หนาที่ ๑

ในจํานวน ๑๒ หนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/2558
เมื่อวันศุกร,ที่ ๓๐ ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุม ๒๐5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผูมาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายสมเพชร สรอยสระคู
๓. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย)
๔. นายรัชพล คงศรียาตรา
๕. นายวงศ) วงศ)วิกรม
๖. พ.อ.ยุทธนา มวงพูลสวัสดิ์
๗. พ.ต.อ.ชัชชัย วงค)สุนะ
๘. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
๙. นายวิศิษฐ) โพธิ์ไทรย)
๑๐. นายทวี ฤทธิเสน
๑๑. นายเชฎฐกฤท วรจันทร)
๑๒. นายมนเทียร บรรจง
๑๓. นายวีรพล เทพากรณ)
๑๔. นายพิชิต ศรีสวาง
๑๕. พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชพงศ)
๑๖. นายกําธร เจริญสุข
๑๗. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๑๘. นายอนันตชัย ไขประภาย
๑๙. นายวีระชัย คําเพ็ง
๒๐. นายสมเลิศ พาพันธ)เรือง
๒๑. นายสันธาน สรอยสําโรง
๒๒. นายเอกราช มณีกรรณ)
๒๓. นายมนตรา กอซอ
๒๔. นายชํานาญ ชื่นตา
๒๕. นายสมพร มณีรัตน)
๒๖. นายเสฏฐวุฒิ สอนนนท)
๒๗. นายปกรณ) กรรณวัลลี
๒๘. พ.ต.วิเชียร ใจคง
๒๙. พ.ต.ท.อาทิตย) ดําสนิท
๓๐. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
๓๑. พ.ต.อ.จตุรงค) เปรมศิริ

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
แทน อัยการคุมครองสิทธิฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.ฯ
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน นายแพทย)สาธารณสุขจังหวัด
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แทน หน.สนง.ปAองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายดานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
นายอําเภอดอนตาล
กรรมการ
นายอําเภอนิคมคําสรอย
กรรมกา ร
นายอําเภอดงหลวง
กรรมการ
แทน นายอําเภอหวานใหญ
กรรมการ
นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ กรรมการ
แทน ผกก.๑๐ บก.รน.
กรรมการ
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ

หนาที่ ๒
๓๒. พ.ต.ท.สุขขี บุญเต็ม
๓๓. พ.ต.อ.ณรงค) นาคทั่ง
๓๔. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน)
๓๕. พ.ต.ท.สุรจิต จันทร)แดง
๓๖. พ.ต.อ.พุฒินันท) อําพันธ)
๓๗. พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
๓๘. พ.ต.ท.อาทิตย) แสนวัง
๓๙. พ.ต.ท.อดุลย) ศรีทอง
๔๐. พ.ต.ท.ปIยมิตร แสงเมือง
๔๑. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๔๒. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย)
๔๓. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล
๔๔. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
๔๕. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศักดิ์
๔๖. นายสุพจน) สุอริยพงษ)
๔๗. พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย
๔๘. นายวีระ จรูญพิทักษ)พงศ)
๔๙. ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน)

แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
ผกก.สภ.นิคมคําสรอย
ผกก.สภ.ดงหลวง
แทน ผกก.สภ.หวานใหญ
ผกก.สภ.ผึ่งแดด
สวญ.สภ.บานคอ
สวญ.สภ.กกตูม
สวญ.สภ.ปHาไร
สว.สภ.คําปHาหลาย
สว.สภ.หนองสูงใต
สว.สภ.ดงเย็น
สว.สภ.นาอุดม
ผบ.รอย ตชด.234
ผบ.หมูเรือ ที่ ๓ นรข.
แทน นายกองค)การบริหารสวนจังหวัด
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ปAองกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

ในจํานวน ๑๒ หนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ)
๒. นายยงยุทธ สิงห)ธวัช
๓. ผอ.สปพ.มุกดาหาร
๔. ปศุสัตว)จังหวัดมุกดาหาร
๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
๖. ผกก.สภ.หนองสูง
๗. ผูแทนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
๘. ผบ.กองรอยทหารพรานที่ ๒๑๐๙
๙. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๑๐. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ)
๒. พ.ต.อ.ภณกช หรรษา
๓. พ.ต.ท.พิทักษ) การินไชย
๔. นายวิโรจน) สนธิกรณ)
๕. นายเกียรติศักดิ์ คําปาน
๖. นายณัฐวุฒิ บัวบุญ

ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยฯ
ผกก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
สว.กก.๒ บก.ส.๑
ผช.ปAองกัน จว.มห.
ผช.ปAองกัน จว.มห.
ผช.ปAองกัน จว.มห.

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หนาที่ ๓

ในจํานวน ๑๒ หนา

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยอยูในสถานการณ)พิเศษซึ่งตองเฝAาระวังและ
ประธานคณะกรรมการ
ติดตามสถานการณ)ดานความมั่นคงที่จะตองทําควบคูไปพรอมกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตองใหความสําคัญเปNนลําดับ
ตนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดมุกดาหารเปNนจังหวัดชายแดนและมีงานประเพณีและเทศกาลตางๆ ซึ่งตอง
เพิ่มความเขมขนในการรักษาความปลอดภัยมากกวาจังหวัดอื่นๆ ถือวาจุดยุทธศาสตร)ของจังหวัดมุกดาหาร
ตองทําควบคูกันไปทุกเรื่อง ไมวาจะเปNนเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
สวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันจันทร,ที่ 28 กันยายน 2558 www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม

๑. ใหแกไขเพิ่มเติม รายงานการประชุม หนาที่ ๑ ผูมาประชุม ดังนี้
๑.๑ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๗ ขอแกไขนามสกุล จากเดิม “สุวรรณประทีป” เปNน

“สุวรรณประทัง”
1.2 หนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๐ ใหเพิ่มคําวา “แทน” หนาคําวา “แรงงานจังหวัด
มุกดาหาร”
๑.๓ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๓๓ ใหตัดรายชื่อผูเขารวมประชุมออก
๑.๔ หนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๔ ใหตัดคําวา “แทน” หนาคําวา “ผอ.สถานพินิจและ
คุมครองเด็กฯ” ออก
๑.๕ หนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๑ ขอแกไขนามสกุล จากเดิม “วัฒนาเรืองโกวิท” เปNน
“วัฒนเรืองโกวิท”
๑.๖ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ ใหเพิ่มคําวา “แทน” หนาคําวา “ผบ.หมูเรือ ที่ ๓ นรข.”
๑.๗ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐ ขอแกไขคําวา “นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร” เปNน
“นายกองค)การบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร”
๑.๘ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๑ ใหเพิ่มคําวา “แทน” หนาคําวา “นายกเทศมนตรีเมือง
มุกดาหาร”
๒. เมื่อแกไขตาม ๑. แลว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันจันทร)ที่ 28 กันยายน
2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-- ไมมี --

หนาที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔

ในจํานวน ๑๒ หนา

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปNองกันปราบปรามอาชญากรรม (ภ.จว.มุกดาหาร)

พ.ต.ท.ชูพล ออนชัย ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปAองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต 1 – 2๕ ตุลาคม 2558
ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบวันที่ ๑-2๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ 2๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประเภทความผิด
วันที่ ๑-๒๕ ต.ค.๕๗ วันที่ ๑-๒๕ ต.ค.๕๘
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
8
8
3
1
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย)
11
8
13
4
3. ความผิดพิเศษ
34
17
12
2
4. ความผิดที่รัฐเปNนผูเสียหาย
220
255
233
269

เพิ่ม/ลด
ลด ๕
เพิ่ม 2
ลด 22
เพิ่ม 13

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบระหวางปWงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปWงบประมาณ ๒๕๕๘
ปWงบประมาณ ๒๕๕๗
ปWงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘) เพิ่ม/ลด
ประเภทความผิด
รับแจง
จับ
รับแจง
จับ
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
74
54
113
95
เพิ่ม 39
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย)
194
99
246
167
เพิ่ม 52
3. ความผิดพิเศษ
1,684
667
548
165
ลด 1,136
4. ความผิดที่รัฐเปNนผูเสียหาย
3,976
4,355 4,104
4,605
เพิม่ 128

ผลการจับกุมคดียาเสพติด
๑. เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.นิคมคําสรอย, กก.สส.ภ.จว.
มุกดาหาร, เจาหนาที่ทหาร และฝHายปกครองประจําจุดตรวจเหลาหลวง-เตาถาน ไดรวมกันตรวจคนจับกุมตัว
ทาวแตงออน อินธิสาร อายุ ๓๒ ป_ บานนามันปลา ต.หนองบก แขวงคํามวน สปป.ลาว พรอมของกลางยาบา
๓๙,๕๗๓ เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ขณะซุกซอน
มากับรถโดยสารประจําทางสหมิตร สายนครพนม-อุบลราชธานี เหตุเกิดที่จุดตรวจรวมเตาถาน-บานเหลาหลวง
ต.หนองแวง อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร
๒. เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๘ เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ประจําจุดตรวจเขมแข็งตู ๘๒
พรรษา จับกุมนายอรรคเดช หมื่นทอง อายุ ๑๙ ป_ บานเลขที่ ๑ หมู ๔ ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ขอหา
เสพและมียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ของกลางกัญชาแหงอัดแทง
จํานวน ๑ แทง น้ําหนักประมาณ ๑ กิโลกกรัม
๓. เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ผึ่งแดด พรอมเจาหนาที่ตํารวจ
กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร ไดรวมกันจับกุมนายสุภาพ ใจเอื้อ อายุ ๓๖ ป_ บานเลขที่ ๑๐๑/๒ หมูที่ ๑ ต.ดงมอญ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร ผูตองหาตามหมายจับคางเกา จับกุมไดที่กระทอมนาไมมีเลขที่ทางทิศตะวันออก หมู ๒
ต.ดงมอญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พรอมของกลาง ดังนี้

หนาที่ ๕
(๑) ยาบา
(๒) ยาไอซ)
(๓) อาวุธป`นพกสั้น
(๔) กระสุนป`นขนาด .๒๒
(๕) กระสุนป`นขนาด .๓๘
(๖) รถยนต)เกaง
(๗) รถยนต)สวนบุคคล
(๘) รถจักรยานยนต)

ประเภท
๑. ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑
(ยาบาและยาไอซ))
2. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(กัญชา)
๓. ยาเสพติดใหโทษประเภท ๕
(กระทอม)
๔. สารระเหย

ประเภท
๑. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(ยาบาและยาไอซ))
2. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(กัญชา)
๓. ยาเสพติดใหโทษประเภท
(กระทอม)
๔. สารระเหย

ในจํานวน ๑๒ หนา

จํานวน ๖,๙๗๗ เม็ด
จํานวน ๓๑.๘ กรัม
จํานวน ๓ กระบอก
จํานวน ๘๙ นัด
จํานวน ๕๐ นัด
จํานวน ๑ คัน
จํานวน ๑ คัน
จํานวน ๑ คัน

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบ วันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒5 ต.ค.๕๗ วันที่ ๑ – ๒5 ต.ค.๕8
ปริมาณของกลาง
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
ปW ๒๕๕๗
ปW ๒๕๕๗
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
224
233
212
217
๑) ยาบา 81,936.75 เม็ด
๑) ยาบา 61,724 เม็ด
ปbสสาวะ 178 ขวด
ปbสสาวะ 135 ขวด
๒) ยาไอซ) 138 กรัม
2) ยาไอซ) 40.10 กรัม
11
7
8
8
๑) กัญชาแหง 403 กรัม
1) กัญชาแหง 2.206 กก.
กัญชาสด 52.5 กก.
(394 ตน)
1
1
๑) กระทอม 92 ใบ
2

2

3

3

๑) สาระเหย 2 ขวด

1) สาระเหย 3 กระปcอง

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหวางปWงบประมาณ 2557 กับ ปWงบประมาณ 2558
ปWงบประมาณ ๒๕๕๗
ปWงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณของกลาง
(๑ ต.ค.๕๖-๓0 ก.ย.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗-๓0 ก.ย.๕๘)
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
2557
2558
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
3,110
3,162
2,783
2,889 ๑) ยาบา 872,810.5 เม็ด
๑) ยาบา 431,473 เม็ด
ปbสสาวะ 2,432 ขวด
ปbสสาวะ 2,171 ขวด
๒) ยาไอซ) 6 กก. 218 กรัม
๒) ยาไอซ) 201.36 กรัม
133
116
146
129
1) กัญชาแหง 59 กก. 477 กรัม
๑) กัญชาแหง 515 กก.
ปbสสาวะ 9 ขวด
572 กรัม
2) กัญชาสด 135 กก. 604 กรัม 2) กัญชาสด 262 กก.
(1,462 ตน)
(1,960 ตน)
2
2
146
5
1) กระทอม 152 ใบ 30 กรัม
๑) กระทอม 190 ใบ
40

40

43

43

1) สาระเหย
- 22 กระปcอง
- 10 ขวด
- 8 ถุง

1) สาระเหย
- 23 กระปcอง
- 8 หลอด
- 9 ถุง
- 10 ขวด

หนาที่ ๖

ในจํานวน ๑๒ หนา

ผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ภ.จว.มุกดาหาร, สภ.เมืองมุกดาหาร, ฝHายปAองกันและปราบปราม
สปป.๒ (กรมปHาไม, รอย กล.สุรศักดิ์มนตรี, รอยทหารพรานที่ ๒๑๐๙, เจาหนาที่ กก.๓ บก.ปทส. ไดสนธิกําลัง
เขาตรวจคนบานเลขที่ ๑๙ บานเมตุลา ถนนพิทักษ)สันติราษฎร) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อเดินทาง
ไปถึงปรากฏวาไมพบบุคคลใดอยูที่บาน ไดสอบถามบุคคลขางบานบอกวาเปNนบานของนายสรพงษ) เมตุลา
เปNนเจาของบาน เจาหนาที่ไดมองเห็นกองไมเปNนจํานวนมากอยูที่ดานหลังบาน ไมพบบุคคลใดมาแสดงตัวเปNน
เจาของ จึงไดทําการตรวจยึด ของกลาง ดังนี้
๑) ไมชิงชันแปรรูป จํานวน 4 ทอน/เหลี่ยม
๒) ไมประดูแปรรูป จํานวน 68 ทอน/เหลี่ยม
๓) ไมมะคาโมงแปรรูป จํานวน 10 ทอน/เหลี่ยม
๔) ไมนนทรีแปรรูป จํานวน 45 ทอน/เหลี่ยม
๕) ไมแดงแปรรูป
จํานวน 2 ทอน/เหลี่ยม
รวมไมทั้งหมด จํานวน 129 แผน เหลี่ยม ปริมาตร 3.80 ลูกบาศก)เมตร

จับกุม
(คดี)
25

จับกุม
(คดี)
1,033

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑-๒๕ ตุลาคม 2557 กับ วันที่ ๑-๒๕ ตุลาคม 2558
วันที่ ๑ – ๒5 ตุลาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒5 ตุลาคม ๒๕๕๘
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
6
๑) ไมพะยูง
7
๑) ไมพะยูง
136 ทอน ๘ เหลี่ยม
๒๔๕ ทอน ๑๒๙ เหลี่ยม
รวมปริมาตร 1.606 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 3.16499 ลบ.ม.
๒) ไมชนิดอื่น
๒) ไมชนิดอื่น
264 เหลี่ยม
12 ทอน 144 เหลี่ยม
รวมปริมาตร ๑๘.๖๐๘ ลบ.ม.
รวมปริมาตร 5.53 ลบ.ม.
๓) รถยนต) ๑๑ คัน
๓) รถยนต) 3 คัน
๔) รถจักรยานยนต) ๑ คัน
๕) ลอเข็ญ ๒ คัน
๖) เลื่อยยนต) ๔ เครื่อง
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปWงบประมาณ 2557 กับ ปWงบประมาณ 255๘
ปWงบประมาณ 2557
ปWงบประมาณ 2558
(1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57)
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.58)
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
440 ๑) ไมพะยูง
363
59
๑) ไมพะยูง
29,331 ทอน 2,859 เหลี่ยม
5,193 ทอน 668 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 635.224 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 102.2095 ลบ.ม.
2) ไมชนิดอื่น
2) ไมชนิดอื่น
1,120 ทอน 8,442 เหลี่ยม
1,298 ทอน 1,494 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 439.018 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 139.2448 ลบ.ม.
๓) รถยนต) 338 คัน
๓) รถยนต) 77 คัน
4) รถจักรยานยนต) 116 คัน
4) รถจักรยานยนต) 12 คัน
๕) ลอเข็ญ 234 คัน
๕) ลอเข็ญ 40 คัน

หนาที่ ๗

จับกุม
(คดี)

ในจํานวน ๑๒ หนา

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป\าไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปWงบประมาณ 2557 กับ ปWงบประมาณ 255๘
ปWงบประมาณ 2557
ปWงบประมาณ 2558
(1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57)
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.58)
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
6) เลื่อยยนต) 66 เครื่อง
6) เลื่อยยนต) 37 เครื่อง
7) เลื่อยตัด 40 ป`dน
7) รถไถ 4 คัน
8) เครื่องชัง 16 เครื่อง
8) เครื่องชัง 10 เครื่อง
๙) เรือ ๓ ลํา
พื้นที่เสียหาย 2,274 ไร 84 ตร.วา
พื้นที่เสียหาย 186 ไร 44 ตร.วา

ผลการจับกุมแรงงานตางดาว
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑–๒5 ตุลาคม ๒๕๕7 กับ วันที่ ๑–๒5 ตุลาคม ๒๕๕๘
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
วันที่ ๑–๒5 ตุลาคม ๒๕๕7
วันที่ ๑–๒5 ตุลาคม ๒๕๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
10
34
38
ลาว 70 คน
2
ลาว 11 คน
เวียดนาม 2 คน
เวียดนาม 1 คน
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปWงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปWงบประมาณ ๒๕๕๘
ปWงบประมาณ ๒๕๕๗
ปWงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๗
วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง (คน)
หมายเหตุ
410
285
668
304
236
540

เรื่องที่ ๒ การดําเนินงานแกไขป^ญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป\าไม
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้น
- เกิดในเขตพื้นที่ปHาไม
- เกิดนอกเขตพื้นที่ปHาไม
ของกลาง มีดังนี้
1.1 ไมแปรรูป
1.2 ไมทอน
1.3 รถยนต)บรรทุก ๔ ลอ
1.4 ลอเข็ญ
1.5 เลื่อยโซยนต)

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปHาไม
จํานวน 10 คดี ผูตองหา 3 คน
จํานวน 6 คดี
จํานวน 4 คดี
จํานวน 244 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 4.96 ลูกบาศก)เมตร
จํานวน 314 ทอน ปริมาตร 2.572 ลูกบาศก)เมตร
จํานวน ๓ คัน
จํานวน ๒ คัน
จํานวน ๑ เครื่อง

หนาที่ ๘

ในจํานวน ๑๒ หนา

1.6 รถจักรยานยนต)
จํานวน ๒ คัน
1.7 อาวุธป`น
จํานวน ๑ กระบอก
1.8 รถเกaง
จํานวน ๑ คัน
2. คดีเกี่ยวกับไมพะยูง-ไมชิงชัน จํานวน 5 คดี ผูตองหา 1 คน
ของกลาง มีดังนี้
2.1 ไมพะยูง/ชิงชันแปรรูป
จํานวน ๙๗ แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.48 ลูกบาศก)เมตร
2.2 ไมพะยูง/ชิงชันทอน
จํานวน 314 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.572 ลูกบาศก)เมตร
รวมไมพะยูง/ชิงชัน 411 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 3.052 ลูกบาศก)เมตร
3. คดีเกี่ยวกับไมกระยาเลยทั่วไป จํานวน 4 คดี ผูตองหา 1 คน
ของกลาง มีดังนี้
3.1 ไมกระยาเลยแปรรูป
จํานวน 147 แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 4.48 ลูกบาศก)เมตร
รวมไมกระยาเลย 147 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 4.48 ลูกบาศก)เมตร
4. คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว,ป\า พ.ศ.2535 จํานวน ๑ คดี ผูตองหา ๑ คน
5. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป\าไม จํานวน - คดี ผูตองหา – คน
เรื่องที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
(ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารั ก ษาความมั่ น คงและความสงบเรี ย บรอย
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

(1) ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานเกม ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร, อ.คําชะอี และ
อ.หนองสูง จํานวน 4 ครั้ง
(2) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 ฝHายปกครองฯ, กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 ปกครอง อ.เมืองมุกดาหาร, เจาหนาที่
ทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย จ.มุกดาหาร, เจาหนาที่จากที่ดินจังหวัด เขาตรวจยึดและจับกุม
ผูลักลอบดูดหินทราย โดยไมไดรับอนุญาตบริเวณแมน้ําโขงหนาโรงแรมอันนาวานารีสอร)ท ต.ศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร
(3) เมื่อวันที่ 13-16 ต.ค.58 กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 จัดกําลังพลเปNนชุดครูฝfกใหกับผูชวยผูใหญบาน
ฝHายรักษาความสงบ และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน ตามโครงการเตรียมความพรอมสนธิกําลังอาสาสมัคร
ในการตั้งจุดตรวจสกัดปAองกันยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จํานวน 2 รุนๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น
400 คน ณ กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1
(4) เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค.58 ฝHายปกครอง, กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 รวมกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติหนาที่ตรวจคนสิ่งผิดกฎหมาย และอํานวยความสะดวกแกราษฎรจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
และราษฎรไทย ในการขามไป-มาชวงเทศกาลออกพรรษา ยังประเทศไทย ณ บริเ วณเขื่อนริมแมน้ําโขง
อ.เมืองมุกดาหาร
(5) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58 กองรอย อส.อ.เมืองมุกดาหาร ที่ 2 รวมกับหนวยทหาร จาก กกล.รส.จ.มห.,
ทหารพราน, ตชด.234, และหนวยปAองกันรักษาปHา มห.4 ไดตรวจยึดไมยางแปรรูป จํานวน 37 แผน ปริมาตร
0.46 ลูกบาศก)เมตร ณ ชุมชนหินเรือ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

หนาที่ ๙

ในจํานวน ๑๒ หนา

(6) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58 ชุดจัดระเบียบสังคม อ.หนองสูง ออกตรวจรานคาราโอเกะ และสถานประกอบการ
ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการลักลอบจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ในวันออกพรรษา
เรื่องที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิติการทําบัตรผานแดน

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ,
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปWงบประมาณ ๒๕๕๘

ปWงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘
19,184
17,930
17,348
17,521
16,145
239,806

21,525
-

๒8 ตุลาคม ๒๕๕8
-

ผูแทน นรข.

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือนตุลาคม ดังนี้
- จับกุมรถบรรทุก ๑ คัน, ไมพะยูงจํานวน ๒๓ ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.29
ลูกบาศก)เมตร ผูตองหาหลบหนีไปได
ผูแทน ตชด.

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือนตุลาคม ดังนี้
๑) พ.ร.บ.ยาเสพติด (ยาบา) ตรวจยึด ๓ ครั้ง ผูตองหา ๓ คน
ของกลาง 1.๑) ยาบา จํานวน 13,818 เม็ด
1.2) ผลการตรวจยาเสพติดจํานวน ๒ ใบ
2) พ.ร.บ.ยาเสพติด (กัญชา) ตรวจยึด ๑ ครั้ง ผูตองหา ๒ คน
ของกลาง 2.๑) กัญชา จํานวน ๒๓๕ แทง
3) พ.ร.บ.ปHาไม ตรวจยึด ๔ ครั้ง ผูตองหา ๒ คน
ของกลาง 3.1) ไมพะยูง ปริมาตร ๔.๑๑ ลูกบาศก)เมตร
3.2) รถยนต) จํานวน ๑ คัน

หนาที่ ๑๐

ในจํานวน ๑๒ หนา

3.3) รถไถนาเดินตาม จํานวน ๒ คัน
3.3) ผลการตรวจยาเสพติด จํานวน ๑ ใบ
4) พ.ร.บ.อาวุธป`น ตรวจยึด ๒ ครั้ง ผูตองหา ๑ คน
ของกลาง 4.1) อาวุธป`น จํานวน ๑ กระบอก
4.2) กระสุนป`น จํานวน ๑๓ นัด
ผูแทน ตชด.

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือนตุลาคม ดังนี้
๑) จับกุมผูตองหาตามหมายศาล ๒ หมาย
หมายเหตุ ๑.1) หมายศาลทหาร ๑ หมาย
1.๒) หมายศาลฐานยักยอกทรัพย) ๑ หมาย
๒) ปฏิเสธคนเขาเมืองจากศูนย)คัดกรองผูที่สุมเสี่ยงตกเปNนเหยื่อกระบวนการ

คามนุษย) จํานวน ๑๕ ราย
๓) จับกุมคนลาวนําบัตรประชาชนของคนไทยมาใชจํานวน ๑ ราย
๔) จับกุมผูที่อยูเกินอัตราอนุญาต จํานวน ๓๒ ราย
หมายเหตุ 4.1) สัญชาติแคเมอรูน ๑ ราย
4.2) สัญชาติลาว ๓๑ ราย
๕) จับกุมคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน ๔ ราย
หมายเหตุ 5.1) สัญชาติเวียดนาม ๑ ราย
5.2) สัญชาติลาว ๓ ราย
6) จับกุมนายจางจางคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน ๒ ราย
เรื่องที่ 5 รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
ผูแทนศุลกากร

ขอสรุปผลการดําเนินการ ประจําเดือนตุลาคม ดังนี้
สถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน ตุลาคม 2558
มีจํานวนทั้งหมด 2 คดี แบงเปfนสินคาประเภทตางๆ ดังนี้
(1) ตัวตอเลโกหุนยนต)
(2) นาฬิกาขอมือ
(3) กระเปcาสตรี
(4) รองเทาสตรี
(5) ที่ปIดตา
(6) สุกรมีชีวิต
มูลคารวมประมาณ 49,830 บาท

หนาที่ ๑๑

ในจํานวน ๑๒ หนา

เรื่องที่ 6 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.สุรา/ยาสูบ (สรรพสามิต)
ผูแทน สรรพสามิต
ขอรายงานผลการปAองกันปราบปรามเดือนตุลาคม 2558 ดังนี้
1. ผลการปAองกันและปราบปราม เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
1.1 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จํานวน
33 คดี
เปรียบเทียบปรับเปNนเงิน
จํานวน 31,800.00 บาท
ฐานความผิด
1. นําสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไมได
รับใบอนุญาต
2. นําออกแสดงเพื่อขายซึ่งสุราที่รูวา
ทําขึ้นโดยฝHาฝ`นมาตรา 5

จํานวนคดี
ของกลาง
12
๑) สุราแชในประเทศ จํานวน 189 กระปcอง, 24 ขวด (คืน)
3

๑) สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 0.700 ลิตร จํานวน 3 ขวด
น้ําสุรา 1.600 ลิตร

3. นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

3

4. มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้น
โดยฝHาฝ`นมาตรา 5

15

๑) สุราตางประเทศ จํานวน 2 ถุง น้ําสุรา 1.000 ลิตร
2) สุราแชตางประเทศ(เบียร)ลาว) จํานวน 6 กระปcอง
น้ําสุรา 3.000 ลิตร
๑) สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 1.500 ลิตร
จํานวน 16 ขวด น้ําสุรา 21.700 ลิตร

1.2 จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙
เปรียบเทียบปรับเปNนเงิน
ฐานความผิด
๑. นํายาสูบออกแสดงเพื่อขาย
โดยไมไดรับอนุญาต
2. มียาสูบที่มไิ ดปIดแสตมปo
ยาสูบไวในครอบครอง
เกินกวาหารอยกรัม

จํานวนคดี
1
7

จํานวน
8 คดี
จํานวน 97,157.00 บาท

ของกลาง
๑) บุหรี่ซิกาแรตในประเทศ ตรา Wonder
จํานวน 10 ซอง (คืน)
1) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา เพ็ด
จํานวน 154 ซอง น้ําหนัก 3,080 กรัม
2) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Bastos
จํานวน 18 ซอง น้ําหนัก 360 กรัม
3) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Aroma
จํานวน 50 ซอง น้ําหนัก 1,000 กรัม
4) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Jonnee red
จํานวน 20 ซอง น้ําหนัก 400 กรัม

2. มาตรการที่ตองดําเนินการเรงดวนไดแก “การจัดโซนนิ่ง” และ “หามขายสุราใกลสถานศึกษา”
ซึ่งเปNนมาตรการเรงดวนที่จะตองดําเนินการตามขอ ๔ และขอ ๖ ของคําสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ซึ่งทางหนวยงาน
กําลังดําเนินการสํารวจเนื่องจากไดแนวทางในการปฏิบัติมา ทางกรมสรรพสามิตก็ไดดําเนินการอยางเรงดวน
ตองกําหนดเขตในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ตอเนื่อง ติดกับ ขออธิบายขอสังเกตคําวา “บริเวณ
ตอเนื่อง ติดตอ และบริเวณถัดออกไป” ตองคํานึงถึง ขอ ๑ สถานที่เขาถึงไดโดยงาย ขอ ๒ มีลักษณะไมเหมาะสม
ขอ ๓ แหลงมัวสุมมอมเมา ขอ ๔ กอความเดือดรอนรําคาญ ซึ่งเปNนขอกําหนดที่จะตองดําเนินการกับสถาน
ประกอบการที่ใกลกับสถานศึกษาทั่วจังหวัดมุกดาหาร ฝHายปราบปรามตองไปสํารวจรายชื่อ โรงเรียน เขตพื้นที่
ตองแสดงวาเปNนพื้นที่ใกลเคียงระยะทางเทาใด ซึ่งหลักการและเหตุผลตางๆ ตอไปจะไดกลาวในการประชุม
รวมโดยมีผูวาราชการจังหวัดฯ เปNนประธาน

หนาที่ ๑๒

ในจํานวน ๑๒ หนา

เรื่องที่ 7 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล,
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สาธารณสุขจังหวัดฯ)
ผูแทนสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

-- ไมมี –

เรื่องที่ ๘ การดําเนินการปNองกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
ผูแทนปNองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอสรุปผลการดําเนินการในดานการสรางความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. การรายงานสภาพอากาศ ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศใหประเทศไทยเขาสูฤดูหนาว
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภาพอากาศโดยรวมในรอบสัปดาห)นี้อีก ๒-๓ วันขางหนาอุณหภูมิจะลดลง 1-2
องศาเซลเซียส คาดวาในรอบสัปดาห)หนาอุณหภูมิจะอยูในชวง ๒๑-32 องศาเซลเซียส
๒. สถานการณ)น้ํา เวลานี้ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําของโครงการชลประทานประมาณ ๖๖,000,000
ลูกบาศก)เมตร คิดเปNนรอยละ ๗๗, สถานการณ)แมน้ําต่ํากวาระดับตลิ่งอยูที่ระดับ ๑๑ เมตร
๓. การเตรียมการสถานการณ)ภัยหนาวขณะนี้จังหวัดมุกดาหารไดแจงใหทุกอําเภอรายงานจํานวน
ประชาชนที่ขาดแคลนและตองการเครื่องนุงหม รวมจํานวน 79,487 ผืน ในรอบป_ที่ผานมาทางจังหวัดมุกดาหาร
ไดใชงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อผาหมจํานวน ๕,๐๐๐ ผืน ซึง่ ความตองการจํานวน
๗๙,๔๘๗ ผืนนั้น ในรอบป_ที่ผานมานั้นสามารถแจกจายใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึงเนื่องจากป_ที่ผานมา
องค)การบริหารสวนจังหวัด องค)การปกครองสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และบริษัท ฮอนดา ไดรวมบริจาคดวย
ซึ่งป_นี้ก็คาดวาจะสามารถบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางทั่วถึงเหมือนในรอบป_ที่ผานมา
๔. การเตรียมการรณรงค)ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป_ใหม ซึ่งศูนย)อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนระดับชาติ ไดมีหนังสือสั่งการมาใหศูนย)ความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดไดเตรียมการรณรงค)และ
ปAองกันลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป_ใหม โดยใชชื่อวา “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยรับป_ใหม ๒๕๕๙”
ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารจะไดจัดทําแผนและเชิญนายอําเภอทุกแหงประชุมชี้แจงภารกิจดังกลาวนี้ดวย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณทุกทาน
ที่มารวมประชุมในวันนี้ และขอปIดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผูจดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน)/รอง สว.ธร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

