รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
**************************
ผู้มาประชุม
1. นายเธียรชัย
พุทธรังษี
2. ว่าที่นายกองเอกเกริกชัย ผ่องแผ้ว
3. พ.ต.ท.ชาญชัย
อินนรา
4. นายปัญญ
ไพศาลรภัทร
5. น.ส.วรรณภา
วรโรจน์พลาธิป
6. นายสุกฤษ
เดชะทัตตานนท์
7. นายรุ่งโรจน์
เที่ยงนิล

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

8. นายณภัทร

กตเวทีเสถียร

แทน

9. ร.ท.วิรตั น์
ชัยปัญญา
10. น.ท.สัญญา
ณ จอม
11. น.อ.หญิง วราภรณ์ บัวประเสริฐ
12. นายไพฑูรย์
พรหมสอน
13. นายอภัย
อรัมสัจจากุล
14. นายพงษ์เทพ
ชาวนาดอน
15. นางทัศนีย์
เจริญศรี
16. น.ส.ภัคจีรา
พรหมดี
17. นายอภิชาต
จาปานิล

แทน
แทน
แทน

18. นางรัชนีพร
19. นางชนินนั ท์
20. นางศรีนภา

เชื้อสระคู
พุ่มสถิต
สวัสดิก์ ุล

แทน
แทน
แทน

21. นายวิกรณ์
ศรีวิฑูรย์
22. นายเทพพิทักษ์ ผุดผ่อง
23.ว่าที่ ร.ต.กิตติพร คณากรณ์
24. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดเดชอุดม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บังคับการกองบิน 21
ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝุายทหาร)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปูองกันจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุบลราชธานี
ท้องถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุบลราชธานี
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพสามิตพื้นที่อบุ ลราชธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
/25. นายธีราดา...

-225. นายธีราดา
ศรีนุเสน
26. นางวรัทยา
นิธิศธานี
27. นายทองดี
เกรี้ยงเกลา
28.ว่าที่ ร.ท.อภิศักดิ์ โสมมา
27. นายสมโภช
แนวจาปา
28. นายธงชัย
ศรีพิกุล
29. นางสาวรัชนีวรรณ เยี่ยมยอด
30. นายการุณพงษ์ สะวานนท์
31. นายธานนท์
โสภิตชา
32. นายกมล
สุทธศรี
33. นายอดุลย์
ดีอ้อม
34. นายศักดิ์สิทธิ์
อ่อนพันธ์
35. นายสมพงษ์
แสนสวาท
36. นางสมจิต
เพชรสุวรรณ
37. นายสุริยะ
พุทธิผล
39. นายเธียนไท
คาล้าน
40. นายประทีป
ฤทธิ์เปี่ยม
41. นางทองเลียน แฉขุนทด
42. นายเพิ่มพูน
สุทโธธรรมรัตน์
43. นางศิริญา
ถาวร
44. นายชาครินต์
บุญช่วย
45. นางสาวฉัตรสุดา โคตรพัฒน์
46. นายอนันต์
สิทธิฤทธิ์
47. นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม
48. นายณัฐพร
ไชยธงรัตน์
49. นางอรุณรัตน์
นันทบุรมย์
50. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
51. นายอุทัย
เจริญราช
52. นายวีระยุทธ
สายบุญ
53. นายวสุรุจ
สามารถ
54. นายเอกสิทธิ์
ศรศิริ
55. นายมงคลชัย
จันทโรธรณ์

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

สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 ฯ
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผอ.ศูนย์ฝึกอละอบรมเยาวชน เขต 5
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ผอ.สานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอาเภอวารินชาราบ
นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
นายอาเภอสิรินธร
นายอาเภอเขมราฐ
นายอาเภอตระการพืชผล
นายอาเภอศรีเมืองใหม่
นายอาเภอบุณฑริก
/56. นายสุขสันต์...

-356. นายอานวย
ทองรินทร์
57. นายภัทรพล
สารการ
58. นายอภิชัย
พลเสน
59. นายศิริศวร
ทัศราช
60. นายอุบล
พีระพรปัญญา
61. นายวันชัย
คาสาลี
62. นายอานาจ
ชาญกล้า
63. ว่าที่ ร.อ.วัชรศักดิ์ คาศรี
64. นายพงษ์ธร
จันทรสวัสดิ์
65. นางอุน่ เรือน
สาเริง
66. นายมงคล
ผุยอ่อน
67. นายสมบัติ
หลุมทอง
68. นายชัยภัทร
สุวรรณผา
69. นายจินตนาพร นวลบัตร
70. นายปรีดา
อุ่นอุดม
71. นายไชยศักดิ์
ทุมวงษ์
72. พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ
73. นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
74. จ.อ.ประกาศ
ตระการไทย
75. นายนิคม
น้อยวงศ์
76. พ.จ.อ.ธนาพล ผูกรักษ์
77. นายไพฑูรย์
พรหมสอน
78. พ.พ.ต.ศักดา
ปานแดง
79. ร.ต.อ.วีระ
พีระพลพันธ์
80. พ.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน
81. พ.ต.ท.ชาญชัย อินนรา
82. พ.ต.ท.อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์
83. ร.ต.อ.ชาญณรงค์ พจน์ธีรมนตรี
84. พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร
85. พ.ต.ท.อนุสรณ์ แสนสิ่ง
86. พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี
87. พ.ต.ท.นพดล
ช่วยบุญ

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
แทน
แทน

นายอาเภอเดชอุดม
นายอาเภอเขื่องใน
นายอาเภอม่วงสามสิบ
นายอาเภอโขงเจียม
นายอาเภอสาโรง
นายอาเภอกุดข้าวปุูน
นายอาเภอโพธิ์ไทร
นายอาเภอน้ายืน
นายอาเภอนาจะหลวย
นายอาเภอดอนมดแดง
นายอาเภอทุง่ ศรีอุดม
นายอาเภอนาเยีย
นายอาเภอเหล่าเสือโก้ก
นายอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายอาเภอน้าขุน่
นายอาเภอนาตาล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชาราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชาราบ
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
ผกก.สภ.เดชอุดม
ผกก.สภ.ตระการพืชผล
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่
/88. พ.ต.ท.ธราเชษฐ์...

-488. พ.ต.ท.ธราเชษฐ์ อบเหลือง
แทน ผกก.สภ.โขงเจียม
89. พ.ต.ท.สิริพงศ์
เพ็งแจ่ม
แทน ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ
90. พ.ต.ท.วีระยุทธ สังห์ทอง
ผกก.สภ.เขื่องใน
91. พ.ต.ท.สายรุง้
ไป๋งาม
แทน ผกก.สภ.บุณฑริก
92. พ.ต.ท.สุกฤษณ์
สัณฑมาศ
แทน ผกก.สภ.นาจะหลวย
93. พ.ต.ท.อรรคนิธิ์ แสงสุนีย์
แทน ผกก.สภ.น้ายืน
94. พ.ต.ท.โสภณ
นาชัยเวียง
แทน ผกก.สภ.ตาลสุม
95. พ.ต.ท.ดุจดล
ด้ายละออง
แทน ผกก.สภ.สาโรง
96. พ.ต.ท.วิโรจน์
เหมืองจา
แทน ผกก.สภ.โพธิไ์ ทร
97. พ.ต.ท.สุทิน
สะเดา
แทน ผกก.สภ.สิรินธร
98. พ.ต.อ.สมพาน
มุทาพร
ผกก.สภ.กุดข้าวปุนู
99. พ.ต.ท.เทวินทร์ กองพร
แทน ผกก.สภ.ดอนมดแดง
100. พ.ต.ท.ธนชัย
แก้วเสนา
ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม
101. พ.ต.อ.จุมพล
สุวนาม
ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์
102. พ.ต.ท.วุฒิชัย
ลอนจันทึก
แทน ผกก.สภ.นาเยีย
103. พ.ต.ท.ฉัตรวัชร์ กิตติสารีสิทธิ์
แทน ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก
104. พ.ต.อ.สมภักดิ์ ทองเพ็ญ
ผกก.สภ.น้าขุ่น
105. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
แทน ผกก.สภ.ห้วยขะยุง
106. พ.ต.ท.ศิริมงคล ห้องแซง
ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
107. พ.ต.ท.พลพล
พิมพ์พรมมา
แทน ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า
108. พ.ต.ท.สุวัฒน์
อนุวรรณ
แทน ผกก.สภ.ห้วยข่า
109. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ศรีวิลัย
ผกก.สภ.โนนกุง
110. ร.ต.อ.สมยศ
ทรงคาศรี
แทน สว.สภ.โคกจาน
111. พ.ต.ท.สาธิต
คอกขุนทด
สว.สภ.เอือดใหญ่
112. พ.ต.ต.ทศนาท อาศนะ
สว.สภ.หนามแท่ง
112. พ.ต.ท.ประชา แสนโบราณ
สว.สภ.คันไร่
113. พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
114. ร.ต.ต.พงษ์เพชร ก้อนทรัพย์
แทน กก.2 บก.ส.1
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผบ.มทบ.22
2. ผบ.ร.6
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. ประธานคณะกรรมการสานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
/6. นายอาเภอ...

-56. นายอาเภอตาลสุม
7. นายอาเภอสาโรง
8. นายกเทศมนตรีเมืองเดช
9. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
11. ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนฯ
12. สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2
13. ผกก.สภ.นาตาล
14. ผกก.สภ.ช่องเม็ก
15. ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ด้วยท่าน ผวจ.อุบลราชธานี ติดภารกิจสาคัญ จึงมอบหมายให้กระผมทาหน้าที่
เป็นประธานการประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชน และสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
3.1 สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ ด้วยกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1
ติดภารกิจติดตามสถานการณ์การเลือกตัง้ ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ผ่านมีการลงพื้นที่ปราศรัยหา
เสียงของแกนนาพรรคและผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ส.ส. การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
3.2 สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและ
ชี้แจงสถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ ่าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
(1) สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (1–20 ก.พ. 62)
-กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 22 คดี จับกุมได้
17 คดี เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีที่ผ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คดีลดลง 4 คดี คิดเป็น -215.38%
-กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 45 คดี จับกุมได้ 36 คดี
เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีทผี่ ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คดีลดลง 10 คดี คิดเป็น -18.18%
-กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจ้ง 31 คดี จับกุมได้ 17 คดี
เปรียบเทียบห้วงเดียวกันปีทผี่ ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คดีลดลง 36 คดี คิดเป็น -53.73%
-กลุ่มที่ 4 ความผิดทีร่ ัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม 984 คดี ผู้ต้องหา 1,079 คน เปรียบเทียบ
ห้วงเดียวกันปีที่ผ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จับกุมเพิ่มขึ้น 128 คดี คิดเป็น + 14.95%
สรุปคดี ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย และเพศ, ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์,
ฐานความผิดพิเศษ(17 พ.ร.บ.) คดีลดลง และฐานความผิดที่รฐั เป็นผู้เสียหายคดีเพิม่ ขึ้น
/(2) คดีที่น่าสนใจ...
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รับแจ้งจากผู้เสียหาย ว่าเมื่อเวลา 03.30 น. ขณะที่ตนกลับจากเที่ยวในเวลากลางคืนและเดิ นทางเข้าไปใน
ห้องพักมีชายวัยรุ่น อายุประมาณ 25 ปี ผลักประตูห้องเข้าไป โดยใช้อาวุธมีดข่มขู่ บังคับข่มขืน แล้วหลบหนีไป
ซึ่งขณะก่อเหตุนั้น กล้องวงจรปิดภายในหอพักได้บันทึกการกระทาผิดไว้อย่างชัดเจน ชุดสืบสวน สภ.เมือง
อุบลฯ ได้ตาหนิรูปพรรณคนร้ายจากกล้องวงจรปิด จนทราบว่าคนร้ายคือนายอภิสิทธิ์ หมื่นแก้ว อายุ 23 ปี
ซึ่งเคยก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้ เมื่อ พ.ศ.2557 และเพิ่งพ้นโทษเมื่อ ปี 2559 และสามารถจับกุมคนร้าย
ผู้ก่อเหตุได้ ในวันที่ 20 ก.พ.62 ณ บ้านเลขที่ 20 ม.4 ต.แจระแม อ.เมือง จว.อุบลฯ ผู้ต้องหารับสารภาพ
จึงได้ส่งตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตามข้อสั่งการท่านประธานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา กาชับการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลและวันวาเลนไทน์ โดยให้กาหนดมาตรการในการปฏิบัติใน
การปูองกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้กาหนดมาตรการในการปฏิบัติ
จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจและฝุายสืบสวน เพิ่มความเข้ม ในการออกตรวจตรา ตามสถานที่ / ตลาดที่จาหน่าย
สินค้าที่นาไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยเน้นวันจ่าย (3 ก.พ.62) วันไหว้ (4 ก.พ.62) โดยเน้นเหตุเพลิงไหม้
และวันเที่ยว (5 ก.พ.62) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจประจาอยู่สถานีตารวจ ให้มีจานวนพอเพียงสาหรับ
ให้บริการประชาชน ดูแลรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง การจัด
เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่ประชาชนเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น
จ านวนมาก ในส่ ว นของวั น วาเลนไทน์ ได้ เ น้ น การด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ล่ อ แหลมหรื อ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อาชญากรรม จั ด สายตรวจออกตรวจตราบุ คคลกลุ่ มเสี่ย ง และตั้ง จุด ตรวจวั ด แอลกอฮอล์ ใ นเส้น ทางที่
เหมาะสม หลั ง 24.00 น. และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ประสานครู / อาจารย์ ในโรงเรี ย น
สถานศึกษาเพื่อร่วมกันระมัดระวัง และเข้มงวดกวดขัน สถานบริการ สถานบันเทิง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปัญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายอภิชัย จาปานิล หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี ขอรายงานผลการดาเนินงานในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี เปูาหมาย
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2556-2561 จากข้อมูล 3 ฐาน ในส่วนของ
การดาเนินการตามเปูาหมาย เราสามารถดาเนินการลดผู้เสียชีวิตลง แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมาย
ข้อมูลจานวนผู้เสียชีวิต 3 ฐาน ปีงบประมาณ 2561 มีอาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ อาเภอเดชอุดม อาเภอพิบูลมังสาหาร และอาเภอเขื่องใน ยอดรวม
ทั้งหมด จานวน 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.29 ต่อแสนประชากร ในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62)
อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอเดชอุดม อาเภอวารินชาราบ อาเภอ
เขื่องใน และอาเภอตระการพืชผล ยอดรวมทั้งหมด จานวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.60 ต่อแสนประชากร
จากสถิติจะเห็ นได้ว่า ในปะ 2562 อาเภอเมืองอุบลราชธานี ยังไม่สามารถลดจานวนผู้เสียชีวิตลงได้เท่ากั บ
ปีงบประมาณ 2561 การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อเทียบกับสถิติข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2559-2561 โดยมีค่าเปูาหมายดาเนินการให้แล้วเสร็จ รอแผนบูรณาการที่ต้องอนุมัติโดยมติ
ของคณะรัฐมนตรี แต่ได้ค่าเปูาหมายสถิติอุบัติเหตุของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะต้องขับเคลื่อนคือ การเกิดอุบัติเหตุ
ไม่เกิน 22 ครั้ง ผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 9 ราย และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 19 ราย
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือนมกราคม 2562 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เกิดเท่ากัน ผู้บาดเจ็บ เดือนมกราคม
2562 จานวน 262 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 308 ราย เพิ่มขึ้น 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.56
ผู้เสียชีวิต เดือนมกราคม 2562 จานวน 16 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 20 คน ลดลง 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 การวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากมาจากการขับรถโดยประมาท
คิดเป็นร้อยละ 89.39 ไม่ให้สัญญาณไฟ คิดเป็นร้อย 6.81 ขับรถเร็วร้อยละ 3.03 ประเภทถนนที่เกิดเหตุ ทาง
หลวงแผ่นดิน รองลงมาคือถนนเทศบาล และ อบต. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ร้อยละ 53.75
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 43.20 มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 3,374,500 บาท การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่มี
ผู้เสียชีวิตประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คืออาเภอวารินชาราบ รวม 2 ราย แยก
ตลาดแม่กิมเตียง และบริเวณถนนสถลมาร์ค สาเหตุ ผู้ขับขี่รถเก๋งเมาสุรา ฝุาฝืนสัญญาณไฟแดงเฉี่ยวชน รถ จยย.
และ รถ จยย.แซงรถเก๋งจอดไหล่ทาง ถูกรถพ่วงเฉี่ยวชน อาเภอเขมราฐ รวม 2 คน ที่บริเวณถนนอรุณประเสริฐ
เขต ต.หนองผือ และเขต บ.โชคชัย สาเหตุ รถ จยย.ชนท้าย รถยนต์บรรทุกพ่วงจอดเสียข้างทาง และรถเก๋งตัดหน้า
รถกระบะกระชั้นชิด อาเภอเดชอุดม รวม 2 คน ที่บริเวณถนนในหมู่บ้านแสงจันทร์ ถนนกลางบ้าน สาเหตุ รถ จยย.
ตัดหน้ารถ จยย. กะทันหัน และรถ จยย.ตกหลุมเสียหลักข้ามเลนไปชนรถเก๋ง และอาเภอโขงเจียม รวม 2 คน
ที่บริเวณถนนสายโขงเจียม-โพธิ์ไทร และถนนบ้านห้วยยาง-บ้านหนองฆ้อง สาเหตุผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกเสียหลักชน
ต้นไม้ข้างทาง และรถ จยย. ขับรถเร็วเกินกาหนดแหกโค้งเสียชีวิต
ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง/ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน จากรายงานอุบัติเหตุทางถนน
(กรณีเสียชีวิต) มาวิเคราะห์ คน รถ ถนน เห็นควรมุ่ งเน้นการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ ตามแนวทางดังนี้
1. ดาเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่อง “ด่านชุมชน” ในชุมชน/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้มีการ
จัดทาแผนชุมชน กาหนดกฎ กติกาด้านความปลอดภัยทางถนนของชุมชน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ 2. ให้
สถาบันการศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีการเรี ยนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งใน
ห้องเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกจนกลายเป็นวัฒนธรรม 3. ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึ กษา จั ดทามาตรการองค์ กรด้ านความปลอดภั ยทางถนน ก าหนดแนวปฏิ บัติ และ
บทลงโทษที่ ชั ดเจน เป็ นรู ปธรรม 4. ให้ ต ารวจภู ธร บั งคั บใช้ ตามมาตรการ 10 รสขม อย่ างเคร่ งครั ด 5.
ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก โดยเฉพาะ
อุ บั ติ เหตุ ใหญ่ เพื่ อน าไปสู่ การแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ นระบบ และไม่ ให้ เกิ ดเหตุ การณ์ ซ้ าอี ก รวมทั้ ง เผย แพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเกิดการเรียนรู้ในการปูองกันตนเองให้เกิดความปลอดภัย
4.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็กฯ/ปัญหาการค้ามนุษย์ฯ
4.2.1 ปัญหาแรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็ก
นางวรัทยา นิธิศธานี ผู้แทน จัดหางานจังหวัด อุบลราชธานี จากการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สานักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้กาหนดดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้ าง/สถานประกอบการ/
แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เปูาหมาย นายจ้าง/สถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว แ ละ
องค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรภาคีเครือข่าย กลุ่มเปูาหมาย จานวน 400 คน โดยกาหนดดาเนินการในวันที่
/4 มีนาคม...

-84 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น การดาเนินการตามโครงการตรวจสอบปราบปราม จับกุม
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จานวน 15 ครั้ง/แห่ง
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จานวน 70 คน และการดาเนินคดีตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาเนินคดีกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
จานวน 10 แห่ง ปรับ 9 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ราย ในข้อหา รับคนต่างด้าวเข้าทางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 2 ราย ไม่แจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน 8 ราย คนต่างด้าว 5 ราย ปรับ 1 ราย อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 4 ราย ในข้อหา ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ทางานในเขตพื้ น ที่
จังหวัดอุบลราชธานี มีนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว จานวน 1,505 ราย แรงงานต่างด้าว จานวน 4,328
คน ลดลงจากเดือนที่แล้ว จานวน 163 คน สาเหตุที่ลด แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่เข้ามาทางานจะเป็น
แรงงานต่างด้าว MOU ซึ่งจะเป็นแรงงานที่ครบกาหนด 4 ปี จะต้องกลับประเทศต้ นทาง 30 วัน ถึงจะ
ดาเนินการนาเข้ามาใหม่ ประเภทแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมีย ลาว กัมพูชา จานวน 3,911 คน บุคคลพื้นที่
สูง/บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 99 คน ส่งเสริมการลงทุน 1 ราย ทั่วไป 317 ราย ประเภทกิจการที่จ้าง
แรงงานมากอันดับแรกคือ กิจการผลิตหรือจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 955ราย จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
677 ราย รับใช้ในบ้าน 581 ราย ผลิตหรือจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 551 ราย และกิจการก่อสร้าง 262 ราย
พื้นที่มีแรงงานต่างด้าวทางานมากที่สุด 5 อันดั บแรก ได้แก่ อาเภอวารินชาราบ 1,787 คน อาเภอเมือง
921 คน อาเภอเขมราฐ 193 คน อาเภอสิรินธร 156 คน และอาเภอเดชอุดม 96 คน
4.2.2 ปัญหาการค้ามนุษย์
นางศรีนภา สวัสกดิ์กุล ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุบลราชธานี ในส่วนของการดาเนินการในด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในห้วงที่ผ่านมาไม่มีคดีเกิดในพื้นที่ ขอนาเรียนเรื่องที่ดาเนินการ ได้แก่การ
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจาปี 2562 – 2564 เสร็จแล้วอยู่
ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารับร่าง เมื่อรับร่างแล้วจะได้ส่งแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปให้ทุก
อาเภอ เพื่อประกอบในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ และประกอบการเขียนขออนุมัติงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางส่วนกลางได้มอบ
อานาจให้ ผวจ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ ของรัฐและเอกชน ที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากวงเงินขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ซึ่งเป็นไปตามคาสั่งของคณะกรรมการบริหารปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีท่านพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ การนับระยะเวลาการยื่นคาร้ องประกอบการขอรับเงินรางวัลแก่ผู้ทาคดี
และค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งเบาะแส ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่จับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ สามารถยื่นขอ
รางวัลนาจับได้ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และในส่วนของการขอ
มี บั ต รของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ.ปู อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
นายอาเภอ และผู้กากับการหัวหน้าสถานีตารวจทุกแห่ง ท่านสามารถยื่นขอมีบัตรได้ที่สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
4.3 การดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
ส.อ.ชัยโรจน์ สันทาลุนัย ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ขอนาเรียนการ
ตรวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 การ
ตรวจติดตามและให้คาแนะนา จานวน 12 แห่ง เป็นประเภทร้านเกม ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ตระการพืชผล
/ไม่พบ...

-9ไม่พบการกระทาผิด มีผู้ประสงค์จะประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ จานวน 7 ราย เป็นร้านเกม/อินเตอร์เน็ต 3 แห่ง
(อ.นาจะหลวย, อ.เขื่องใน และ อ.เขมราฐ) ร้านคาราโอเกะ 4 แห่ง (อ.ม่วงสามสิบ, อ.เขมราฐ และ อ.ตระการ
พืชผล) การร่วมปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 2 ครั้ง ไม่พบการกระทาผิดตาม พ.ร.บ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
4.4 สรุปผลการดาเนินคดีด้านป่าไม้ บุกรุกพื้นที่ป่า ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
นายการุณพงษ์ สะวานนท์ ผู้แทน ผู้อานวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี : ขอสรุปรายงานการตรวจยึดไม้ ห้วง 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 จับกุม
ทั้งสิ้น 9 ราย ผู้ต้องหา 21 คน ในเขตพื้นที่ 6 อาเภอ เป็นไม้พะยูง 131 ชิ้น ปริมาตร 1.9142 ลบ.ม. ไม้อื่น ๆ
77 ชิ้น ปริมาตร 0.871 ลบ.ม. จานวนไม้รวม 208 ชิ้น ปริมาตร 2.918 ลบ.ม. รถยนต์ของกลาง 2 คัน
รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่าของกลาง เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ไม้พะยูง 5.312 ลบ.ม. เป็นเงิน
796,800 บาท ไม้อื่น ๆ 0.871 ลบ.ม. เป็นเงิน 21,775 บาท ผลการจับกุมการบุกรกพื้นที่ปุา จานวน 4 คดี
ในพื้นที่อาเภอน้ายืน, โขงเจียม และ อาเภอโพธิ์ไทร ไม่ทราบตัวผู้กระทาผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จานวน 22 ไร่ 7
งาน 91 ตารางวา คดีเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 คดี อาเภอบุณฑริก, เดชอุดม รวม 2 คดี ผู้ต้องหา 13 คน
เลื่อยโซ่ยนต์ 4 เครื่อง เปรียบเทียบการเกิดคดีกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มี 14 คดี ลดลง 5 คดี คิดเป็น
35.7% และเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วมกราคม 2562 ที่มี 21 คดี คดีลดลง 12 คดี คิดเป็น 57.14%
4.5 สรุปผลการดาเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่ มนวล สรรพสามิต พื้นที่อุ บลราชธานี ขอเรี ยนรายงานผลการจับกุ ม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัตใิ หม่ พ.ศ.2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่
1–21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่รู้ว่ามิได้เสียภาษี จานวน 2 ราย, ขายหรือมีไว้
เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี 4 ราย, เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า 1 ราย, เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา
เพื่อการค้า 4 ราย, ขายสุ ราซึ่งผลิตขึ้นโดยฝุาฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง 1 ราย, ขายสุราโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต 17 ราย, ขายยาสูบโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต 5 ราย ทั้งสิ้น 34 ราย เปรียบเทียบเป็นเงิน ทั้งสิ้น
162,313.09 บาท กาหนดเปูาหมายการดาเนินคดี 24 คดี สามารถปฏิบัติได้ 34 คดี สูงกว่าเปูาหมาย
10 คดี ค่าปรับ กาหนดเปูาหมาย 178,333.33 บาท ต่ากว่าเปูาหมาย 16,020.24
4.6 สรุปผลการดาเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม ผู้แทน นายด่านศุลกากรเขมราฐ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มกี ารจับกุม
นายอนั น ต์ สิ ท ธิ ฤ ทธิ์ นายด่ า นศุ ล กากรช่ อ งเม็ ก สรุ ป ผลการปู อ งกั น และ
ปราบปราม คดี ลัก ลอบหนี ศุ ล กากร ประจาเดือ นกุม ภาพั น ธ์ 2562 ในข้ อ หาลั กลอบน าของเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร 3 ราย ของกลาง บุหรี่ต่างประเทศ 1,200 มวน, ไพ่พลาสติกปลอม 228 สารับ น้าสุรา
ปลอม 73.40 ลิตร, เครื่องชั่งน้าหนัก 20 เครื่อง, เสาวรส 150 กก., หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร 2 ราย ของ
กลางรถบรรทุก 2 คัน ข้อหาผิดพิธีการศุลกากร 6 ราย ค่าปรับ 2,000 บาท จับกุมรวมทั้งสิ้น 11 คดี ราคา
ภาษีอากร 1,825,030 บาท มูลค่าของกลาง 5,571,021 บาท
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเข้าเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ประจาเดือน กุมภาพันธ์
2562 ห้วง 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 จับกุมตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 299 ราย ปลอมเอกสาร 2 ราย, พ.ร.บ.
อื่น ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การทางานคนต่างด้าว 9 ราย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2 ราย จับกุมตามหมายจับ 8 ราย
จับกุมผลักดันส่งกลับ จานวน 240 ราย
4.8 การแก้ไขปัญหา

-104.8 การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจานงค์ แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี การดาเนินการ
ตามยุ ท ธการ” ขุ ด รากถอนโคนอาชญากรรมมาท าบ้ า นเมื อ งให้ น่ า อยู่ ” ตามนโยบายของรั ฐ บาล การ
“ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” ได้มีการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศปฉช.ตร. ตัวแทน มทบ.22 ตัวแทนที่ดินจังหวัด ยุติธรรม
จังหวัด ปกครองจังหวัด ศูนย์ดารงธรรม และ พงส. ที่รับผิดชอบ ร่วมบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทในการชาระหนี้ และการจดจานองที่ดินหรือขายฝากที่ดิน ณ ห้อง ศปฉช. ภ.จว.อุบลราชธานี สรุปผล
การดาเนินการในห้วง 1 – 20 ก.พ. 62 มีประชาชนมาแจ้งที่ศูนย์ จานวน 55 ราย เป็นลูกหนี้ 55 ราย
เจ้าหนี้ 39 ราย มูลหนี้ 61,366,050 บาท มีการไกล่เกลี่ยคืนโฉนด 81 ฉบับ สรุปผลการดาเนินการ
ตั้งแต่ 27 ธ.ค.61 – 20 ก.พ.62 คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้ประชาชน จานวน 1,050 รายการ มูลค่า
ทรัพย์สิน 2,176,686,665 บาท
ผลการจับกุม เรียกรับดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จับกุม 2 ราย ผูต้ ้องหา 2 คน ในพื้นที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี และอาเภอกุดข้าวปุนู
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายพงษ์เทพ ชาวนาดอน ผู้ แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. เรือนจาได้ทาการซักซ้อมแผนปูองกันและระงับเหตุร้าย ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เพื่ อให้ เป็น ไปตามนโยบายและหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ โดยได้บูรณาการร่ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนารถบรรทุกน้าเพื่อดับเพลิง จานวน 1 คัน และหน่วยกู้ภัย
จังหวัดอุบลราชธานี 1669 พร้อมรถกู้ภัย จานวน 1 คัน มาร่วมบูรณาการและซักซ้อมแผนดังกล่าว เสร็จสิ้น
การซ้อมแผน เวลา 18.00 น. ผลการซักซ้อมแผน บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน ในห้วงเดือนมีนาคม 2562 เรื่องที่สาคัญก็คือการเลือกตั้ง ส.ส. ฝากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เฉพาะในวันเลือกตั้งคงจะต้องเริ่ม
ตั้งแต่บัด นี้เป็น ต้น ไปโดยเฉพาะกองเชียร์ ประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างกัน นาไปสู่การทะเลาะวิว าท
ก่อให้เกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ขอฝากฝุายเจ้าหน้าที่ตารวจ และฝุายอาเภอ กาชับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยดูแลด้วย อย่าให้พี่น้องตามหมู่บ้านทะเลาะกัน ช่วงตามที่เลือกตั้งต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
เลือกตั้งไปติด ไว้ที่ศาลากลางบ้าน วัด ฯลฯ เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นต้น ฝากเครือข่ายช่วยกันดูแลซึ่งอาจจะถูกฝน แดด ลม หรือมีเด็ก วัยนายไปฉีกทาลายฝากช่วยกันดูแลให้
อยู่ในความเรียบร้อย ฝากเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลในเรื่องนี้ด้วย ใกล้วันเลือกตั้งก็อาจจะมีเหตุต่าง ๆ เช่น การ
พนันขันต่อซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ในส่วนที่เราเป็นข้าราชการจะต้องไปใช้สิทธิเป็นตัวอย่างให้กับ
ประชาชน และวางตัวเป็นกลางของข้าราชการ รวมทั้งคนในครอบครัว และผู้ใต้บังคับบัญชา ระมัดระวัง เสื้อ
รถยนต์ ที่มีสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง หรือชื่อของผู้สมัคร อาจจะทาให้เราถูกกล่าวหาได้ว่าวางตัวไม่เป็นกลาง
/ขอฝาก...

-11ขอฝากทุกส่ว นที่เกี่ยวข้องด้ว ย ในช่ว งปิด เทอมก็ขอฝากให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยของบุตรหลานในช่วงปิดภาคเรี ยน ให้ทุกส่วนสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรมตามบทบาทหน้าที่
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 14.00 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 รักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมภิ าค
จังหวัดอุบลราชธานี

