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รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา ๑๐.3๐ น.
ณ หองประชุมพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผูมาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
๒. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ
๔. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย
๕. นายไพฑูรย ป0นะถา
๖. นายวงศ วงศวิกรม
๗. พ.อ.ยุทธนา มวงพูลสวาสดิ์
๘. พ.ต.อ.ไพโรจน ไทยพุทรา
๙. นายวิรุฬห ศุภกุล
๑๐. นายพรอมพงศ มาพงษ
๑๑. นายสุชาติ บํารุงสวัสดิ์
๑๒. นางสินไทย แสงเพชร
๑๓. นายเชฎฐกฤท วรจันทร
๑๔. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
๑๕. นายอดิชาติ ชูคําสัตย
๑๖. นายอุไรวิธ พลเยี่ยม
๑๗. นายณัฐวัตน เกตุจันทร
๑๘. นายพิชิต ศรีสวาง
๑๙. พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ
๒๐. นางนภสร ทุงสุกใส
๒๑. นายอนันตชัย ไขประภาย
๒๒. นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
๒๓. นายสมเลิศ พาพันธเรือง
๒๔. นายพนมเทียน เผาหอม
๒๕. นายไพบูลย บุตรวัง
๒๖. นายขจรศักดิ์ คําปาน
๒๗. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
๒๘. นายวิรัตน เจริญจิตร
๒๙. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
๓๐. พ.ต.อ.จตุรงค เปรมศิริ
๓๑. พ.ต.อ.พิษณุ บรรลุศิลปM

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กรรมการ
แทน อัยการคุมครองสิทธิฯ
กรรมการ
รอง ผอ.กอ.รมน.(ฝ:ายทหาร)
กรรมการ
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผอ.สพป.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผบ.เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ
กรรมการ
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยฯ กรรมการ
หัวหนาสํานักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทน นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
แทน นายอําเภอดอนตาล
กรรมการ
แทน นายอําเภอนิคมคําสรอย
กรรมการ
แทน นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ
ผกก.สภ.ดอนตาล
กรรมการ
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๓๒. พ.ต.อ.ณรงค นาคทั่ง
๓๓. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน
๓๔. พ.ต.ท.สุรจิต จันทรแดง
๓๕. พ.ต.อ.กฤตนัย บัวพันธ
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.ป0ยมิตร แสงเมือง
๔๑. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๔๒. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย
๔๓. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล
๔๔. ร.ต.อ.ชัยวัฒน ศรีคอ
๔๕. พ.จ.อ.มนัส รอดขาว
๔๖. นายสุพจน สุอริยพงษ
๔๗. พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศเหมือนแท
๔๘. นายวีระ จรูญพิทักษพงศ
๔๙. ร.ต.ท.หญิง รัตนรวี สีมันตระ

ผกก.สภ.นิคมคําสรอย
ผกก.สภ.ดงหลวง
แทน ผกก.สภ.หวานใหญ
ผกก.สภ.หนองสูง
ผกก.สภ.ผึ่งแดด
สวญ.สภ.บานคอ
สวญ.สภ.กกตูม
สวญ.สภ.ป:าไร
สว.สภ.คําป:าหลาย
สว.สภ.หนองสูงใต
สว.สภ.ดงเย็น
สว.สภ.นาอุดม
แทน ผบ.รอย ตชด.234
ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฯ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ปJองกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๒. นายดานศุลกากรมุกดาหาร
๓. นายอําเภอดงหลวง
๔. นายอําเภอหวานใหญ
๕. ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
๖. ผกก.10 บก.รน.
๗. ผูแทนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี
๘. ผบ.กองรอยทหารพรานที่ 2109
๙. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๑๐. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ
ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวิโรจน สนธิกรณ
นายณัฐวุฒิ บัวบุญ
พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ ที่ประชุมพรอมแลวขอเป0ดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
สวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมพลอยบอลรูม
โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากการประชุมไดมาจัดที่โรงแรมพลอยพาเลซ เนื่องจากหองประชุม
ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารกําลังปรับปรุง และกําลังจะแลวเสร็จในเร็วๆ นี้ ในการประชุมครั้งที่ผานมาเป[น
การเตรียมความพรอม การประสานงานและรับทราบขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงในดานตางๆ ของ
หนวยตางๆ ในจังหวัดมุกดาหารที่เกิดขึ้น ไดรวมกันบูรณาการแกไขป\ญหาและขอขัดของ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันศุกร>ที่ 29 พฤษภาคม 2558
www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2558 เมื่ อวั นศุ กรที่ 29 พฤษภาคม 2558
www.mukdahan.police.go.th โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-- ไมมี --

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปTองกันปราบปรามอาชญากรรม (ภ.จว.มุกดาหาร)
4.1.1 สถิติคดีอาญา 4 กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร เปรียบเทียบระหวางเดือน มิ.ย.57 และ มิ.ย.58
ปXงบ 2557
ปXงบ 2558
(1
ต.ค.56
–
31
พ.ค.57)
(1
ต.ค.57
– 31 พ.ค.58) เพิ่ม/ลด
ประเภทความผิด
รับแจง
จับ
รับแจง
จับ
1. คดีความผิดเกี่ยวกับ
46
35
79
60
เพิม่
ชีวิตรางกายและเพศ
33
2. ความผิดเกี่ยวกับ
126
70
165
67
เพิม่
ทรัพย
39
3. ความผิดพิเศษ
1273
522
341
101
ลด
932
4. ความผิดที่รัฐ
2,570
2,790
3,037
3,402
เพิ่ม
เป[นผูเสียหาย
2,570

1-24 มิ.ย.57

1-24 มิ.ย.58
เพิ่ม/ลด

รับแจง จับ
6
4

รับแจง
1

จับ
1

26

8

19

7

131

49

33

14

594 515

215

239

ลด
5
ลด
7
ลด
98
ลด
379

หมายเหตุ : ในภาพรวมเดือน มิ.ย.58 คดีเกิดนอย คดีอุฉกรรจ คดีหมิ่นสถาบัน คดีความมั่นคง ไมมีเกิด
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4.1.2 คดียาเสพติดที่สําคัญหรือนาสนใจ
วันที่ 17 มิ.ย.58 เวลาประมาณ 15.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ จุดตรวจเขมแข็ง ต.โชคชัย
สภ.นิคมคําสรอย พรอมชุดสืบสวน สภ.นิคมคําสรอย ไดรวมกันจับกุมตัว นางลิตา สุวันนะราช อายุ 28 ปq
ที่อยู บานจอมมะนี เมืองชัยเชษฐา กําแพงนครหลวงเวียงจันทร สปป.ลาว พรอมดวยของกลาง ดังนี้
1. ยาบา 5,888 เม็ด
2. โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง
โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดย
ผิดกฎหมาย และไดยึดทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.มาตการฯ ดังนี้
1. เงินสด 13,000 บาท
2. สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํานวน 1 เลม
3. บัตร เอทีเอ็ม 1 ใบ
4. โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง
5. สรอยคอทองคํา 1 เสน ราคาประมาณ 18,000 บาท
6. สรอยขอมือทองคํา 1 เสน ราคา 18,000 บาท
7. ตางหูทองคํา จํานวน 1 คู ราคาประมาณ 2,000 บาท
8. กรอบพระทองคํา 1 อัน ราคาประมาณ 3,000 บาท
4.1.3 ผลการจับกุมประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ตั้งแตวันที่ 1-24 มิ.ย.58)
ขอหา

จับกุม (ราย)
139
9
2

ยาบา
ยาไอซ
กัญชา
กระทอม
สารระเหย

ผูตองหา (คน)
144
9
2

ปริมาณของกลาง
ยาบา 13,671 เม็ด
กัญชา 664 กรัม
กาว 2 กระปrอง

4.1.4 ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ปXงบประมาณ 2557 และ 2558
ขอหา

ยาบา
ยาไอซ
กัญชา

กระทอม
สารระเหย

ปXงบประมาณ 2557
(1 ต.ค.56– 31 พ.ค.57)
จับกุม
ผูตองหา
(ราย)
(คน)
1,980
2013
2
2
87
86

2
29

2
29

ปXงบประมาณ 2558
(1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค.58)
จับกุม
ผูตองหา
(ราย)
(คน)
2,196
2,288
1
1
118
99

4
27

5
27

ปริมาณของกลาง
ปX 2557
ยาบา 294,409 เม็ด
ยาไอซ 111.6 กรัม
กัญชา 100.132 กก.

กระทอมสด 30 กรัม 192 ใบ
สารระเหย
- กาว 12 กระปrอง
- กาว 10 ขวด
- กาว 9 ถุง

ปX 2558
ยาบา 395,897 เม็ด
ยาไอซ 200.34 กรัม
กัญชาแหง
5 กก. 848 กรัม
กัญชาสด
1,958 ตน 262 กก.
กระทอม 120 ใบ
สารระเหย
- กาว 12 กระปrอง
- กาว 8 หลอด
- กาว 2 ถุง
- ทินเนอร 10 ขวด
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ปXงบประมาณ 2557
(1 ต.ค.56– 31 พ.ค.57)
1,980
2013
2
2
87
86

ยาบา
ยาไอซ
กัญชา

กระทอม

2

ปXงบประมาณ 2558
(1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค.58)
2,196
2,288
1
1
118
99

2

4

5
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ปริมาณของกลาง

ยาบา 294,409 เม็ด
ยาไอซ 111.6 กรัม
กัญชา 100.132 กก.

กระทอมสด 30 กรัม 192 ใบ

ยาบา 395,897 เม็ด
ยาไอซ 200.34 กรัม
กัญชาแหง
5 กก. 848 กรัม
กัญชาสด
1,958 ตน 262 กก.
กระทอม 120 ใบ

4.1.5 ผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป^าไม ประจําเดือน มิถุนายน 2558
(ตั้งแตวันที่ 1 – 24 มิ.ย.58)
จับกุม
(คดี)
11

ผูตองหา
(คน)
2

ของกลาง
1. ไมพะยูง
1.1) ไมพะยูง 268 ทอน ปริมาตร 5.7757 ลบ.ม
1.2) ไมพะยูง 61 เหลี่ยม 0.8568 ลบ.ม
2. รถยนต 4 คัน
3. ลอเข็ญ 3 คัน
4. เลื่อยโซยนต 2 เครื่อง

4.1.6 ตารางเปรียบเทียบผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป^าไม
ปX 2557 และ 2558
ปXงบประมาณ 2557
(1 ต.ค.56 – 31 พ.ค.57)
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
(คดี)
(คน)
599
329 1. ไมพะยูง
1.1 23,974 ทอน ปริมาตร 504.725 ลบ.ม
1.2 1,755 เหลี่ยม ปริมาตร 32.921 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 537.646 ลบ.ม.
2. รถยนต 235 คัน
3. รถจักรยานยนต 86 คัน
4. ลอเข็ญ 192 คัน
5. เลื่อยโซยนต 28 เครื่อง
6. เลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง
7. เลื่อยตัด 36 เครื่อง
8. รถไถนา 5 คัน
9. เครื่องชั่ง 11 เครื่อง

ปXงบประมาณ 2558
( 1 ต.ค.57- 31 พ.ค.58)
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
(คดี)
(คน)
214
55
1. ไมพะยูง
1.1 3,635 ทอน ปริมาตร 76.487 ลบ.ม.
1.2 196 เหลี่ยม ปริมาตร 2.865 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 79.343 ลบ.ม.
2. รถยนต 33 คัน
3. รถจักรยานยนต 4 คัน
4. ลอเข็ญ 9 คัน
5. เลื่อยโซยนต 7 เครื่อง
6. เครื่องชั่ง 5 เครื่อง

4.1.7 ผลการจับกุมแรงงานตางดาว ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ตั้งแตวันที่ 1 – 24 มิ.ย.58)
สถิติการจับกุม
23

ชาย (คน)
15

หญิง (คน)
8

หมายเหตุ
ลาว 23 คน

หนาที่ ๖

ในจํานวน ๑๑ หนา

4.1.8 ตารางเปรียบเทียบผลการจับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ปX 2557 และ 2558
ปX 2557
( 1 ต.ค.56-31 พ.ค.57)
501 ราย

ปX 2558
( 1 ต.ค.57-31 พ.ค.58)
470 ราย

เพิ่ม/ลด
ลด 31 ราย

ผกก.สภ.นิคมคําสรอย เรื่องกลองวงจรป0ดบริเวณทางเขา-ออก ที่จอดรถและหองน้ําของศูนยการคาและ บขส.
ขอความรวมมือ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ในการติดตั้งกลองวงจรป0ดดังนี้
1) ติดตั้งกลองวงจรป0ดเพิ่มเติมใหครอบคลุมพื้นที่
2) ปรับมุมและระยะกลองวงจรป0ดใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน
3) ซอมแซมกลองที่ชํารุดใหสามารถใชการได
เนื่องจากบริเวณและสถานที่ดังกลาวเป[นจุดเกี่ยวเนื่องในการติดตอประสานงาน,
รับ-สง ยาเสพติด และเสนทางการเงินของนักคายาเสพติดรายสําคัญ ทําใหไมสามารถติดตามเชื่อมตอขอมูล
เพื่อดําเนินการตาม พรบ.มาตรการฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ป\ญหาที่พบนี้ไดจากการสืบสวนสอบสวนขยายผล
คดียาเสพติดรายสําคัญของ สภ.นิคมคําสรอย ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา
๔.2 การดําเนินงานแกไขป_ญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป^าไม
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.มุกดาหาร)
ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป:าไม
ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้
รายละเอียด

หนวยนับ

คดีทีเกิดขึ้น
ผูตองหา
พื้นที่ป^าถูกบุกรุก
ไมทอน
ไมแปรรูป
ยาบา/กัญชา
ซากสัตว>ป^าคุมครอง
อุปกรณ>การกระทําผิด
รถบรรทุก 10 ลอ
รถฟาร>มแทรกเตอร>
รถกระบะบรรทุก ๔ ลอ
รถกระบะบรรทุก 6 ลอ
รถเกcง
รถแวน
รถตู
รถไถนาเดินตาม
รถจักรยานยนต>
ลอเข็น
เลื่อยโซยนต>
เรือยนต>

คดี
คน
ไร
ทอน/ลบ.ม.
แผน, เหลี่ยม/ลบ.ม.
เม็ด/ตน/กิโลกรัม
ซาก/กิโลกรัม
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
ลํา

เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน
28
3
66-0-08
332/8.999
644/10.801
5

31
6
245-1-09
148/4.13
161/5.09
2/-

4
1
1

7

1
1
1
2

สะสมตั้งแตตน
ปXงบประมาณ 2558
275
82
396-3-49
2137/92.019
4610/140.823
10/194/67.01
43/55
1
47
2
12
7
9
3
17
52
38

หนาที่ ๗
รายละเอียด
อาวุธปeน
เงินสด
สิ่งประดิษฐ>
อื่น ๆ

หนวยนับ
กระบอก
บาท
ชิ้น/รายการ
รายการชิ้น

เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน
1

1

4/5

7/11

ในจํานวน ๑๑ หนา
สะสมตั้งแตตน
ปXงบประมาณ 2558
18
83/181

๔.3 รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย (ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ
บก.อส.จว.มุกดาหาร)
(๑) ตรวจรานเกมสและรานอินเตอรเน็ต จํานวน 21 แหง
(๒) วันที่ 12 มิ.ย.58 รวมปฏิบัติการกวาดลางอาชญากรรมและปJองกันปราบปรามการคามนุษย ในเขต
พื้นที่ อ.เมือง จว.มุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป[นประธานปลอยแถว
(๓) กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 รวมกับกองรอยทหารราบ กกล.สุรศักดิ์มนตรี, เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
ภูผายล, กองรอย อส. อ.ดงหลวงที่ 8 รวมตรวจยึดไมเต็งทอนขนาดใหญ จํานวน 8 ทอน ปริมาตร 6.83 ลบ.ม.
(4) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58 กองรอย อส.อ.ดงหลวงที่ 8 จับกุมคดียาเสพติด ได 1 ราย พรอมของกลาง
ยาบา 120 เม็ด เงินสดจํานวน 1,300 บาท ผูตองหาชื่อ นายขนาน คํามุงคุณ อายุ 47 ปq ที่อยู 58 ม.8
ต.ชะโนด อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(5) กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1 ปฏิบัติหนาที่เป[นชุดครูฝsก รร.วิวัฒนพลเมืองฝ:ายปกครอง ระหวางวันที่ 2-16
มิ.ย.58 ณ กองรอย อส.จ.มห.ที่ 1
(6) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58 กองรอย อส.อ.คําชะอีที่ 4 รวมกับสภ.คําชะอี นําหมายศาลออก ป0ดลอมตรวจคน
บานเปJาหมาย พบยาบาถูกทิ้งลงหองน้ําสามารถนํากลับขึ้นมาไดจํานวน 3 เม็ด
๔.4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน (ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ตารางสถิติการทําบัตรผานแดน
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ>
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปXงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘
19,184
17,930
-

ปXงบประมาณ 2557
๒๔,๗๖๙
๑๗,๗๒๖
๒๕,๕๐๓
๒๑,๓๖๒
๒๑,๐๕๙
๒๑,๘๖๓
๒๘,๕๑๗
๒๑,๗๖๘
๒๐,๒๑๓
๒๒,๑๗๐
๒๕,๖๑๑
๒๐,๓๐๐
๒๗๐,๘๖๑

หมายเหตุ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
27 พฤษภาคม 2558
28 มิถุนายน 2558
กรกฎาคม

หนาที่ ๘

ในจํานวน ๑๑ หนา

๔.5 รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
สถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ตั้งแตวันที่ 1-25 มิ.ย.58)
มีจํานวนทั้งหมด 15 คดี แบงเปmนสินคาประเภทตางๆ ดังนี้
(1) กระเทียม
(5) ไกมีชีวิต
(2) สินคาลิขสิทธิ์
(6) น้ําอัดลม
(3) สุกรมีชีวิต
(7) ยากระตุนทางเพศปลายขาวสาร
(8) ปtนเล็กยาว (ที่ใชในการกีฬา, ลาสัตว)
(4) กรงเหล็ก
มูลคารวมประมาณ 579,386.13 บาท

4.6 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.สุรา/ยาสูบ (สรรพสามิต)
ผลการปTองกันและปราบปราม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จํานวน 24 คดี เปรียบเทียบปรับเปmนเงิน จํานวน 19,300.00 บาท
ฐานความผิด
1. นําสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไมไดรับ
อนุญาต
2. นําสุราออกแสดงเพื่อขายซึ่งสุราทีร่ ูวา
ทําขึ้นโดยฝ:าฝtนมาตรา 5
3. นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

จํานวนคดี
21
2
1

ของกลาง
(๑) สุราแชในประเทศ จํานวน 401 ขวด, 189
กระปrองสุรากลั่นในประเทศ จํานวน 22 ขวด(คืน)
(1) สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด 0.700 ลิตร จํานวน 3 ขวด
น้ําสุรา 2,100 ลิตร
(1) สุรากลั่นชนิดสุราผสมตางประเทศ จํานวน 3 ขวด
น้ําสุรา 2,100 ลิตร

จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ จํานวน 12 คดี เปรียบเทียบปรับเปmนเงิน จํานวน 64,830.25 บาท
ฐานความผิด
๑. นํายาสูบออกแสดงเพื่อขายโดยไมไดรับ
อนุญาต
2. มีไวเพื่อขายยาสูบที่มไิ ดป0ดแสตมปM
ยาสูบ
3. มียาสูบที่มิไดป0ดแสตมปMยาสูบไวใน
ครอบครองเกินกวาหารอยกรัม

จํานวนคดี
9
1

2

ของกลาง
(๑) บุหรี่ซิกาแรตในประเทศ ตรา กรองทิพย, สายฝน, SMS,
WONDER และยาเสน จํานวน 106 ซอง(คืน)
(๑) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Era จํานวน 10 ซอง
น้ําหนัก 200 กรัม
(2) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Marlboro จํานวน 1 ซอง
น้ําหนัก 20 กรัม
(1) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Davidoff จํานวน 57 ซอง
น้ําหนัก 912 กรัม
(2) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Marlboro จํานวน 20 ซอง
น้ําหนัก 400 กรัม
(3) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Mevius Sky Blue
จํานวน 30 ซอง น้ําหนัก 600 กรัม

หนาที่ ๙

ในจํานวน ๑๑ หนา

๔.7 การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล> และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(สาธารณสุขจังหวัดฯ)
นายแพทย>สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
ปqงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557- ๒๕ มิถุนายน 2558)
อําเภอ

เมืองมุกดาหาร
คําชะอี
หวานใหญ
ดอนตาล
หนองสูง
นิคมคําสรอย
ดงหลวง
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
รวม

เปJาหมาย
(คน)

252
154
61
125
65
134
106
63
960

ระบบ
คาปรับเปลี่ยน
Matrix
พฤติกรรม
มาตรฐานใหม
Program
ในโรงพยาบาล
(คน)
(คน)
31
9
8
17
2
1
2
70

10
9
6
8
7
13
12
1
66

รวม
(คน)

โรงเรียนวิวัฒน
คายปรับเปลี่ยน
พลเมืองฝ:าย
พฤติกรรม
อําเภอ
ปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
(คน)
(คน)
รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓
17 15 17 20 16
126
12 10 9 8 12
69
4 4 4 4 4
34
4 13 9 7 11
69
4 4 6 7 6
36
11 11 9 11 9
65
8 3 6 3 2 52 42
130
0 0 0 0 0
1
60 60 60 60 60 52 42
530

รอยละ

50.00
44.80
55.74
55.20
55.38
48.51
122.64
1.59
55.21

๔.8 การดําเนินการปTองกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
หัวหนาสํานักงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอสรุปการเกิดสาธารณภัยในรอบเดือนมิถุนายน 2558
ดังนี้
4.8.1 เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.58 เวลา 15.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.คําชะอี รวม ๓ ตําบล ๑๕ หมูบาน
ดังนี้
4.8.1.1 มีพื้นที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(๑) หมู 1, 2, 6-14 ต.คําชะอี อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร
(๒) หมู 2, 8, 12 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร
(๓) หมู 1, 4 ต.คําบก อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร
4.8.1.2 สรุปความเสียหายวาตภัยในพื้นที่ อ.คําชะอี ดังนี้
(๑) บานพักอาศัยไดรับความเสียหายบางสวน จํานวน ๒๐ หลัง
(๒) ราษฎรไดรับความเดือนรอน จํานวน 60 ครัวเรือน
(๓) โรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตรและคอกสัตวไดรับความเสียหาย จํานวน ๒๘ หลัง
(๔) วัด ไดรับความเสียหาย จํานวน ๑ แหง
(๕) ชาวสวนยางพาราไดรับความเสียหาย จํานวน ๑๒ ราย
4.8.1.3 จังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58
4.8.2 เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.58 เวลา 18.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.หนองสูง รวม 2 ตําบล 2 หมูบาน
ดังนี้
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4.8.2.1 มีพื้นที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(๑) หมู 6 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จว.มุกดาหาร
(๒) หมู 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จว.มุกดาหาร
4.8.2.2 สรุปความเสียหายวาตภัยในพื้นที่ อ.หนองสูง ดังนี้
(๑) บานพักอาศัยไดรับความเสียหาย จํานวน 9 หลัง
(๒) ยุงขาวและอุปกรณไดรับความเสียหายบางสวน จํานวน ๒ หลัง
(3) อาคารโรงเรียนบานคําพอกไดรับความเสียหายบางสวน จํานวน ๑ แหง
(4) กระทอมปลายนาไดรับความเสียหายบางสวน จํานวน ๑ หลัง
(5) ราษฎรไดรับความเดือนรอน จํานวน ๕๒ ราย รวม 12 ครัวเรือน
4.8.2.3 จังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58
4.8.3 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 19.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร รวม ๓ ตําบล
๓ หมูบาน ดังนี้
4.8.3.1 มีพื้นที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(๑) หมู 7 ต.คําป:าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร
(๒) หมู 9 ต.บานโคก อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร
(๓) หมู 5 ต.บางทรายใหญ อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร
4.8.3.2 สรุปความเสียหายวาตภัยในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร ดังนี้
(๑) บานพักอาศัยไดรับความเสียหาย จํานวน 5 หลัง
(2) ราษฎรไดรับความเดือนรอน จํานวน ๕ ครัวเรือน
4.8.3.3 จังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58
การใหความชวยเหลือ สํานักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ประสาน อ.เมือง
มุกดาหาร อ.คําชะอี และ อ.หนองสูง รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่กําลังดําเนินการสํารวจ
ความเสียหายอยางละเอียด เพื่อดําเนินการชวยเหลือในเบื้องตนแลว หากมีความเสียหายเพิ่มเติมจังหวัด
มุกดาหารจะรายงานสถานการณเพิ่มเติมโดยเรงดวนตอไป
มาตรการหรือแนวทางประชาสัมพันธ>หรือแจงขาวสารประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทําประกาศ
แจงเตือนภัยของจังหวัดมุกดาหารแจงเตือนผานชองทางตางๆ เชน ประชาสัมพันธจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร องคการปกครองสวนทองถิ่น ตําบล หมูบาน และเสียงตามสาย รวมทั้ง
แจงเตือน ผานระบบ LINE และ Facebook
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการ ปqนี้จังหวัดมุกดาหารเป[นเจาภาพจัดประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบ
เรียบรอยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันเขต ครั้งที่ 9 โดยจังหวัดมุกดาหารไดพิจารณาแลว
จะจัดประชุมวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัด นครราชสีมา กอนถึงวัน ประชุมจะมีการประชุม
คณะกรรมการฝ:ายเลขานุการยอย ซึ่งกรรมการฝ:ายเลขานุการประกอบดวยสวนราชการตางๆ เกี่ยวกับความมั่นคง
ขอใหหนวยงานตางๆ เตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการประชุมนําเสนอใหที่ประชุมฝ:ายเลขานุการ
กอน ในสวนของฝ:ายเลขาฯ ขอใหเตรียมขอมูลเกี่ยวกับคนลาวที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดไวเป[นขอมูลเพิ่มเติมดวย
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กรรมการทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ และขอ
ป0ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผูจดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน/รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

