รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
**************************
ผูมาประชุม
1. นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
2. จ.ส.อ.เกริกชัย
ผองแผว
3. พ.ต.อ.ชัยวัฒน
หัดกลา
4. พ.อ.ชูชาติ
อุปสาร
5. ร.ท.วิรตั น
ชัยปญญา
6. พ.อ.วิระ
สอนถม
7. นายไพฑูรย
พรหมสอน
8. นายวรพจน
อุปนิสากร
9. นายกริชชัย
ศิลปรายะ
10. นายสิทธิพล
เสงี่ยม

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

11. นางน้ําเพชร
ตั้งยิ่งยง
12. ร.ท.หญิง ลักษณียา ศรีวัฒนะชัย

แทน
แทน

13. น.ส.เนาวรัตน
14. วาที่ ร.ต.กิติพร
15. นายกฤตพัฒน
16. นางธีราดา
17. นายไพศาล
18. นายวีรชาติ
19. นายปญญา
20. นายการุณพงษ
21. นายประวัติ
22. นายวัฒนะ
23. นายอดุลย
24 นางครองขวัญ
25. นายศักดิ์สิทธิ์

แทน
แทน

ชํานิกลา
คณาภรณ
ครุฑกุล
ศรีนเสน
ศรมณี
พิมพพัฒน
หวังดี
สะวานนท
ทานะมัย
สารรัตน
ดีออม
สรรเสริญ
ออนพันธ

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผูบังคับการกองบิน 21
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปองกันจังหวัดอุบลราชธานี
ทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษที่ 9 (อุบลราชธานี)
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
/26. น.ส.ปนัดดา...

-226. น.ส.ปนัดดา
เนียมหมวด
27. นางสิริการย
ถาวร
28. นายแสนพล
บุญสมยา
29. นายอรุณ
เดชปรีชากุล
30. นายณัฐพร
ไชยธงรัตน
31. นางอรุณรัตน
นันทบุรมย
32. นายปญญา
เศวตธรรม
33. นายเฉลิมชัย
ดอกจัน
34. นายภราดา
โสตศิริ
35. นายมลชัย
จันทโรธรณ
36. นายทศพร
หลีพันธ
37. นายศิรศิ วร
ทัศราช
38. นายวันชัย
คําสาลี
39. นายสมชัย
บูรณะ
40. นางอุน เรือน
สําเริง
41. นายมงคล
ผุยออน
42. นายปริญญา
บรรลุศิลป
43. นายชัยภัทร
สุวรรณผา
44. นายวรวุธ
ชาดา
45.พ.ต.อ.ประทีป
กิจจะวัฒนะ
46. นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
47. จ.อ.ประกาศ
ตระการไทย
48. นายนิคม
นอยวงศ
49. นายไพฑูรย
พรหมสอน
50. ร.ต.อ.ทิชากร
ภิญโญ
51. พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยูยิ่ง
52. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค
53. พ.ต.ท.อิสเรศวร ลักษมีพิเชษฐ
54. พ.ต.ท.คมสรรค รัตนแสง
55. พ.ต.ท.สถาพร ลัทธิมนต
56. พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร

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
แทน

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผอ.สํานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
นายดานศุลกากรชองเม็ก
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอําเภอวารินชําราบ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
นายอําเภอเขมราฐ
นายอําเภอตระการพืชผล
นายอําเภอบุณฑริก
นายอําเภอเดชอุดม
นายอําเภอโขงเจียม
นายอําเภอกุดขาวปุน
นายอําเภอน้ํายืน
นายอําเภอดอนมดแดง
นายอําเภอทุง ศรีอุดม
นายอําเภอนาเยีย
นายอําเภอเหลาเสือโกก
นายอําเภอน้ําขุน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชําราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
ผอ.กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชําราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
/57. พ.ต.ท.อนุสรณ...

-357. พ.ต.ท.อนุสรณ แสนสิ่ง
58. พ.ต.ท.บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ
59. พ.ต.ท.นพดล
ชวยบุญ
60. พ.ต.ท.ธราเชษฐ อบเหลือง
61. พ.ต.ท.ปวีณ
แข็งเขตการณ
62. พ.ต.ท.ธนะพงษ ทองคํา
63. พ.ต.ท.ไชยยศ
โพธิ์พิมพ
64. พ.ต.ท.สุกฤษณ
สัณฑมาศ
65. พ.ต.ท.สราวุธ
แกวใส
66. พ.ต.ท.บัญชา
สันติวิชัยกุล
67. พ.ต.อ.เอนก
ทับสูงเนิน
68. พ.ต.ท.สุทิน
สะเดา
69. พ.ต.ท.สัตยา
แยมโสภา
70. พ.ต.ท.เทวินทร กองพร
71. พ.ต.ท.วุฒิชัย
ลอนจันทึก
72. พ.ต.ท.ธีระยุทธ สิงหทอง
73. พ.ต.ท.ฉัตรวัชร กิตติสารีสิทธิ์
74. พ.ต.ท.เดชวุฒิ
คงสิม
75. พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกําแหง
76. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
77. พ.ต.ท.วัชระ
วัชรพินธุ
78. พ.ต.ท.พอพล
พิมพพรมมา
79. พ.ต.ท.วรยุทธ
จันทรสวัสดิ์
80. พ.ต.ท.วีรวัต
เครือสมบัติ
81. พ.ต.ท.เอกวิทย
ศรียางนอก
82. พ.ต.ท.ชัยรินทร ทองสุข
83. พ.ต.ท.สาธิต
คอกขุนทด
84. พ.ต.ท.ทศนาท
อาศนะ
85. พ.ต.ท.ประชา
แสนโบราณ
86. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

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.โพธิไ์ ทร
แทน ผกก.สภ.สิรินธร
แทน ผกก.สภ.กุดขาวปุน
แทน ผกก.สภ.ดอนมดแดง
แทน ผกก.สภ.นาเยีย
แทน ผกก.สภ.นาตาล
แทน ผกก.สภ.เหลาเสือโกก
แทน ผกก.สภ.น้ําขุน
แทน ผกก.สภ.ชองเม็ก
แทน ผกก.สภ.หวยขะยุง
แทน ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
แทน ผกก.สภ.มวงเฒา
แทน ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
แทน ผกก.สภ.หวยขา
แทน ผกก.สภ.โนนกุง
สว.สภ.โคกจาน
สว.สภ.เอือดใหญ
สว.สภ.หนามแทง
สว.สภ.คันไร
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
/ผูไมมาประชุม...

-4ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
2. อัยการจังหวัดเดชอุดม
3. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
4. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
5. อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายฯ
6. ผูบงั คับการกรมทหารราบที่ 6
7. ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
8. ผูบญ
ั ชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี
9. ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
10. สรรพสามิตพื้นที่อบุ ลราชธานี
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13. ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี
14. ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15. พาณิชยจงั หวัดอุบลราชธานี
16. ผอ.ศูนยฝกและอบรมเยาวชน เขต 5
17. ผอ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
18. ผอ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
19. ผอ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
20. ผอ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
21. ประธานคณะกรรมการสํานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
22. ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
23. นายดานศุลกากรเขมราฐ
24. นายอําเภอสิรินธร
25. นายอําเภอศรีเมืองใหม
26. นายอําเภอตาลสุม
27. นายอําเภอมวงสามสิบ
28. นายอําเภอเขื่องใน
29. นายอําเภอสําโรง
30. นายอําเภอโพธิ์ไทร
31. นายอําเภอนาจะหลวย
32. นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
33. นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
34. ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
35. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
36. ประธานกรรมการประสานงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนฯ

/37. ผกก.ตชด.22...

37. ผกก.ตชด.22
38. สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2
39. ผกก.สภ.สําโรง
40. ผกก.สภ.ทุงศรีอดุ ม
41. ผกก.สภ.สวางวีระวงศ
เริ่มประชุมเวลา

-5-

11.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน แจง เลื่ อนการประชุม หัว หน าสว นราชการฯ ประจําเดือน มิถุน ายน
2561 จากเดิ ม วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2561 เป น วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ในส ว นของการประชุ ม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย และการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ประชุมเชนเดิมในวันนี้(28 มิถุนายน 2561) ขณะนี้ที่ชาวไทยและชาวตางชาติใหความสนใจ สงกําลังใจ
และเฝาติดตามสถานการณทีมฟุตบอลหมูปาอะคาเดมี่ ทั้งเด็กและโคช อยางตอเนื่อง ขอโอกาสนี้ในที่ประชุม
สงกําลังใจไปใหทั้ง 13 ชีวิต และทีมงานที่เขาไปชวยเหลือทั้งคนไทยและคนตางประเทศใหมีความปลอดภัย
โดยการนั่งนิ่ง 59 วินาที สงกําลังใจไปยังถ้ําหลวง ผานางนอน จังหวัดเชียงราย ในสวนของภาคเอกชนที่จะ
มีการบริจาคสิง่ ของใหหอการคาและสภาอุตสาหกรรมเปนแกนนําในการรับบริจาคสิ่งของชวยเหลือ จากกรณี
ที่เกิดขึ้นขอใหพวกเราทุกฝายย้ําเตือนเรื่องของจุดเสี่ยง ถ้ํา ผา ปา น้ําตก จุดอันตรายที่อาจเกิดเหตุ โดยให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหไปสํารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ มีการเฝาระวัง เตือนประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยวดวย เนื่องจากในชวงนี้เปนฤดูฝน ก็นับวายังมีเปนความโชคดีอีกอยางหนึ่งคือในขณะที่ทั่วโลก
เฝาดูการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 สื่อตาง ๆ ทั่วโลกใหความสนใจติดตามสถานการณของทีมหมูปาอะคา
เดมี่อยางใกลชิด ทําใหทั่วโลกไดรูจักและสนใจถ้ําหลวง และยังมีอีกกลุมที่ใชโอกาสนี้หลอกลวงรับการ
บริจาคอีกดวย จะเห็นไดวาจากเหตุการณดังกลาวมีทั้งคนไมดีเขามาเกี่ยวของ และคนดีมีน้ําใจที่ระดมกําลัง
เขาไปชวยเหลือทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนขอคิดโดยเฉพาะการใหขาวและการนําเสนอขาวดวย มี
โอกาสไดไปตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ขอฝากวา ยังมีความสุมเสี่ยงเรื่องของสถานที่ในการเก็บ ขอย้ําใหมีความ
ปลอดภัย คนรับผิดชอบจะตองมีอยางนอย 2 – 3 คน ไมควรมีคนเดียว และควรมีการติดตั้งกลอง CCTV
ดวย ใหผูบังคับบัญชา เขาไปตรวจสอบดวย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนขอใหเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ ที่
ประชุมเรื่องมวลชน ขอขอบคุณขาวฟุตบอลโลก ที่ทําใหวันที่ 24 มิถุนายน ไมมีเหตุการณตาง ๆเกิดขึ้น ซึ่ง
ทุกปจะมีการทําสื่อสัญลักษณตามสถานที่สําคัญของกลุมตางๆ ขอบคุณผูที่รับผิดชอบ สําหรับขอเรียกรองของ
กลุมมวลชนในเดือนที่ผานมามีเรื่องนาสนใจคือกลุมสมัชชาคนจนไดเรียกรองใหเปดประตูเขื่อนปากมูล และ
เรียกรองขอจับปลาหรือสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งการใหผูรับผิดชอบ โดยมีผมเปน
ประธาน รวมกับตํารวจ ทหาร ประมง กอ.รมน. และอีกหลายภาคสวน หารือรวมกัน โดยไดขอยุติวา เกณฑ
การเปดประตูเขื่อนยังไมได ระดับน้ํายังไมถึงเกณฑที่ตั้งไว อัตราความเร็วของน้ําก็ไมไดระดับ การขอปดตอง
เสนอไปที่สํานักนายกรัฐมนตรี กรณีเรียกรองขอจับสัตวน้ําหนาเขื่อนปากมูล ผูเรียกรองตองการใหผอนผัน
โดยทานประมงไดชี้แจงวาเปนระเบียบที่ออกโดยอธิบดีกรมประมง กฎหมายนี้เปนกฎหมายที่ปรับใหมภายใต
ระบบของสหภาพยุโรป EU ใหมีกฎหมายที่เขมแข็ง ประเด็นคือขอเรียกรองของเขาคือใหมีการจับสัตวน้ําใน
ฤดูวางไขได โดยอางความยากจน ความเสียเปรียบจากการสรางเขื่อน ที่ประชุมมีมติวาใหทานประมง
จัดประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด ประกอบดวย นายอําเภอทั้ง 25 อําเภอ และหัวหนาสถานีตํารวจ
/อัยการ...

-6อัยการ ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 42 ทาน ใหที่ประชุมลงมติ โดยจะตองใหสอดคลองกับระเบียบและขอกฎหมาย
ดวย และรายงานไปทางกรมประมงผูรักษาการณในกฎหมายฉบับนี้ เพราะฉะนั้นจะตองเรงรัดประมงจังหวัด
จัดใหมีการประชุมเพื่อใหไดคําตอบกับกลุมสมัชชาคนจนวาจะทําไดหรือไมอยางไร และฝากขอมูลบริษัท พัน
ป กระทรวงเกษตรได แ จ ง มาแล ว ให ดํ า เนิ น การกรณี มี ก ารหลอกลวงเกษตรกรในพื้ น ที่ ของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ยังไมมีผูมารองทุกขผูเสียหายเกิดขึ้น โดยมีรูปแบบการสมัครสมาชิก 3,000-5,000 บาท ให
โค หรือใหกูยืมเงิน หรือไปศึกษาดูงาน สหประชาชาติไดทําหนังสือถึงกระทรวงเกษตรหากมีกรณีดังกลาวให
ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที
พ.ต.กิตติพงษ วงษประสานต ผูแทน รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร) ในสวนของบริษัท
พันป แมทัพภาคที่ 2 เนนย้ําขอใหทุกหนวยงาน โดยเฉพาะทหาร และตํารวจ เขาคนหาใหเจอ ผูที่ไดรับความ
เสียหายเกิดขึ้นทางภาคอีสานตอนบนมีมูลคาหลายพันลาน ประชาชนที่เดือดรอนหลงเชื่อไปรวมสมัครกับ
บริษัทดังกลาว ขอใหมีการบูรณาการดานการขาวและรีบแจงจะไดเขาดําเนินการใหเร็วที่สุด
ประธาน ขอฝากเรื่ อ ง สถานการณ ก ารพนั น บอลโลก 2018 ฝากทุ ก หน ว ยช ว ยกั น
ดําเนินการตามขอสั่งการของหนวยเหนือ เพราะเปนขบวนการที่ใหญ มีการเปดเวปไซดเพื่อรับพนันทายผล
ฟุต บอลจํานวนมาก วงเงินจํานวน ที่จับไดเพียงบางสว นก็ข อฝากตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง โรงเรียน
สถานศึกษาดูแลเด็กและเยาวชนอันตรายจากการพนัน ซึ่งผลที่จะตามมาคือการติดตามทวงหนี้ และทําราย
รางกายผูที่ไมจายหนี้พนันฟุตบอล และอีกเรื่องคือ ขยะมีพิษที่เกิดขึ้นจากวงจรการทําลายขยะ หากกรณีมี
เหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ของผูใดนั้นจะตองรับผิดชอบ ฝากทุกหนวยชวยกันตรวจตราตรวจสอบดวย เรื่องสุดทาย
การของบประมาณ ฝายงานดานความมั่นคง ยังไมมีการเสนอของบประมาณในการดําเนินการตามโครงการ
ตาง ๆ ซึ่งมีงบประมาณที่ตั้งไวในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแตละหนวยอยูแลว เชน การคามนุษย ของ
กระทรวงพั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย เป น ต น ที่ ผ านมาเราใชง บปกติ ซึ่ง ไม เ พีย งพอในการ
ดําเนินการ ขอใหมกี ารจัดทําโครงการในการของบประมาณขึ้นมา
มติที่ประชุม
รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน มิถนุ ายน 2561 (1–24 มิ.ย. 61)
-กลุมที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ รับแจง 20 คดี จับกุมได 18 คดี
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา (เดือน มิถนุ ายน 2560) คดีลดลง 5 คดี คิดเปน -20.00%
-กลุมที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย รับแจง 49 คดี จับกุมได 33 คดี เปรียบเทียบหวงเดียวกัน
ปที่ผานมา (เดือน มิถุนายน 2560) คดีลดลง 1 คดี คิดเปน -2.00%
-กลุมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจง 62 คดี จับกุมได 30 คดี เปรียบเทียบ
หวงเดียวกันปที่ผานมา (เดือน มิถุนายน 2560) คดีลดลง 16 คดี คิดเปน -20.51%
-กลุมที่ 4 ความผิดทีร่ ัฐเปนผูเสียหาย จับกุม 1,116 คดี ผูต องหา 1,225 คน
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา (เดือนมิถนุ ายน 2560) จับกุมเพิ่มขึ้น 84 คดี คิดเปน +8.14%
/สรุปคดี...

-7สรุปคดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย และฐานความผิด
พิเศษ(17 พ.ร.บ.) ลดลง สวนคดีความผิดที่รฐั เปนผูเสียหายเพิ่มขึน้
2. คดีอุกฉกรรจ และคดีทนี่ า สนใจ ประจําเดือน มิถนุ ายน 2561
1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แถลงผลการจับกุมแกง
ตระเวนโจรกรรมทรัพยสินตามสถานบันเทิง และรานจําหนายสุรา สามารถยึดทรัพยสินกลับคืน จํานวน 16
รายการ จับตัวผูรวมแกงไดแลว 1 คน พรอมยึดรถจักรยานยนตฮอนดา ที่ใชเปนพาหนะโจรกรรม อีก 1 คัน
สืบเนื่อง ตั้งแตวันที่ 24 พ.ค.2561 ที่ผานมามีผูประกอบการรานจําหนายเหลาและสถานบันเทิงเขาแจง
ความตอพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี วา มีคนรายแอบเขาไปโจรกรรม เอาทีวี เครื่องมิกซเสียง
เพาเวอรแอมปเครือ่ งขยายเสียง ลําโพง คอมพิวเตอรโนตบุก ไปจากรานชิวชิว รานสแปลช รานเยส และราน
สามใบเถา ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทรัพยสินที่คนรายโจรกรรมไปไดมากที่สุดคือ ทีวีจอ
ใหญขนาด 32 นิ้ว ซึ่งทางรานติดใหลูกคาไวเตรียมชมการแขงขันฟุตบอลโลก โดยคนรายอาศัยชวงเวลาเชา
มืดเขามาโจรกรรมเอาไป ชุดสืบสวน กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ไดติดตามหา
เบาะแสตามกลองวงจรปดในจุดตางๆ จนพบผูตองสงสัย คือนายสมชาย แซเตียว อายุ 35 ป (อดีตผูจัดการ
สถานบันเทิงแหงหนึ่งในตัวเมืองอุบลราชธานี) และนายอลงกรณ อมรสิน อายุ 21 ป ชาวชุมชนโนนสมบูรณ
ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี และสามารถจับตัวนายอลงกรณหนึ่งในสองผูตองหาขณะเดินอยูในซอยสุข
สมบูรณ 2 บานดอนกลาง ต.ขามใหญ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยสมชายฯ ใหนายอมรฯ เปนคนขับรถ
ตระเวนดูลาดเลาตามแหลงบันเทิงที่จะเขาไปลักทรัพย เมื่อรานปดก็จะอาศัยชวงเชามืดซึ่งเปนเวลาที่เด็กเฝา
รานหลับสนิทแอบเขาไปใชเครื่องมือถอดเอาทีวแี ละอุปกรณเครื่องเสียงไปขายตามรานรับซื้อและรับจํานําของ
เอกชนในตัวเมือง แลวเอาเงินมาแบงกันใชและซื้อยาบามาเสพเนื่องจากทั้งคูติดยาเสพติด
2. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 3
กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และเจาหนาที่ตํารวจ สภ.วารินชําราบ จับกุมผูตองหา
2 คน ในขอหา รวมกันเปนเจามือรับกินรับใชการเลนการพนันทายผลการแขงขันทายผลการแขงขันฟุตบอล
โลกพนัน เอาทรัพยสิน โดยผิดกฎหมาย พรอมของกลางรวม 13 รายการ ที่บานเลขที่ 25/4 ซอยถนน
เทศบาล 7 ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สําหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่นาสนใจอื่น ๆ ในพื้นที่ ปรากฏตามเอกสาร
ที่ไดแจกจายในที่ประชุมแลว
ประธาน ขอทราบผลการจับกุมการพนันทายผลฟุตบอล
พ.ต.ท.ประเทศฯ สรุ ป ผลการจั บ กุ มการเล น การพนั น ทายผลฟุ ต บอล ห ว งแต 1 – 24
มิถุนายน 2561 จับกุมผูเลน จํานวน 115 ราย ผูตองหา 115 คน เปนเจามือ 1 ราย ผูตองหา 2 คน
ประธาน ขอใหทุกสวนชวยกันสอดสองดูแลไมวาจะเปนเยาวชน นักเรียนนักศึกษา หรือ
ขาราชการ โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ ที่มีนักศึกษาจํานวนมาก เพราะเปนนโยบาย
และมีผลกระทบตอสังคมมาก ใหมีการสืบสวนขยายผล ยึดทรัพย และเพิ่มขอหาใหกับเจาของบานหรือผูใหเชา
ดวย ขอฝากหัวหนาสถานีตํารวจและนายอําเภอทุกแหงชวยกํากับ ดูแลดวย และขอใหเฝาระวังไมใหมีบอนการ
พนันในพื้นที่ การพนันมวยตู ไฮโลว เนนย้ําการพนันใหขยายผลไปยังเจามือ เจาของบานผูใหเชาดวย และ
บันทึกผลการจับกุมไวดวยวาเคยถูกจับกุมมาแลวกี่ครั้งในชั้นสอบสวน
มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติ
/ระเบียบวาระที่ 4...

-8ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายสิ ทธิ พล เสงี่ ยม หั วหน า สํ า นั กงานป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ขอรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุบลราชธานี ในหวงเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเปนขอมูลจาก
3 ฐานขอมูล ตํารวจ สาธารสุข และบริษัทกลาง ชวงเดือนมิถุนายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 226 ครั้ง เปรียบเทียบ
กับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิด 298 ครั้ง ลดลง 72 ครั้ง คิดเปนรอยละ -24.16 ผูบาดเจ็บเดือนมิถุนายน
2561 จํานวน 264 ราย เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 319 ราย ลดลง 55 ราย คิดเปนรอยละ -17.24
ผูเสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 14 ราย เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 17 ราย ลดลง 3 ราย คิดเปน
รอยละ -17.64 ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุรายอําเภอ เกิดสูงสุดไดแก อําเภอเมือง จํานวน 83 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย
บาดเจ็บ 85 ราย อําเภอวารินชําราบ 48 ครั้ง ไมมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ 53 ราย และอําเภอเดชอุดม 21 ราย
เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 24 ราย และอําเภอพิบูลมังสาหาร เกิด 18 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 27 ราย
ในสวนของการดําเนินการภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนมิถุนายน 2561 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ขับรถประมาท 87.58 ไมใหสัญญาณไฟ 14.15 ขับรถเร็ว 3.53 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ทางหลวง 38.49
เทศบาล 38.05 อบต. 15.04 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถยนต 55.44 รถจักรยานยนต 45.67 รถอื่น ๆ
2.88 ผลการจับกุมผูฝาฝนกฎหมายจราจร 10 ขอหาหลัก จํานวน 11,275 ราย ผูกระทําผิดไมมีใบอนุญาตขับขี่
สูงสุด รอยละ 48.39 รองลงมาคือ ไมสวมหมวกนิรภัย รอยละ 24.83 อุปกรณไมครบ รอยละ 9.31 ไมคาดเข็ม
ขัด รอยละ 4.55 เมาสุรา รอยละ 3.11 ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟ ขับรถยอนศร โทรศัพทขณะขับรถ และแซงรถใน
ที่คับขันตามลําดับ ในการดําเนินการปองกันจังหวัดไดมีหนังสือสั่งการไปยังหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ ในหวง
มิถุนายน 2561 ประกอบดวยเรื่องใหขนสงจังหวัดอุบลราชธานี เขมงวด ตรวจตรา ควบคุมกํากับดูแลรถโดยสาร
สาธารณะและรถโดยสาร ไมประจําทาง โดยเฉพาะรถรับ-สง นักเรียน ใหมีสภาพแข็งแรง และใหมีความปลอดภัย
ใหตํารวจเขมงวด ตรวจตรา กํากับ ดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไมประจําทาง โดยเฉพาะรถรับ-สง
นักเรียน ใหมีการใชรถใชถนนที่ ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ โดยใหดําเนินการบังคับใช
กฎหมาย กํากับ ดูแล ความปลอดภัยของรถรับ-สง นักเรียน โดยเฉพาะเรื่องลืมเด็กเล็กติดในรถ และมาตรการอื่นๆ
ที่จําเปน เพื่อปองกันอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ใหประชาสัมพันธรณรงค สรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
ใหแกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง และกําชับใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ขอความรวมมือผูจัดการ
บริษัทบานทอง คอนกรีต จํากัดและผูจัดการบริษัทปอแซ สตีล จํากัด ใหแจงกํากับพนักงานใหขับรถดวยความ
ระมั ดระวั ง โดยไมใหขั บรถตั ดเลนเพื่ อกลับรถอย างกระชั้ นชิ ด เพื่ อป องกันการเกิดอุบั ติเหตุ ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
เนื่องจากบริเวณจุดกลับรถบนถนนแจงสนิท บริเวณหนาบริษัทดังกลาว เปนจุดเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และ
แจงขอความรวมมือผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ขอความอนุเคราะหจัดใหมีเกาะกลางถนนเสน
217 ถนนสถิตนิมานกาล ชวงผานอําเภอสวางวีระวงศ ตั้งแตกิโลเมตรที่ 11-13 เนื่องจากจุดดังกลาวไดเกิด
อุ บั ติ เหตุ บ อยครั้ ง ในส วนการขอรั บบริ จาคหมวกกั นน็ อคนิ ร ภั ย สรุ ปยอดรั บบริ จาคหมวกนิ รภั ยจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ทั้งสิ้น 1,841 ใบ โดยจะทําพิธีรับมอบหมวกนิรภัยไปยังพื้นที่ตาง ๆ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
/ประธาน...

-9ประธาน ฝากเนนย้ํา จากขาวที่พบเปนประจําคือเด็กติดอยูในรถ ใหสถานศึกษามีการฝกซอมเด็ก
เมื่อตองติดอยูในรถจะตองทําอยางไร ฝากทานนายอําเภอ ปภ. ชวยแจงไปยังโรงเรียน สถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ใหมีการฝกซอมเด็ก และกําชับผูที่เกี่ยวของใหเพิ่มความระมัดระวังใหมากขึ้น ฝาก ปภ. เนนย้ําการขับ
รถในชวงเวลาฤดูฝน ความปลอดภัยในการขับรถผานกระแสฝน เพิ่มเติมหลักสูตรการชวยเหลือเด็กที่ติดอยู
ในรถดวย และการชวยเหลือตนเองออกกรณีเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ํา สุดทายเปนที่ยอมรับวาอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตหรือรถยนต ก็เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนหนึ่ง คงตองฝากเจาหนาที่
ตํารวจ และสํานักงานคุมประพฤติ มีปญหาคือการตัง้ ดานตรวจวัดความเมา มีคนเมาแลวศาลสั่งริบใบอนุญาต
ขับขี่ไมใหขับรถ และเจาหนาที่ตํารวจไมทราบวาบุคคลที่จับกุมถูกศาลยึดใบขับขี่ และใหมีมาตรการเจาหนาที่
ของรัฐ ที่ไ ปดื่มใบอนุญ าตขับขี่รถ อยากใหทางตํารวจรายงานมายังตน สังกัดดวย และใหเจาหนาที่ตํารวจ
สอบถามผูถูกจับกุมดวยวาเคยถูกจับกุมในขอหาดังกลาวมาแลวหรือไม
4.2 การดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็กฯ/ปญหาการคามนุษยฯ
4.2.1 ปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็ก
นายไพศาล ศรมณี ผูแทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนรายงาน
ขอมูลแรงงานตางดาวที่ทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 มีแรงงาน
ตางดาวที่ไดรับอนุญาต จํานวน 3,956 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 147 ราย กลุมที่มากที่สุดคือสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา 3,570 ราย เขามาทํางานในระบบ MOU 2,230 คน และกลุมระบบผอนผันใหอยู
ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 1,240 คน โดยประเภทกิจการที่จางแรงงานมากอันดับแรกคือ กิจการผลิตหรือ
จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป 1,083 ราย จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 685 ราย ผูรับใชในบาน 675 ราย กิจการ
กอสราง 207 ราย และการเกษตรและปศุสัตว อําเภอที่มีแรงงานตางดาวทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
อําเภอวารินชําราบ 1,451 ราย อําเภอเมืองอุบลราชธานี 824 ราย อําเภอเขมราฐ 190 ราย อําเภอสิรินธร
162 ราย และอําเภอเดชอุดม 144 ราย การตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานตางดาว ตรวจสอบ
นายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 107 แหง คนตางดาว จํานวน 135 คน แยกเปนสัญชาติเมียนมา 28 คน
ลาว 65 คน กัมพูชา 17 คน จีน 12 คน อเมริกัน 5 คน ฟลิปปน 2 คน และอื่น ๆ 6 คน ไมพบการกระทําผิด
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานตางดาว แตอยางใด การตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แรงงานตาง
ดาว ลาว เมียนมา กัมพูชา กลุมแรกคือกลุมแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันเปนกรณีพิเศษ จะตองเขาบริการ
ศูนยเบ็ดเสร็จ ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2561 มีแรงงานตางดาวมาขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
ทํางาน จํานวน 1,251 คน ซึ่งศูนยบริการเบ็ดเสร็จไดประกาศปดศูนย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 แต
แรงงานตางดาวที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ ตามเปาหมาย 293 คน คงเหลืออยู 76 คน จะตองมาดําเนินการใน
ที่ตั้งของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนที่ทําการปกครอง ศูนยทะเบียนภาค ตรวจคนเขาเมือง สาธารณสุข
และจัดหางาน แนวโนมการจางแรงงานตางดาว คาดวาจะมีการจางแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้นโดยดูจากปจจุบันมี
นายจางมาแจงเรื่องขอนําเขาแรงงานตางดาวจํานวนมาก โดยแรงงานตางดาวสัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา จะ
เขามาไดในระบบ MOU เทานั้น ประกอบกับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ พระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใชทั้งฉบับ ไดมีการประชุมคณะกรรมการติดตามแลว
เพือ่ ประสานแผนในการติดตามวาแรงงานเหลานี้ยังอยูในประเทศไทยหรือไมอยางไร
/4.2.2 ปญหาการ...

-104.2.2 ปญหาการคามนุษย
เรือโทหญิง ลักษณียา ศรีวัฒนะชัยผูแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ขอนําเรียนผลการดําเนินการในดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหวันที่ 5 มิถุนายน ทุกป
เปน วัน รณรงคตอตานการคามนุษย โดยคณะอนุกรรมการปองกัน และปราบปรามการคามนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมรวมรณรงคและตอตานการคามนุษย ประจําป 2561 ขึ้น ในระหวางวันที่ 4
– 5 มิ ถุ น ายน 2561 ภายใต ชื่อ งาน “ประชารัฐ ร ว มใจ ตา นภั ย การค า มนุ ษย ” ซึ่ ง กิ จ กรรมในวั น ที่ 5
มิถุนายน 2561 ไดจัดกิจกรรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเจาหนาที่
จากเมืองโพนทอง และแขวงจําปาสัก เขารวมดวย จํานวน 30 คน มีผูเขารวมงานประมาณ 1,500 คน
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทานผูวาราชการจังหวัดไดนําทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขารวมงานเพื่อแสดงเจตนารมณ
ในการต อ ต า นการค า มนุ ษ ย ใ นทุ ก รู ป แบบ กิ จ กรรมในงานประกอบด ว ย การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหา
แนวทางการปอ งกัน และปราบปรามการคา มนุษ ย การปอ งกัน การค าประเวณี การแขง ขั น กี ฬ าเชื่ อ ม
ความสัมพันธระหวางทีมสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 การ
ประกวดวาดภาพ การประกวดสปอตวิทยุและสปอตวีดีโอรณณรงค การประกวดการออกแบบสติ๊กเกอร และ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานพรอมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการคามนุษยของแตละภาคสวน ตาม
มาตรการขับเคลื่อนการคามนุษย 5P การมอบประกาศเกียรติบัตรใหแกหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ การมอบสื่อประชาสัมพันธรณรงคการ
ตอตานการคามนุษยใหแกนายอําเภอทุกอําเภอ และรณรงครวมกับอําเภอสิรินธร สนับสนุนใหสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เปนกลไกในการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายระดับอําเภอโดยมีเจาหนาที่จาก
เมืองโพนทอง และแขวงจําปาสัก เขารวมกิจกรรมดวย และการปลอยแถวชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อตอตาน
การคามนุษยจังหวัดอุบลราชธานีแบบบูรณาการ มีการดําเนินการ 2 พื้นที่ คืออําเภอเมืองอุบลราชธานี และ
อําเภอวารินชําราบ เนื่องในวันตอตานการคามนุษยดังกลาว จังหวัดไดแจงไปยังทุกอําเภอใหจัดกิจกรรม
รณรงคในการตอตานการคามนุษย แลวรายงานใหจังหวัดทราบ และในสวนของกรณีการคุมครองใหความ
ชวยเหลือหญิงชาวลาวที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยไดรับการประสานงานจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธรวาไดรับการรองขอความชวยเหลือจากนางเข็มพร วงวิจิตร อายุ 37 ป
สัญชาติลาว โดยขอคุมครองชวยเหลือเด็กหญิงเดือน วงวิจิตร อายุ 14 ป (สัญชาติลาว) พรอมเพื่อน 1 คน
ชื่อเด็กหญิงจัน ไมทราบนามสกุล (สัญชาติลาว) ซึ่งไดเดินทางเขามาทํางานบานและดูแลสุนัขในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี คาจางเดือนละ 4,000 บาท โดยพักอาศัยอยูกับนายจางชื่อแอน ตลอดระยะเวลาการทํางาน
มารดาไมเคยพบบุตรสาวและไมทราบที่อยู มีเพียงการคุยโทรศัพทนาน ๆ ครั้ง แตละครั้งๆ ละไมเกิน 3 นาที
และทราบจากบุตรสาววาการคุยแตละครั้งจะอยูในสายตานายจางและตองเปดเสียงใหไดยินการสนทนาทุก
ครั้ง โดยบุตรสาวอยากกลับบานไมอยากทํางาน เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา มารดาไดโทรศัพทไปหานางแอน
เพื่อขอพบบุตรสาวและขอพากลับ แตไดรับการปฏิเสธ และแจงวาบุตรสาวเปนหนี้ จํานวน 40,000 บาท
จะไมใหพบจนกวาจะใชห นี้ห มด และหาคนมาเปลี่ยนแทนได จึงไดมอบหมายใหหนว ยงานที่เกี่ยวของ
ประสานไปยังทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการหาที่อยูของเด็กทั้งสองคน โดยชุดสืบสวนตํารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี และตํารวจตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไดแจงวาพบสถานที่เปาหมายที่เด็ก
ทั้งสองทํางาน คือ บานพักเลขที่ 177 ถนนพลแพน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
/อุบลราชธานี ...

-11อุบลราชธานี และขอรับการสนับสนุนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย 2551 เพื่อเขารวมการวางแผนตรวจคนและชวยเหลือ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา
ชุดปฏิบัติการไดสนธิกําลังเขาชวยเหลือโดยการตรวจคน พบ น.ส.อาภาภรณฯ หรือแอน อายุ 48 ป แสดงตน
เปนเจาบาน และพบเด็กหญิงเดือน และเด็กหญิงจัน จึงไดเขาใหการชวยเหลือและนําไปพักที่บานพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดําเนินการสัมภาษณ เวลา 19.30 น โดยทีมสหวิชาชีพ ไดรวมกัน
สัมภาษณเด็กหญิงเดือน วงวิจิต และเด็กหญิงจัน ไมทราบนามสกุล ซึ่งขอเท็จจริงสรุปไดคราวๆวา ทั้งคูถูก
นายหนาคนลาวซึ่งเปนเครือขายนางแอน (นายจาง) เขาไปชักชวนเพื่อใหเขามาทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดนนายหนาเรียกเงิน 4,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการดานเอกสารในการเขาออกเมือง ซึ่ง
เอกสารของเด็กหญิงจัน ไมทราบนามสกุล เปนการปลอมแปลงเอกสาร นางสาวจัน เขามาทํางานประมาณ
เดือนเมษายน 2557 (ขณะนั้นอายุ 13 ป) ทํางานบานเลี้ยงนอง(ลูกสาวนางแอน) รวมระยะเวลาทํางาน 5
ป 2 เดือน สําหรับเด็กหญิงเดือน วงวิจิตร อายุ 14 ป อางอิงจากเอกสารสํามะโนประชากรของ สปป.ลาว
เขาประเทศไทยมาเดือนกรกฎาคม 2559 (ขณะนั้นอายุ 12 ป) โดยคนในพื้นที่พาลักลอบเขาเมืองมาบริเวณ
ชองทางธรรมชาติตรงดานชองเม็ก ซึ่งนายจางใหทํางานบานและดูแลสุนัข รวมระยะเวลาทํางาน 1 ป 11
เดือน โดยนายจางตกลงจะจายคาจางใหเดือนละ 4,000.-บาท แตไมไดทําสัญญาจางแตอยางใด
โดยระยะเวลาการทํางาน นายจางไมไดจายคาจางเปนเงินใหกับเด็กทั้ง 2 คนเลย แตนายจางแจงวาโอนใหคน
ครอบครัวทุกเดือน ซึ่งเด็กก็ไ มทราบวานายจางโอนไปใหเดือนละเทาไร สวนคาใชจายในชีวิตประจําวัน
นายจางจะใหเบิกเงินลวงหนาไปซื้อคราวละ 100 – 200 บาท ซึ่งทั้ง 2 คน ไมไดเบิกบอยนักในแตละเดือน
สวนนายจางก็จะหักเงินเบิกลวงหนาออกจากคาจางเดือนละ 4,000.- บาท นอกจากนี้นายจางยังหักคาจาง
ในกรณีที่เด็กทําผิด หรือทํางานไมพอใจนายจาง โดยนายจางจะสรางภาพลักษณใหเด็กเขาใจวานายจางใจดี
มีเมตตา อยากไดอะไรก็จัดหาให แตคาใชจายทั้งหมดนายจางจะนํามารวมเปนยอดหนี้ที่เด็กตองทํางานชดใช
รวม 40,000.- บาท เด็กเคยขอกลับบานนายจางไมอนุญาต บอกวาตองทํางานใชหนี้ทั้งหมดกอน และตอง
หาคนมาทํางานแทนดวย จากขอมูลการสัมภาษณทั้ง 2 คน ทีมสหวิชาชีพไดมีความเห็นวาเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยในรูปแบบ การถูกบังคับใชแรงงาน
4.3 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ รานเกม/อินเตอรเน็ต
นางครองขวัญ สรรเสริญ ผูแ ทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ขอนําเรียนขอมูล
จํานวนสถานประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการ รานเกมอินเตอรเนต จํานวน 694
แหง รานคาราโอเกะ 265 แหง รานจําหนาย/ใหเชา/แลกเปลี่ยน 204 แหง โรงภาพยนตร 27 แหง ผลการ
ตรวจเพื่อการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ตรวจรานเกม/
อินเตอรเนต จํานวน 14 แหง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ตรวจสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาใบอนุญาต เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 ใน
พื้นที่อําเภอมวงสามสิบและอําเภอพิบูลมังสาหาร และตรวจเฝาระวังความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2561 รวมกับศูนยเสมารักษ เมื่อวันที่ 1, 5, 7, 19 และ 21 มิถุนายน 2561 และรวมตรวจ
จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเนื่องในวันตอตานการคามนุษย จํานวน 3 แหง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ไมพบการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร
ประธาน ขอฝากทางวัฒนธรรมจังหวัดฯ ชวยตรวจสอบดูแลรานเกม รานคาราโอเกะที่มี
ลักษณะเปนโตะบอล ซึ่งผูที่จะทราบไดดีก็คือเด็กและเยาวชน ใหรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ตํารวจ และฝาย
ปกครองในพื้นที่
/4.4 สรุปผลการ...

-124.4 สรุปผลการดําเนินคดีดานปาไม บุกรุกพื้นที่ปา ประจําเดือน มิถุนายน 2561
นายการุณพงษ สะวานนท ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี : ขอสรุปรายงานการตรวจยึดไม หวง 1 – 24 มิถุนายน 2561 จับกุมทั้งสิ้น
29 ราย ผูตองหา 9 คน ในเขตพื้นที่ 10 อําเภอ จํานวนไมรวม 895 ชิ้น ปริมาตร 17.850 ลบ.ม. เปนไมพะยูง
735 ชิ้น ปริมาตร 14.33 ลบ.ม. ไมอนื่ ๆ 160 ชิ้น ปริมาตร 3.52 ลบ.ม. สรุปผลการจับกุมหวงแต มกราคม –
มิถุนายน 2561 จํานวน 150 คดี ผูตองหา 75 คน ของกลาง ไมพะยูง 2,307 ชิ้น ปริมาตร 44.252 ลบ.ม.
คิดมูลคาเปนเงิน 6,637,800 บาท ไมอื่น ๆ 700 ชิ้น ปริมาตร 23.123 ลบ.ม. รวม 3,007 ชิ้น ปริมาตร
67.375 ลบ.ม. คิดมูลคาเปนเงิน 578,075 บาท รวมเปนเงิน 7,215,875 บาท คดีเลื่อยโซยนต จํานวน 5
คดี อําเภอน้ํายืน 3 คดี ผูตองหา 2 คน เลื่อยโซยนต 3 เครื่อง อําเภอนาจะหลวย 1 คดี ผูตองหา 1 คน
เลื่อยโซยนต 1 เครื่อง และอําเภอนาตาล 1 คดี ไมทราบผูกระทําผิด เลื่อยโซยนต 1 เครื่อง
ประธาน จะตองชวยกันคิดหาแนวทางดําเนินการรวมกัน ใหความสําคัญไมพะยูงและไม
มีคาตาง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ตองมียุทธศาสตรที่ชัดเจนมากขึ้น และโครงการเดินรณรงคเพื่อปกปองไม
พะยูง ระยะทางจากอําเภอเขมราฐ-น้ํายืน ประมาณ 300 กิโลเมตร แบงสวนราชการ 1 วัน ๆ ละประมาณ 10
กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 39 วัน เปาหมายสรางจิตสํานึกในการรักษาไม และรับบริจาค ไปหยุดพัก ณ หนวย
รักษาไมพะยูง 12 แหงในจังหวัดอุบลราชธานี นําจิตอาสาเขาไปดูวาไมพะยูงที่ของกลางที่นํามาเก็บรักษาไวจะทํา
อยางไร โดยจะนําเงินบริจาคมาตั้งเปนมูลนิธิไมพะยูงและไมมีคา ตั้งเปนกองทุนชวยเหลือสวัสดิการของตํารวจ
ทหาร เจาหนาที่ปาไม ฝายปกครอง รายละเอียดขั้นตอนจะแจงใหทราบตอไป
4.5 สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
พ.ต.ท.ประเทศฯ ขอเรียนรายงานผลการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติใหม พ.ศ.2560 ตั้งแตวันที่ 1 – 18 มิถุนายน 2561 จํานวนทัง้ สิ้น 37 ราย ดังนี้ 1. มีไว
ในครอบครองซึ่งสินคาที่รูวามิไดเสียภาษี จํานวน 4 ราย 2. มีไวเพื่อขายซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี 2 ราย 3.
เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการคา 3 ราย 4. เปลี่ยนแปลงภาชนะสุราเพื่อการคา 4 ราย 5. ขายสุราโดยไมไดรับ
อนุญาต 24 ราย เปรียบเทียบปรับ 180,058.10 บาท
ประธาน ทางสรรพสามิตจะตองเขมขนในการตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะมี
หลายรานที่ไมมีการขออนุญาตแลวเปดรานขึ้นมา หากพบการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ซ อนจะต อ งไม อ นุ ญ าตให เ ป ด
สถานบริการโดยเด็ดขาด ฝายเลขานุการประสานสรรพสามิต รายงานชี้แจงเหตุไมเขารวมประชุมฯ
4.6 สรุปผลการดําเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นายอรุณ เดชปรีชากุล ผูแทน นายดานศุลากรชองเม็ก สรุปผลการปองกันและปราบปราม คดี
ลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือนมิถุนายน 2561 จับกุมการลักลอบนําของเขามาในราชอาณาจักร 1 ราย
และหลีกเลี่ยงคาภาษี ขอหาม ขอจํากัดผิด ม.243,244 จํานวน 1 ราย ของกลาง ฟกทองสด 11,400
กิโลกรัม และพริกสุด 500 กิโลกรัม มูลคาของกลาง 165,330 บาท คาปรับ 11,878 บาท และใหดาน
ศุลกากรเขมราฐ รายงานชี้แจงเหตุที่ไมเขารวมประชุมดวย
ประธาน ดานชองเม็กมีปญหาที่นาสนใจเมื่อตนเดือนที่ผานมา ไดรับรายงานจาก
หนวยขาว วามีการพยายามนํารถแทร็กเตอร รถบด จํานวน 3 คัน ไปจอดและมีการขูดขีดปลอมแปลงหมายเลข
ขึ้นมา โดยไดรวมกับกรมทหารราบที่ 6 ตํารวจทองที่ และดานศุลกากร พบวาผูกระทําผิดพยายามที่จะนํารถออก
นอกราชอาณาจักร ตรวจสอบแลวมีเพียงคันเดียวที่มีทะเบียนตรงกับที่รถคันดังกลาว แตอีก 2 คัน เลขทะเบียน
ไมตรงกัน ประเด็นนี้อยากใหทุกสวนชวยกันสอดสองดูแลใหมากยิ่งขึ้น ให สภ.ชองเม็ก เพิ่มเติมขอมูล
/พ.ต.ท.ศรายุทธ...

-13พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกําแหง ผูแทน ผกก.สภ.ชองเม็ก ขอเรียนวา ปจจุบันรถทั้ง 3 คัน
ไดทําการตรวจยึดไวท่ี สภ.ชองเม็ก ยังไมไดรับการติดตอกลับมาของเจาหนารถ ขณะนี้อยูระหวางรอเอกสาร
หลักฐานแสดงการเปนเจาของรถ
ประธาน กอนที่จะมีการปลอยตัวหรือดําเนินการอยางไร ใหรายงานใหทานผูวาราชการ
จังหวัดทราบดวย และขอฝากทางดานศุลกากรชองเม็กเพิ่มมาตรการใหมากยิ่งขึ้น
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเขาเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยูยิ่ง ผูแทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน มิถุนายน 2561 มีการออกตรวจสถานที่สุมเสี่ยง การ
คัดครองคนตางดาวที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง และความผิดอื่น ๆ และมีการบูรณาการกับหนวยที่เกี่ยวของในการปราบปราม
การกระทําความผิดตาง ๆ และในคดีเกี่ยวกับการคามนุษย ไดรับการประสานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด จึงไดประสานกับกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จนสามารถไดทราบ
ที่อยูของเหยื่อผูเสียหายจากการคามนุษย ผลการจับกุมตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง และ พ.ร.บ.อื่น ๆ หวงแตวันที่
1 – 27 มิถุนายน 2561 จับกุมขอหาหลบหนีเขาเมือง 298 ราย จับกุมการอยูในราชอาณาจักรโดยการ
อนุญาตสิ้นสุด จํานวน 3 ราย ไมเขาตามชองทางการอนุญาต 1 ราย ขอหายาเสพติด 4 ราย จับตามหมายจับ
2 ราย จับกุมขอหาเจาบานไมแจงที่พักอาศัยของคนตางดาว 2 ราย ขอหาอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุด 2 ราย ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 1 คดี ผูตองหา 3 คน การลักลอบการเลนการพนัน 2 ราย และมี
ผลการผลักดัน จํานวน 118 ราย ในสวนของผูเสียหายจากการคามนุษย
ประธาน ฝากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่ดูแลเด็ก ใหเพิ่ม
ความระมัดระวังอาจจะมีการชักชวนเด็กจะทําใหคดีจบและมีความยุงยากซับซอนอีก ใหการดูแลใหความอบอุน
แกเด็ก อาจถูกนายจางหรือคนอื่นชักจูงไปก็จะทําใหคดียุงยากยิ่งขึ้น
เรือโทหญิง ลักษณียาฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม กรณีของเด็กชาวลาวทั้ง 2 คน
ยังไมสามารถจะกลับบานไดทันที แมวาจะจับกุมผูตองหาไดแลว หลังจากนี้เมื่อการสอบสวนหรือกระบวนการ
เสร็จสิ้น ก็จะนําเด็กทัง้ 2 คน ไปยังบานนารีสวัสดิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา จะตองไดรับการฟนฟูเยียวยาจิตใจ และ
ฝกอาชีพ สรางความตระหนักรูถึงภัยที่เกิดจากการคามนุษยกอน รอจนกวาคดีทั้งหมดจะเสร็จสิ้น ชวงนี้ก็จะมี
มาตรการคุมครองใหความปลอดภัยเพื่อไมใหผูกระทําผิดใชอิทธิพลขมขูเด็กทั้งสองคน และญาติพี่นองดวย
4.8 การแกไขปญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการจับกุม
การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ประจําเดือน มิถุนายน 2561 มีคดีเกิดขึ้น จํานวน 11
คดี ผูตองหา 11 คน ในพื้นที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี 3 ราย สภ.วารินชําราบ 4 ราย สภ.พิบูลมังสาหาร สภ.
เดชอุดม สภ.ชองเม็ก สภ.นาจะหลวย สภ.ละ 1 ราย
ประธาน ปญหาหนี้นอกระบบ การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด เปน
นโยบาย และทาง กอ.รมน. ไดมีการประชุมในเรื่องนี้ก็จะไดมีมาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการเพื่อประโยชน
ในการไดรบั ความคุมครองแกประชาชน
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-การปองกันปญหาการลักลอบเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018
พ.ต.ท.ประเทศฯ ตามที่ทานประธานไดกลาวในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบแลว
ในสวนของ ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําแผนกําหนดมาตรการในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการเลนพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ไดมีการประชุมทางไกล
ระบบ Video Conference รวมกับสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ในการวางแผนมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการพนันทายผลฟุตบอล และเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561 ไดมีการจัดกิจกรรมเดิน
รณรงครวมกับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหเด็ก เยาวชน และนักศึกษาไดตระหนักถึงภัยของ
การเลนพนันทายผลฟุตบอล ในสวนของผลการจับกุมตามที่ไดแจงใหทราบแลว
ประธาน ฝากในสวนของผูที่มีบัญชีนักทวงหนี้ ใหเรียกวาเตือนใหอยูในกรอบของ
กฎหมาย
พ.อ.ชูชาติ อุปสาร ผูแทน ผบ.มทบ.22 ขอฝากสวนราชการ ในลักลอบเลนการ
พนัน บอนการพนัน ขอฝากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีผูรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ จึงขอฝากกําชับ
พื้นที่ใหสอดสองดูแลการลักลอบเลนการพนัน บอนการพนันในพื้นที่รับผิดชอบดวย
ประธาน ขอใหทุกฝายชวยกันดําเนินการ สามารถจับกุมผูกระทําผิดรายสําคัญ
รายใหญใหได
พ.ต.กิตติพงษฯ สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี / หัว หนา คสช. เรื่อง
ปญ หาหนี้นอกระบบ ไดสั่ง การใหห นว ยที่เกี่ยวของไมวาจะเปน กองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอฝากเรื่องที่
เกี่ยวของกับนายอําเภอทุกอําเภอที่จะตองรายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงานที่กําหนดไปยัง กอ.รมน.
จังหวัดอุบลราชธานี ขอความกรุณาทุกหนวยรายงานใหทราบดวยไดสําเนาแจกจายไปยัง 25 อําเภอแลว
และรัฐบาล ไดกําชับมาเกี่ยวกับปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับที่ดนิ สาธารณะประโยชน มีสวนเกี่ยวของหลายสวน
จะตองดําเนินการแกไขใหทันเวลา ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการในกรณีเรงดวน มีระยะเวลาแค 90
วัน อีกเรื่องคือความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งเกี่ยวของกับพี่นองประชาชนขบวนการ
หลอกลวง แชรลูกโซ ปจจุบันบริษัท พันป กรุป อยูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มี 10 บริษัท ในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองอุบลราชธานี, วารินชําราบ,สิรินธร, เขื่องใน, สําโรง ขณะนี้เครือขายขยายไปถึงแลว 16 จังหวัด มี
ผลกระทบดานความมัน่ คงของพี่นองประชาชนถูกหลอกลวงเขาไปในขบวนการ ไมวาจะในดานการเกษตร ดาน
การใหกยู ืมเงิน ดานปุย มีหลากหลายวิธีการ ฝากทุกหนวยรายงานผานมายัง กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ดวย
การประชาสัมพันธของกลุมนี้ จะใชกลยุทธดานการเงินเปนตัวลอ โนมนาวเรื่องความลําบากยากแคนของ
เกษตรกรเปนหลักในการโนมนาว ปญหาเรงดวนอีกเรื่องคือปญหาการคาสินคาผิดกฎหมาย ไมวาจะเปน
โค-กระบือ รถยนต รถจักรยานยนต ไมพะยูง โดยเฉพาะอําเภอพื้นที่แนวชายแดน ฝากอําเภอที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติใหทราบดวย สืบเนื่องจากที่ประธานไดสั่งการ ในเรื่องของกลุมมวลชน
ที่เขามาในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในกระบวนการที่มวลชนเขามาในพื้นที่ศาลากลางจํานวน
มาก สวนที่เกี่ยวของจะตองกลั่นกรองใหเฉพาะตัวแทน กลุมละไมเกิน 5 คน ซึ่งอาจจะสงผลตอการปฏิบัติงาน
ของหนว ยงานหลายส ว นในสถานที่ ร าชการ ฝากสว นเกี่ ยวข องกํ าดับ ดูแ ลดว ย และในชว งนี้มี ขาวความ
เคลื่อนไหวของกลุมไทยมุสลิมที่เคลื่อนยายเขามาในพื้นที่ ขอฝากทุกสวนที่เกี่ยวของชวยกันสอดสองดูแลพื้นที่
รับผิดชอบดวย หากมีความผิดปกติ เหตุผิดสังเกตรีบรายงานใหทราบทันที
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
/ระเบียบ...

-15ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน กลุมไทยมุสลิมที่เคลื่อนยายเขาไปในพื้นที่มี อําเภอเขมราฐ อําเภอน้ํายืน ขอให
หนวยรับผิดชอบเฝาระวัง และขอฝากในเรื่องกรณีการลักลอบเคลื่อนยายโค-กระบือ ฝากตรวจเขมแข็ง
เทาที่ควรยังมีบางพื้นที่ที่ปลอยเกินไป ใหนายอําเภอจัดระเบียบตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะ จัดระเบียบตลาดนัด
โคกระบือใหดี ประสานกับบริษัทใหดี เนนดว ยวาควายเพศเมียไมใหออกนอกประเทศโดยเด็ด ขาด การ
เคลื่อนยายโค-กระบือ ทุกครั้งจะตองมีใบอนุญาต ควบคุมเรื่องโรคระบาด และการขโมย ฝากทําความเขาใจ
กับพี่นองประชาชน สําหรับในเดือนกรกฎาคม เปนเดือนแหงการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่โดงดัง
ระดับประเทศ ฝากสวนที่เกี่ยวของเฝาระวังกวดขันอาชญากรรม เหตุที่คาดไมถึง และอื่น ๆ เพื่อใหการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําหรับเรื่องสุดทาย ขอฝาก
หลายครั้งที่หนวยงานไปจัดงานที่ใชชื่อสถาบันขอใหใชความระมัดระวังและปรึกษามายังจังหวัดกอน เพื่อ
ไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้น และใหฝายเลขานุการตรวจสอบ 3 เดือนยอนหลังวามีคณะกรรมการทานใดที่ไมเขา
ประชุมตลอดในรอบ 3 เดือน เพื่อใหการดําเนินการในการขับเคลื่อนในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
จังหวัดอุบลราชธานีเปนไปดวยความเรียบรอย
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ด.ต.หญิง
ผูจดรายงานการประชุม
(อํานวย แสงทอง)
ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
พ.ต.ท.

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ประเทศ โคจํานงค)
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี/
ผูช วยเลขานุการคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมภิ าค
จังหวัดอุบลราชธานี

