลประเสริฐ
บุญสะอาด
สุขราษฏร์
หวังดี
แก่นจันทร์
บุระวงค์
สุรัสวดี
วานิช
ปัตลา
จูมวันทา
อ่อนพันธ์
ไตรยะสุทธิ์
รัตนโสภา
หวานคา
บุญยัง
ขันทา
สมศรี
บุญสมยา
อนันตภักดิ์
จันเกษม
บุปผาพรหม
เครือณรงค์
เศวตธรรม
มาลัยขวัญ
ถาศักดิ์
ศิริปริญญานันท์
วุฒโิ สภากร
จันทโรธรณ์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน เขต 5
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
นายอาเภอสิรินธร
นายอาเภอเขมราฐ
นายอาเภอตระการพืชผล
นายอาเภอศรีเมืองใหม่
นายอาเภอบุณฑริก
/54. นายเมธาศิษฎ์...

-354. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี
55. นายคนิจ
แก่นจันทร์
56. นายสุรตั น์
อวยพรส่ง
57. นายปริญญา
วงษ์ชมพู
58. นายอุบล
พีระพรปัญญา
59. ว่าที่ ร.ต.ยิ่งยวด โทบุตร
60. นายสมาน
มังษะชาติ
61. นายสมชัย
บูรณะ
62. นายสุระศักดิ์
ลืนภูเขียว
63. นายณรงค์ชัย
สกุลอ่อน
64. นายมงคล
ผุยอ่อน
65. นายปรีดา
อุ่นอุดม
66. นายวันชัย
คาสาลี
67. นายสุทิน
งามเลิศ
68. นายสันติพงษ์
สมศรี
69. นายไชยศักดิ์
ทุมวงษ์
70. พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ
71. นายอธิปไตย
โยธามาตย์
72. จ.อ.ประกาศ
ตระการไทย
73. นางสาวภัทรริยา วรมาลี
74. นายณัฐฐวัฒน์ ศรีสังวาลย์
75. นายไพฑูรย์
พรหมสอน
76. พ.ต.ต.หญิง ดวงใจ รัตนบารุง
77. พ.ต.ท.ศิลา
ขาเพชร
78. พ.ต.อ.วิศาลพงษ์ สร้อยกุลบดี
79. พ.ต.ท.สุภมิตร กะติศิลา
80. พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์
81. พ.ต.ท.วธน
เอมะวรรธนะ
82. พ.ต.ท.คมสรรค์ รัตนแสง
83. พ.ต.อ.ปรัชญา คงสกุล

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

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

นายอาเภอเดชอุดม
นายอาเภอม่วงสามสิบ
นายอาเภอเขื่องใน
นายอาเภอโขงเจียม
นายอาเภอสาโรง
นายอาเภอกุดข้าวปุูน
นายอาเภอโพธิ์ไทร
นายอาเภอน้ายืน
นายอาเภอนาจะหลวย
นายอาเภอดอนมดแดง
นายอาเภอทุง่ ศรีอุดม
นายอาเภอนาเยีย
นายอาเภอเหล่าเสือโก้ก
นายอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายอาเภอน้าขุน่
นายอาเภอนาตาล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชาราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชาราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
/84. พ.ต.ท.กอบศักดิ์...

-484. พ.ต.ท.กอบศักดิ์
85. พ.ต.ท.อนุสรณ์
86. พ.ต.ท.บุญเลิศ
87. พ.ต.ท.นพดล
88. พ.ต.ท.ธราเชษฐ์
89. พ.ต.ท.สิริพงศ์
90. พ.ต.ท.ธนะพงษ์
91. พ.ต.ท.สายรุง้
92. พ.ต.ท.สุกฤษณ์
93. พ.ต.ท.สราวุธ
94. พ.ต.ท.โสภณ
95. พ.ต.อ.สว่างวงศ์
96. พ.ต.ท.วิโรจน์
97. พ.ต.ท.สุทิน
98. พ.ต.ท.ประยงค์
99. พ.ต.อ.วีรพันธ์
100. พ.ต.อ.ศรัญ
101. พ.ต.ท.จิรโรจน์
102. พ.ต.อ.อภิชาติ
103. พ.ต.ต.วัฒนศักดิ์
104. พ.ต.ท.วรพนธ์
105. พ.ต.ท.เดชวุฒิ
106. พ.ต.ท.วิมล
107. พ.ต.ท.เดชา
108. พ.ต.ท.วัชระ
109. พ.ต.ท.พอพล
110. พ.ต.ท.อานาจ
111. พ.ต.ท.เจริญ
112. พ.ต.ท.เอกวิทย์
113. พ.ต.ท.ชัยรินทร์
114. ร.ต.ท.พิเศษ

สุวรรณเนตร
แสนสิ่ง
เลิศวัฒนกิตติ
ช่วยบุญ
อบเหลือง
เพ็งแจ่ม
ทองคา
ไป๋งาม
สัณฑมาศ
แก้วใส
นาชัยเวียง
จงสมชัย
เหมืองจา
สะเดา
ภูลายดอก
นาคสุข
นิลวรรณ
อัครภาชืน่ สกุล
สุขเลิศ
บุตรโคตร
แก้วลี
คงสิม
บุญมานันท์
มีคุณ
วัชรพินธุ์
พิมพ์พรมมา
เหล็กดี
ตั้งพิทักษ์สกุล
ศรียางนอก
ทองสุข
เผ่าภูรี

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

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

ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
ผกก.สภ.เดชอุดม
ผกก.สภ.ตระการพืชผล
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่
ผกก.สภ.โขงเจียม
ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ
ผกก.สภ.เขื่องใน
ผกก.สภ.บุณฑริก
ผกก.สภ.นาจะหลวย
ผกก.สภ.น้ายืน
ผกก.สภ.ตาลสุม
ผกก.สภ.สาโรง
ผกก.สภ.โพธิไ์ ทร
ผกก.สภ.สิรินธร
ผกก.สภ.กุดข้าวปุนู
ผกก.สภ.ดอนมดแดง
ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม
ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์
ผกก.สภ.นาเยีย
ผกก.สภ.นาตาล
ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก
ผกก.สภ.น้าขุ่น
ผกก.สภ.ช่องเม็ก
ผกก.สภ.ห้วยขะยุง
ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า
ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
ผกก.สภ.ห้วยข่า
ผกก.สภ.โนนกุง
สว.สภ.โคกจาน
สว.สภ.เอือดใหญ่
/115. พ.ต.ต.ทศนาท...

-5115. พ.ต.ต.ทศนาท อาศนะ
สว.สภ.หนามแท่ง
116. พ.ต.ท.ประชา แสนโบราณ
สว.สภ.คันไร่
117. น.ส.กัญญาณัฐ หลักคา
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดอุบลฯ
118. พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ประธานคณะกรรมการสานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
5. ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนฯ
6. นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
เริ่มประชุมเวลา

11.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอฝากกาชับในการมาประชุม/ผู้มาประชุมแทน ขอให้ลงนามร่วมประชุม
และหากประธานหรือที่ประชุมสอบถามก็ให้ตอบด้วย และถ้ามีเรื่องสาคัญหรือเรื่องที่จะต้องดาเนินการให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทราบด้วย และเรื่องต่อไปคือการเผยแพร่ของสถานีโทรทัศน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เกี่ ยวกั บการค้ ามนุ ษย์ ซึ่ง ให้ค วามสาคั ญเกี่ย วกับ ข่ าวการค้า มนุษ ย์ เป็ นสิ่ งที่ เ ราจะต้ อ ง
ระมัดระวัง และปูองกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นนโยบายระดับชาติ และทาง EU ที่พยายามกดดันประเทศ
ไทยในเรื่องนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ ่าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน มีนาคม 2561 (1–26 มี.ค. 61)
-กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 21 คดี จับกุมได้ 14 คดี
เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีทผี่ ่านมา (เดือน มีนาคม 2560) คดีลดลง 10 คดี คิดเป็น -32.26 %
-กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 52 คดี จับกุมได้ 36 คดี เปรียบเทียบห้วงเดียวกัน
ปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2560) คดีเพิ่มขึ้น 8 คดี คิดเป็น +18.18 %
-กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจ้ง 65 คดี จับกุมได้ 24 คดี เปรียบเทียบ
ห้วงเดียวกันปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2560) คดีลดลง 18 คดี คิดเป็น -21.69 %
-กลุ่มที่ 4 ความผิดทีร่ ัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม 1,220 คดี ผู้ตอ้ งหา 1,332 คน
เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีทผี่ ่านมา (เดือนมีนาคม 2560) คดีเพิ่มขึ้น 149 คดี คิดเป็น 13.91%
สรุปคดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ และฐานความผิดพิเศษ(17 พ.ร.บ.) ลดลง
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดทีร่ ัฐเป็นผู้เสียหายเพิ่มขึน้
/2. คดีอุกฉกรรจ์...

-62. คดีอุกฉกรรจ์ และคดีทนี่ า่ สนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2561
2.1 คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิด 2 ราย จับกุมได้ 1 ราย ผูต้ ้องหา 1 คน
(1) เหตุเกิดที่ สภ.ตระการพืชผล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 18.45 น.
นางผลฯ (อายุ 80 ปี) ถูกนายอธิวัฒน์ฯ(อายุ 15 ปี) ซึ่งเป็นหลานชายของผู้ตาย ใช้ไม้ตีจนเสียชีวิตและยัดศพ
ใส่ในกระสอบไว้ภายในบ้าน หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
(2) เหตุเ กิด ที่ สภ.ห้ วยข่า เมื่ อวั นที่ 9 มี นาคม 2561 เวลาประมาณ 12.00 น.
คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงนายอาพรฯ (อายุ 30 ปี) ที่บริเวณกระท่อมปลายนาได้รับบาดเจ็บ คนร้ายวิ่ง
ติดตามแล้วใช้มีดฟันที่บริเวณศีร ษะ แขนและลาคอ จนถึงแก่ความตาย ยังไม่ทราบตัวคนร้ายเนื่ องจาก
คนร้ายใช้ผ้าปิดบังใบหน้า อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิด
2.2 คดีที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ภ.จว.อุบลราชธานี ได้
แถลงข่าวผลการจับกุมผู้กระทาผิด 2 ราย ผู้ต้องหา 9 คน ในข้อหา “ตั้งโรงรับจานาโดยไม่ได้รับอนุญาต,
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด, ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร, ปลอมและใช้เอกสาร
ทางราชการ, ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้
ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมของกลาง
-รถยนต์
จานวน
6
คัน
-รถจักรยานยนต์
จานวน
11 คัน
-สมุดบันทึกการรับจานา
จานวน
5
เล่ม
-แผ่นปูายแสดงการเสียภาษี
จานวน
3
แผ่น
-บัตร ATM
จานวน
2
เล่ม
-อาวุธปืน
จานวน
3
กระบอก
สาหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจในพื้นที่ ปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้แจกจ่ายในที่ประชุมแล้ว
ประธาน สาหรับ คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เรีย กดอกเบี้ย เกินอัต ราที่กฎหมายกาหนด จะเข้ า
ลักษณะเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีหรือไม่
พ.ต.ท.ประเทศฯ ในเบื้องต้ น ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ได้ สั่งการให้ สภ.วาริ น ชาราบ
ดาเนินการสืบสวนขยายผล แล้วจะนาเรียนให้ทราบต่อไป
ประธาน จากสถิติผลการจับกุมพนันทายผลฟุตบอล ขอทราบว่าผู้ที่กระทาผิดส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์อายุเท่าใด เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยทางาน และเพิ่มเติมเปรียบเทียบการคาดการณ์ ในช่วง
เดือนเมษายน จะมีลูกหลานชาวอุบลราชธานี เดินทางกลับมายังภูมิลาเนามากขึ้น สถิติข้อมูลจะมีมากขึ้นหรือไม่
พ.ต.ท.ประเทศฯ ผลการจับกุมพนันทายผลฟุต บอล ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.เมือง
อุบลราชธานี และ สภ.วารินชาราบ สาหรับรายละเอียดข้อมูลขออนุญาตเรียนรายงานในคราวต่อไป การ
คาดการณ์สถิติในช่วงเดือนเมษายน คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากต้นเดือนเมษายน จะมีการคัดเลือก
เกณฑ์ทหาร และเทศกาลสงกรานต์ อาจมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดย ภ.จว.อุบลราชธานี ได้กาชับสถานี
ตารวจในสังกัด ดาเนินการการจัดชุดปฏิบัติการเข้าร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยู่แล้ว สาหรับ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นในเรื่องงานบุญจะมีแรงงานกลับมามีการจัดงานฉลองผ้าปุา มีมหรสพซึ่งอาจ
มีการทะเลาะวาทเกิดขึ้นได้ ภ.จว.อุบลราชธานี จักได้จัดทาแผนกาหนดมาตรการในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปูองกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้น
/ประธาน...

-7ประธาน ในห้ ว งการคัด เลื อ กทหาร ระหว่ า งวัน ที่ 1 – 12 เม.ย.2561 ขอฝากทาง
นายอาเภอและหัวหน้าสถานีตารวจทุกแห่ง ช่วยวางมาตรการพิเศษเพื่อปูองกันเหตุการทะเลาะวิวาท การ
ประทุษร้ายกัน ซึ่งจะนาไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้ ขอฝากในเรื่องของการปูองกันการโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนเมษายนอาจมีการโจรกรรมรถมากขึ้น รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ
ช่ว งที่ออกไปเที่ยวหรือเล่น น้าสงกรานต์ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย สุดท้ายเรื่องงานบุญต่าง ๆ ให้
นายอาเภอ ผู้กากับการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากมีมหรสพ คอนเสิร์ต ควรเล่นได้ไม่เกิน
24.00 น. หรือ 01.30 น. วางกติกาของหมู่บ้านในการจัดงาน เพื่อปูองกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปัญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
อุบลราชธานี ขอเรียนมติสรุปผลการประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี
ในเรื่องการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยใช้หัวข้อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัย
จราจร” ห้วงเวลารณรงค์ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เปูาหมายในการดาเนินการ
ส่วนกลางให้ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีของสถิติที่เกิดขึ้น สาหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558, 2559, 2560 ค่าเฉลี่ย
3 ปี คือ การเกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง จานวนผู้เสียชีวิต 7 ราย ผู้บาดเจ็บ 15 คน ดังนั้นเปู าหมายสงกรานต์
2561 เพื่อใช้ในการดาเนินการคือ จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 15 ครั้ง จานวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 6
ราย และจานวนผู้บาดเจ็บ ไม่เกิน 14 คน ดาเนินการโดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด,
อาเภอ และท้องถิ่น เป็นกลไกลในการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการดาเนินการ 6 มาตรการ เช่น มาตรการ
ด้านการบริหารจัดการ การดาเนินการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง จุดบริการประชาชน
ด่านชุมชน ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2. มาตรการในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน เน้นการบังคับใช้
กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก หากมีก ารบาดเจ็บ เสียชีวิตขอให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย 3.
มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขจุดเสี่ยง วิศวกรรมจราจร 4. มาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงด้านยานพาหนะ เน้นการเล่นสาดน้า การเดินทางที่บรรทุกโดยใช้รถกระบะ การสวมหมวกนิรภัย การ
เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ ในส่วนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางน้า
หาดคูเดื่อ หาดวัดใต้ หาดศรีภิรมย์ พัทยาน้อย อ.สิรินธร ก็ให้มีการกาหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้าและถนนในพื้นที่ และมาตรการที่ 6 การสนับสนุนการดาเนินการหลังเกิด
อุบัติเหตุโดยใช้มาตรการทางด้าน EMS 1669 เป็นมาตรการหลักแผนบูรณาการร่วมกันของศูนย์อานวยการ
ทุกระดับที่ได้มีการประชุมมอบนโยบายการดาเนินการไปแล้ว ในงบประมาณบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
อาเภอๆ ละ 6,500 บาท จุดตรวจละ 2,000 บาท ให้ส่งเรื่องยืมเงิ นมาที่จังหวัดได้เลย อีกเรื่องคือการเล่น
สงกรานต์ให้ถูกต้องตามประเพณี จังหวัดได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เช่น การกาหนดพื้นที่ในการเล่นน้าสงกรานต์ ห้วงเวลาการเล่น
แต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ให้มีรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีการเล่นน้าสงกรานต์ของไทย
/ไม่มีเครื่องดื่ม...

-8ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เล่นในลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงและขัดต่อประเพณีไทย โซนนิ่ง ให้ทางพื้นที่กาหนด
ส่งแผนโซนนิ่งมายังจังหวัด ในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ กาหนดเขตโซนนิ่งมา จานวน 2 แห่ง คือ
บริเวณรอบ ๆ ทุ่งศรีเมือง และตั้งแต่โรงเรียนสามัคคี ไปจนถึงหน้า รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ส่วนที่สองคือ การ
กาหนดเส้นทางส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินไปยัง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จานวน 8
เส้นทาง โดยให้ทาการประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนทราบแล้ว นอกจากนี้จังหวัดยังได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะออกตรวจ
เยี่ยมติดตามให้กาลังใจในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ รวมทั้ง การประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวัน ห้วงระหว่างวันที่
12-18 เม.ย. 2561
สถิติอบุ ัติเหตุจราจร ในห้วงเดือนมีนาคม 2561 (1-25 มี.ค.61) จานวนอุบัตเิ หตุ 323 ครัง้
เสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บ 349 คน อาเภอทีเ่ กิดขึน้ มากที่สุด ได้ อาเภอเมืองอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ
อาเภอเดชอุดม อาเภอพิบูลมังสาหาร และอาเภอเขมราฐ
ประธาน สาหรับสถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกันเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้น 30 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 16 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย เป็นสถิติที่น่าเป็นห่วง ขอฝาก
นายอาเภอ/ผู้กากับการ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนกาหนดมาตรการในการปูองกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่
เน้นย้ามาตรการใบอนุญาตขับขี่ และการเสียภาษี / พ.ร.บ.ประกันภัย การคุ้มครองต่าง ๆ อย่าให้หมดอายุ ให้
ดาเนินการต่อใบอนุญาตให้เรียบร้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
และอี กเรื่ อ งคื อ เขตโซนนิ่ ง ในการเล่ น น้ าสงกรานต์ ทราบว่า ผ่ า นมาจั ง หวั ด อุ บลราชธานี ยัง มี เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการเปิดเครื่องเสียงบริเวณฟุตบาท เดินถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายสิทธิพลฯ โดยปกติบริเวณพื้นที่โซนนิ่งที่ผ่านมามีการเล่นในลักษณะที่ท่านประธานกล่าว เล่น
ในลักษณะอันตราย สุ่มเสี่ยง ก็คงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้เป็นพิเศษให้มีการเล่นน้า
ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดี และให้เกิดความปลอดภัยด้วย
ประธาน ยกตัวอย่าง เช่น ถนนข้าวเหนียวก็ปิดดูแลแล้วให้ทุกคนเดินเข้าไป การดื่มแอลกอฮอล์
ในลักษณะมิดชิด ตั้งแต่ถนนข้าวเหนียว จนถึ งปลายซอยของขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่โซนนิ่งก็ได้มี
การนาเอารถยนต์เข้าไปในเขตดังกล่าว มีการดื่มเหล้าอยู่เกลื่อนถนน ในช่วงก่อนวันสงกรานต์ก็จะมีการเดิน
รณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้า ประชาชน ที่จะไม่เข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปขายในบริเวณดังกล่าว ก็จะได้ผลแค่
ช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง พอผ่านไปประมาณสองทุ่ม ก็จะมีการดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเพลงเสียงดัง นารถกระบะเข้าไป
เหมือนเดิม จนเกือบถึงตีหนึ่ง ดังนั้น เราจะต้องดาเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการเล่นสงกรานต์ในลักษณะดังกล่าวอีก
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ของทุกภาคส่วน เทศบาล ตารวจ ทหาร เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการเล่นสงกรานต์
ตามประเพณีที่ดี เล่นน้าด้วยความปลอดภัย ฝากทาง ปภ.ให้มีการประชุมในเรื่องนี้ด้วย โซนนิ่งจะต้องเป็น
ลักษณะที่ไม่ใช่ปล่อยเสรีการขาย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเสรีไร้ขอบเขต โซนนิ่งต้องเป็นพื้นที่ที่เล่นน้าด้วย
ความปลอดภัย สุภาพ ฝากพวกเราทุกท่านที่รับผิดชอบไปเตือนไปบอกด้วย เพื่อให้เกิดภาพของการลด ละ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่ไม่ควรกระทา
/4.2 การดาเนินการ...

-94.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็กฯ/ปัญหาการค้ามนุษย์ฯ
4.2.1 ปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็ก
จ.ส.อ.อาณุภาพ ศิลประเสริฐ ผู้แทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียน
รายงาน ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ทางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2561
มีแรงงานต่างด้าว จานวน 4,367 ราย แยกเป็นสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา 3,941 ราย บุคคลพื้นที่สูง
จานวน 117 ราย ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุ น 1 ราย และทั่วไป จานวน 308 ราย ผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ จานวน 35 แห่ง คนต่างด้าว จานวน 75 ราย แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 5 ราย ลาว 60 ราย
กัมพูชา 1 ราย ญี่ปุน 2 ราย อังกฤษ 1 ราย อินเดีย 1 ราย และอื่น ๆ 5 ราย ผลการดาเนินการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระหว่างวันที่ 5 – 23 มีนาคม 2561 สรุป นายจ้าง 730 ราย แรงงานต่างด้าว
1,028 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 47 ราย ลาว 874 ราย และเมียนมา 107 ราย จานวนแรงงานต่างด้าวที่ยัง
ไม่มาดาเนินการ 547 คน เหลือเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถ้าหากแรงงานต่างด้าวไม่ดาเนินการใดๆ
ตามที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องดาเนินคดีตามกฎหมาย สาหรับกรณีผู้ที่ให้พักพิง คน
ต่างด้าวบางประเภทถือพาสปอร์ต แต่ยังไม่ดาเนินการรายงานตัวและทาทะเบียนประวัติ แต่หากถือพาสปอร์ตจะ
ไม่เป็นการให้ที่พักพิง
ประธาน การนาเสนอข้อมูลแรงงานต่างด้าว ในจานวน 4,367 ราย ให้ แยก
สัญชาติและเพศให้ด้วย เพื่อให้ได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
4.2.2 ปัญหาการค้ามนุษย์
นางศรีนภา สวัสดิกุล ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุ ษย์
จังหวัดอุบลราชธานี ขอนาเรียนผลการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจาเดือน
มีนาคม 2561 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 โดยมีตัวแทนจากเมืองโพนทอง สปป.ลาว และ อ.สิรินธร เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นการประชุมทั้งหมด 7
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ญี่ปุน ลาว พม่า เวียดนาม และประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน จังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาคัด เลือกให้นาเสนอการดาเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานี กับแขวงจาปาสัก เมืองโพนทอง สปป.ลาว กับ อ.สิรินธร ในเวทีดังกล่าว ได้รับการชื่นชมและ
ให้ขยายผลไปยังคู่เมืองอื่นด้วย และได้นาเสนอคู่เมืองที่จะดาเนินการต่อไปของจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวง
จาปาสัก คือ ช่องตาอู อ.บุณฑริก กับเมืองสุขุมา แขวงจาปาสัก ที่จะทางานในการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ร่วมกัน และอีกเรื่องที่จะนาเรียนคือ ได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวง ให้ดาเนินการจัดหาสถานที่
สาหรับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากการเข้าบุกจับ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เข้าข่ายเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ โดยได้มีการประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อหารือการปฏิบัติการดาเนินงานตามแผน
บูรณาการการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสารวจและ
จัดทาบัญชีสถานที่สาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียกายจาการค้ามนุษย์จานวนมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
และสถานที่สาหรับดูแลบุคคลที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นแย้งหรือรอการวินิจฉัย ซึ่งได้สถานที่ ดังนี้ กองร้อยอาสา

รักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1 กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขงเขต
อุบลราชธานี อ.เขมราฐ, กองบังคับการหน่วยสถานีเรือโขงเจียม(นรข.เขตอุบลราชธานี ) อ.โขงเจียม,กองพัน
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี, กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และอีกเรื่องคือ
/ได้รับแจ้ง...

-10ได้รับแจ้งจากกระทรวงโดยกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แจ้งอนุมัติและโอนเงิน
สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานด้านการปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดอุบลราชธานี จานวน
3 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ที่ทาการปกครองอาเภอศรีเมืองใหม่ จัดทา “โครงการการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้กบั ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปราม การค้ามนุษย์ “ ได้ประมาณสนับสนุนงบ เป็นจานวนเงิน 47,600 บาท 2) ที่ทาการ
ปกครองอาเภอนาตาล จัดทา “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัตใิ ห้กบั กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ ประจาตาบล สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ ตารวจ เจ้าหน้าที่
ตชด.ที่ 227 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ได้ประมาณสนับสนุนงบ
เป็น จานวนเงิน 155,200.-บาท 3) ตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จัดทา “โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปูองกันปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีค้ามนุษย์ ของตารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561” ได้ประมาณสนับสนุนงบ เป็นจานวนเงิน 541,550.-บาท
ประธาน ฝากพวกเราในเรื่องการค้ามนุษย์ กองทุนมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อมา
สนั บสนุ นการดาเนิ น งานการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จานวนมาก ในการจัด ทาโครงการให้
สอดคล้องเป็นประโยชน์สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกหน่ว ยงานดาเนินการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.3 การดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
นายวิญญู จูวันทา ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดาเนินงานใน
รอบเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้ 1. จัดประชุมผู้ประกอบการรายใหม่ จานวน 51 ราย เมื่ อวันที่ 13 มีนาคม
2561 ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนการตรวจเพื่อออก
ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นร้านเกม/อินเตอร์เน็ต จานวน 3 แห่ง ใน
พื้นที่ อ.วารินชาราบ และ อ.เดชอุดม ร้านคาราโอเกะ จานวน 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.บุณฑริก, อ.โขงเจียม, อ.เขมราฐ,
อ.นาตาล, อ.ตระการพืชผล และ อ.ศรีเมืองใหม่ การตรวจแนะนากาหนดระยะเวลาการปิดภาคการศึกษา ตาม
ประกาศนายทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน–15 พฤษภาคม 2561
ประธาน ขอฝากให้มีการตรวจสอบการเข้าไปเล่นเกมของเด็กและเยาวชน และควบคุม
ประเภทของเกมที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นด้วยเพราะเกมบางประเภทมีลักษณะที่รุนแรง
4.4 สรุปผลการดาเนินคดีด้านป่าไม้ บุกรุกพื้นที่ป่า ประจาเดือน มีนาคม 2561
นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี : สรุปผลการตรวจยึดไม้ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ – 23 มีนาคม 2516
สรุปผลการจับกุมดาเนินคดีมี ดังนี้ คดีไม้ จานวน 23 คดี ผู้ต้องหา 14 คน ของกลาง ไม้พะยูง จานวน 333
ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 5.188 ลบ.ม. ไม้อื่น ๆ จานวน 189 ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 1.120 ลบ.ม.
รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน สรุปผลการบุกรุกพื้นที่ปุา 8 คดี ไม่ทราบตัวผู้กระทาผิด จานวนพื้นที่ถูก
บุกรุก 22 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา สรุปผลการตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จับกุม 2 คดี ไม่ทราบตัวผู้กระทาผิด
เลื่อยโซ่ของกลาง จานวน 2 เครื่อง เปรียบเทียบผลการจับกุม เดือนมีนาคม 2560 มีคดีเท่ากัน เปรียบเทียบ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีคดีเพิ่มขึ้น 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.34
/นายวิทยา...
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จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ได้ตรวจพบการตัดไม้ในเขตบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ยอดโดม อ.น้ายืน เป็นจุดที่อยู่เขตชายแดนเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
มีความประสงค์ขอเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา ดังนี้ คือ 1. แจ้ง สภ.น้ายืน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจยึดดาเนินคดีตามอานาจหน้าที่ในที่เกิดเหตุตามแผนบิน พร้อมประสานกองกากับการตารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี สนับสนุนชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อรวบรวมวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และประสานแจ้งกองกาลัง
สุรนารี เพื่อจัดชุดตรวจสอบทุ่นวัตถุระเบิด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจพื้นที่ แจ้งคณะอนุกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายทรัพยากรธรรมชาติระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณากาหนด
มาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป และประสานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อออกข่าวเป็นการปูองปราบผู้มีส่วนร่วมในการกระทาผิดในพื้นที่ในครั้งนี้
ประธาน อนุมัติทุกข้อเสนอ และเร่งดาเนินการแล้วรายงานให้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เพราะคิดว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีวัตถุระเบิด คงจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบ ให้เดินหน้าและรายงานผลการทางาน และขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิ บัติภารกิจในพื้นที่ เพิ่มความ
ระมัดระวัง และให้ทางอาเภอน้ายืน ตั้งคณะกรรมการฯ ในการดาเนินงานด้วย จากสถิติการจับกุมคดีปุาไม้เดือน
มีนาคม 2561 พบว่าของกลางไม้ที่เยอะที่สุดยังคงเป็นไม้พะยูง เข้าใจเพราะถือว่าเป็นขบวนการที่ใหญ่ ซับซ้อน
ข้ามเขตกันไปข้ามเขตกันมา ฝากทหาร ตารวจ ตชด. หน่วยที่รับผิดชอบทุกจุดวางมาตรการและงานด้านการข่าว
รวมทั้ง ก าชับเจ้าหน้ าที่ไม่ให้ เข้าไปเกี่ ยวข้องทั้งเรื่องไม้และยาเสพติดด้วย ขอย้ากรณีเจอไม้พะยู งถูกตัดใน
ที่สาธารณะให้ ขอต้ นกล้าหรื อไม้ ที่ มีค่ าไปปลู กทดแทนในบริเวณนั้ นอย่ างน้ อย 20 ต้ น น าจิ ตอาสา ก านั น
ผูใ้ หญ่บ้านร่วมปลูกสร้างจิตสานึกในการหวงแหนรักษาปุาไม้ร่วมกันแล้วถ่ายรูปรายงานให้ทราบด้วย หามาตรการ
สืบสวนนาไปหากลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังให้ได้
นายนิ รั นดร์ ฯ ถ้ าจะให้ การด าเนิ นการเข้ มข้ นขึ้ น คงต้ องบู รณาการในเรื่ องของก าลั ง
กาหนดเรื่องของจุดตรวจแต่ละแห่งที่เป็นจุดที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่ โดยเฉพาะเส้นทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนย้าย
น.ส.วรรณภา วรโรจน์ พลาธิ ป ผู้ แทน อั ยการจั งหวั ดเดชอุ ดม พื้ นที่ รั บผิ ดชอบ
สานักงานอัยการเดชอุดม ที่มีคดีปุาไม้ ได้แก่ อ.บุณฑริก, น้ายืน บริเวณรอยต่อเขาพระวิหาร ตอนนี้ปริมาณของ
คดีลดน้อยลงกับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว
4.5 สรุปผลการดาเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1–22 มีนาคม 2561
จานวนทั้งสิ้น 36 ราย ดังนี้ 1. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่รู้ว่ามิได้เสียภาษี จานวน 4 ราย 2. มีไว้เพื่อ
ขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี 13 ราย 3. เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า 4 ราย 4. มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่
ผลิตขึ้นโดยฝุาฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง 2 ราย 5. เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า 7 ราย,
6. ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 4 ราย และ 8. ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ราย เปรียบเทียบปรับ
367,835.30 บาท
ประธาน ขอฝากเพิ่มเติ มในส่วนของสรรพสามิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คงจะมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ทั้งของปลอมของจริงและของลัก ลอบหนีภาษี ย้าการทาความเข้าใจ การ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายกาหนดปรับ 5,000 บาท ให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีในเรื่องนี้ด้วย รวมทั้ง ตามริมถนน การจาหน่ายตามงานบุญ งานประเพณี งานคอนเสิร์ต มหรสพ
ต่าง ๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตจาหน่ายด้วย เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย
/นายฉลองฯ...
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เป็นเท่าตัว ซึ่งก่อนที่จะถึงเทศกาลวันสงกรานต์วนั แรกก็จะมีการเดินตรวจบริเวณเขตโซนนิ่งเล่นน้า ก็จะทาได้
เพียงการปูองปราม ซึ่งก็ยังมีการดื่มกันอยู่ โดยช่วงหลัง ๆ มานี้จะดื่มในลักษณะไม่เปิดเผยมากนัก
ประธาน ขอให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้อีก อาจจะเป็น 1 สัปดาห์ก่อน
ถึงเทศกาล และในช่วงเทศกาลสงกรานต์กท็ าต่อเนือ่ งไป เพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เคยปฏิบัตมิ าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ฝากทุกอาเภอ อะไรที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน เปิดเพลงเสียงดังในวันสงกรานต์
เป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้อง ขอให้ปรับลดให้เหมาะสมตามประเพณีอันดีงาม
4.6 สรุปผลการดาเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม ผู้แทน นายด่านศุลกากรเขมราฐ ขอเรียนรายงานผล
การจับกุมคดีเกี่ยวกับศุลากร ประจาเดือนมีนาคม 2561 มีการจับกุมคดีลักลอบส่งออก 1 คดี ผู้จับกุมเป็น
หน่วย นรข.เขตอุบลราชธานี มูลค่าของกลาง 11,500 บาท เป็นรถจักรยานยนต์เก่า ไม่มีผู้ต้องหา
นายชินวัฒน์ จันเกษม ผู้แทน นายด่านศุลากรช่องเม็ก สรุปผลการปูองกันและ
ปราบปรามคดีลักลอบหนีศุลกากร ประจาเดือน มีนาคม 2561 จับกุม 13 ราย ในข้อหาลักลอบนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 4 ราย, หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรฯ จานวน 1 คดี และผิดพิธีการศุลกากร 8 คดี รวมของกลาง
23,817 ชิ้น มูลค่าของกลาง 3,008,698 บาท จัดเก็บรายได้ 284,300 บาท
ประธาน ขอฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่อาจจะมีการนาสินค้าลักลอบหนี ภาษี
เข้ามามากขึ้น
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเข้าเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา ผู้แทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจาเดือน มีนาคม 2561 จับกุมตามหมายจับ 2 ราย คดี, ข้อหา
เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด 2 คดี จับกุมคนต่างด้าว จานวน 256 ราย ผลักดันตาม
บริเวณด่านช่องเม็ก เขมราฐ ปากแซง ช่องอานม้า จานวน 370 ราย และขออนุญาตนาเรียน พระราชกฤษฏีกา
บริหารจัดการการทางานคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตาม
มาตรา 71 ถือกาหนดไว้ว่ามิให้นา มาตราที่ 101, 102 และ 119 ฉบับที่ 1 มาใช้ จนกว่าจะถึงวันที่ 1
กรกฎาคม 2561 คือมีการผ่อนผันชั่วคราวแก่คนต่างด้าวและนายจ้าง ยังไม่ให้มีการจับกุมกรณีมีการทางานของ
คนต่างด้าวและนายจ้าง จนกว่าจะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
4.8 การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการ
จับกุมการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ประจาเดือน มีนาคม 2561 เกิด 1 ราย ผู้ต้องหา
7 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ในเขตพื้นที่ สภ.วารินชาราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ...
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ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน ฝากทุกภาคส่วนด้วยในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่มีงานและภารกิจ
หลายอย่างที่จะต้องร่วมกันดาเนินการ ทั้งในเรื่องการเมือง ความสงบเรียบร้อย เทศกาลสงกรานต์ ขอให้
ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ผู้ที่ปฏิบัติเวร-ยามขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รถดับเพลิงจะต้องมีน้าอยู่เตรียมพร้อมตลอดเวลา หัวหน้าหน่วยให้ซักซ้อมการ
ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย สุดท้ ายขอฝากอีกเรื่องคือยังมีข้อมูลว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้าค่อนข้าง
เยอะ ให้มีการวางระบบ มีการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้า ฝากทาง ปภ. ให้มีการนา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่จมน้า ช่วยคนที่ตกจากที่สูง อุบัติเหตุทางถนนตกน้า ช่วยเหลือเด็ก
จมน้าไว้ในทุกหลักสูตรการอบรมด้วย
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

