หนาที่ ๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมือ่ วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๕ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผูมาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
๒. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
๓. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
๔. นายธีรพงศ บริสุทธิญาณี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กรรมการ
๕. นายวงศ วงศวิกรม แทน อัยการคุมครองสิทธิฯ กรรมการ
๖. พ.อ.ยุทธนา มวงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.ฯ กรรมการ
๗. พ.ต.ท.ศักดิ์ดา นาคประสิทธิ์ แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
กรรมการ
๘. น.ส.สุพรรณิกา จําปาเทศ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ
๙. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
๑๐. นายอรชุน ซาเสน
ผบ.เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
๑๑. นางมารศรี สุวรรณคุณ
แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ กรรมการ
๑๒. น.ส.ณัฐชยา ชางแกะ แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
๑๓. นายณัฐวัตน เกตุจันทร
๑๔. นายสยาม ภูทรัพยสิน แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
๑๕. พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร กรรมการ
๑๖. นายกําธร เจริญสุข แทน นายดานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
๑๗. นางนภสร ทุง สุกใส แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
๑๘. นายอนันตชัย ไขประภาย แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
๑๙. นายพิงคพันธ คํานา
แทน ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
๒๐. นายเจริญ ครองยุติ แทน
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
๒๑. นายไพบูลย บุตรวัง แทน นายอําเภอคําชะอี
กรรมการ
๒๒. นายขจรศักดิ์ คําปาน แทน นายอําเภอดอนตาล
กรรมการ
๒๓. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี แทน นายอําเภอนิคมคําสรอย
กรรมกา ร
๒๔. นายพิชาญ ไชยเพชร นายอําเภอดงหลวง กรรมการ
๒๕. นายเสฏฐวุฒิ สอนนนท
แทน นายอําเภอหวานใหญ กรรมการ
๒๖. นายวิรัตน เจริญจิตร แทน นายอําเภอหนองสูง
กรรมการ
๒๗. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
กรรมการ
๒๘. พ.ต.ท.เกษา ตันสมรส แทน
ผกก.สภ.คําชะอี
กรรมการ

หนาที่ ๒
๒๙. พ.ต.อ.พิษณุ บรรลุศิลป ผกก.สภ.ดอนตาล กรรมการ
๓๐. พ.ต.อ.ณรงค นาคทัง่ ผกก.สภ.นิคมคําสรอย
๓๑. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน ผกก.สภ.ดงหลวง
๓๒. พ.ต.ท.สุรจิต จันทรแดง แทน ผกก.สภ.หวานใหญ
๓๓. พ.ต.อ.กฤตนัย บัวพันธ ผกก.สภ.หนองสูง
๓๔. พ.ต.อ.พุฒินันท อําพันธ ผกก.สภ.ผึ่งแดด กรรมการ
๓๕. พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร สวญ.สภ.บานคอ
๓๖. พ.ต.ท.อาทิตย แสนวัง สวญ.สภ.กกตูม
๓๗. พ.ต.ท.อดุลย ศรีทอง สวญ.สภ.ปาไร
๓๘. พ.ต.ท.ปยมิตร แสงเมือง สว.สภ.คําปาหลาย กรรมการ
๓๙. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี สว.สภ.หนองสูงใต กรรมการ
๔๐. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย สว.สภ.ดงเย็น
๔๑. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล สว.สภ.นาอุดม
๔๒. ร.อ.นภดล ใจคง ผูแทนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี กรรมการ
๔๓. ร.อ.พิพัฒน เพียรวิเศษ
ผบ.กองรอยทหารพรานที่ ๒๑๐๙
๔๔. พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศเหมือนแท ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
๔๕. นายวีระ จรูญพิทักษพงศ ปองกันจังหวัดมุกดาหาร
๔๖. ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผูไมมาประชุม
๑. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ รองประธานกรรมการ
๒. อัยการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
๓. ผอ.สพป.มุกดาหาร
กรรมการ
๔. ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
๕. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยฯ กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
๗. ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
กรรมการ
๘. ผบ.รอย ตชด.๒๓๔
๙. ผบ.หมูเรือ ที่ ๓ นรข.
๑๐. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฯ กรรมการ
๑๑. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเกียรติศักดิ์ คําปาน
ผูชวยปองกันจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
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ระเบียบวาระที่ ๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการ เดือนนี้เปนเดือนเกือบสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณ และเรามีการประชุมตอเนื่องมา
เปนประจําทุกเดือน สวนราชการที่เกี่ยวของความมั่นคงก็มีดวยกันหลายหนวยเพราะเราเปนจังหวัดชายแดน
และมีปญหาที่ตองเฝาระวังติดตามอยูในหลายๆ ประเด็นดวยกัน เพราะฉะนั้นสวนราชการที่เกี่ยวของในที่นี้
และที่มีเอกสารและจะนําสรุปเพิ่มเติมในวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมือ่ วัน พุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
www.mukdahan.police.go.th โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
-- ไมมี -ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม
(ภ.จว.มุกดาหาร)
พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศเหมือนแท ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต ๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตารางเปรียบเทียบสถิตคิ ดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบวันที่ ๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประเภทความผิด
วันที่ ๑-๒๓ ส.ค.๕๗ วันที่ ๑-๒๓ ส.ค.๕๘ เพิม่ /ลด
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
๕
๕
๖
๓
เพิ่ม ๑
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
๑๘
๑๑
๒๙
๒๓
เพิ่ม ๑๑
๓. ความผิดพิเศษ
๘๒
๓๐
๒๓
๑
ลด ๕๙
๔. ความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย
๒๖๕
๒๗๙
๑๕๑
๑๕๗
ลด ๑๑๔

หนาที่ ๔
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ตารางเปรียบเทียบสถิตคิ ดีอาญา ๔ กลุม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ต.ค.๕๖- ๓๑ ก.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗- ๓๑ ก.ค.๕๘)
ประเภทความผิด
รับแจง
จับ
รับแจง
จับ
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ
๕๗
๔๑
๘๘
๗๒
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
๑๖๖
๘๕
๒๒๐
๑๒๘
๓. ความผิดพิเศษ
๑,๔๙๖
๕๙๙
๔๗๑
๑๔๐
๔. ความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย
๓,๓๖๕
๓,๖๙๐ ๓,๖๐๕
๓,๙๘๕

เพิม่ /ลด
เพิ่ม ๓๑
เพิ่ม ๕๔
ลด ๑๐๒๕
ลด ๒๔๐

ผลการจับกุมคดียาเสพติด
วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. สภ.หนองสูง จับกุมตัว นายกฤษดา สอนธรรม อายุ ๑๙ ป
บานเลขที่ ๓๒ หมูที่ ๑ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ พรอมของกลาง ดังนี้
๑) ยาบา ๔
,๑๙๙ เม็ด
๒) รถจักรยานยนต ๑ คัน
๓) โทรศัพทมือถือ ๑ เครื่อง
โดยแจงขอกลาวหาผูถูกจับกุมวามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑
(ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
นําสง พงส.สภ.หนองสูง ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

ประเภท
๑. ยาบา
๒. ยาไอซ
๓. กัญชา
๔. กระทอม
๕. สารระเหย

ประเภท
๑. ยาบา

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบ วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ค.๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ค.๕๘
ปริมาณของกลาง
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๗
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
๒๗๗
๒๘๒
๘๗
๙๐
ยาบา ๑๓,๘๖๓ เม็ด
ยาบา ๘๔๙๖ เม็ด
ปสสาวะ ๒๑๖ ขวด
ปสสาวะ ๕๕ ขวด
๑
๑
ยาไอซ ๑๑.๑๐ กรัม
๑๑
๑๑
๒
๒
กัญชาแหง ๙.๒๐๒ กรัม
กัญชาแหง ๑.๕ กรัม
ปสสาวะ ๒ ขวด
๑
๑
กระทอม ๘ ใบ
๕
๕
๓
๓
สารระเหย ๓ ขวด
สารระเหย ๑ กระปอง
สารระเหย ๒ กระปอง
สารระเหย ๒ ถุง
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณของกลาง
(๑ ต.ค.๕๖-๓๑ ก.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗-๓๑ ก.ค.๕๘)
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๗
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
๒,๕๑๐
๒,๕๙๔
๒,๕๔๗
๒,๖๔๔
ยาบา ๘๒๗,๕๐๔.๒๕ เม็ด
ยาบา ๔๑๔,๙๐๕ เม็ด

หนาที่ ๕

ประเภท

๒. ยาไอซ
๓. กัญชา

๔. กระทอม
๕. สารระเหย

จับกุม
(คดี)
๖๙
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ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณของกลาง
(๑ ต.ค.๕๖-๓๑ ก.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗-๓๑ ก.ค.๕๘)
จับกุม
ผูตองหา
จับกุม
ผูตองหา
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๗
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
ปสสาวะ ๒,๐๑๖ ขวด
ปสสาวะ ๒,๐๐๙ ขวด
๒
๒
๑
๑
ยาไอซ ๖ กก. ๑๕๓ กรัม
ยาไอซ ๒๐๐.๓๔ กรัม
๑๑๓
๙๙
๑๓๑
๑๑๓
กัญชาแหง
กัญชาแหง
๕๐ กก. ๒๕๘ กรัม
๓๙๘ กก. ๕๑๘ กรัม
กัญชาสด
กัญชาสด
๙๕ กก. ๖๐๔ กรัม
๒๖๒ กก.
(๑,๓๑๑ ตน)
(๑,๙๖๐ ตน)
๔
๔
๔
๕
กระทอม
กระทอม
๓๐ กรัม ๑๔๖ ใบ
๑๙๐ ใบ
๓๐
๓๐
๓๕
๓๕
สารระเหย
สารระเหย
๒๐ กระปอง
๒๒ กระปอง
๒ ขวด
๑๐ ขวด
๘ ถุง
๘ ถุง

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและปาไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
๒๕
(๑) ไมพะยูง ๑,๔๕๑ ทอน, ๒๙ เหลี่ยม
๑๗
๑
(๑) ไมพะยูง ๒๐๗ ทอน
รวมปริมาตร ๒๘.๔๗ ลูกบาศกเมตร
รวมปริมาตร ๒.๖๕ ลูกบาศกเมตร
(๒) ไมกระยาเลย ๕๑๖ เหลี่ยม
(๒) ไมชนิดอื่น ๒๔ ทอน ๕๐ เหลี่ยม
รวมปริมาตร ๓๔.๔๔ ลูกบาศกเมตร
รวมปริมาตร ๒.๔๗ ลูกบาศกเมตร
(๓) รถยนต ๒๕
คัน
(๓) รถยนต ๒
คัน
(๔) รถจักรยานยนต ๘
คัน
(๔) ลอเข็ญ ๑
คัน
(๕) ลอเข็ญ ๗
คัน
(๕) เลื่อยยนต ๑ เครือ่ ง
(๖) เลื่อยยนต ๘
เครือ่ ง
(๖) เรือ ๑
ลํา

หนาที่ ๖

จับกุม
(คดี)
๙๐๓

ในจํานวน ๑๓ หนา

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและปาไม
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ผูตองหา
จับกุม ผูตองหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
๒๗๔ (๑) ไมพะยูง
๓๑๐
๔๘
(๑) ไมพะยูง
จํานวน ๒๖,๙๑๑ ทอน , ๒,๖๖๓ เหลี่ยม
จํานวน ๔,๑๙๘ ทอน, ๖๐๐ เหลี่ยม
รวมปริมาตร ๕๘๔.๔ ลูกบาศกเมตร
รวมปริมาตร ๙๔.๙๙ ลูกบาศกเมตร
(๒) ไมกระยาเลย
(๒) ไมกระยาเลย
จํานวน ๑,๑๒๐ ทอน ๗,๑๗๐ เหลี่ยม
จํานวน ๑๒๗๓ ทอน ๑๓๙๕ เหลี่ยม
รวมปริมาตร ๓๖๐.๖๒ ลูกบาศกเมตร
รวมปริมาตร ๑๓๓.๔๕ ลูกบาศกเมตร
(๓) รถยนต ๓๓๙ คัน
(๓) รถยนต ๖๓ คัน
(๔) รถจักรยานยนต ๑๐๕ คัน
(๔) รถจักรยานยนต ๑๑ คัน
(๕) ลอเข็น ๒๒๑ คัน
(๕) ลอเข็น ๓๒ คัน
(๖) เลือ่ ยตัด ๔๐ เครือ่ ง
(๖) เลือ่ ยตัด ๔ เครือ่ ง
(๗) เลื่อยยนต ๕๔ เครือ่ ง
(๗) เลื่อยยนต ๓๔ เครือ่ ง
(๘) เครื่องชั่ง ๑๖ เครือ่ ง
(๘) เครื่องชั่ง ๑๖ เครือ่ ง
(๙) เรือ ๓ ลํา
(๙) เรือ ๑ ลํา
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง วันที่ ๑–๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
สถิติการจับกุมแรงงานตางดาว
วันที่ ๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง (คน)
หมายเหตุ
๘
๑
๑๖
๓
ลาว ๘ คน
ลาว ๑๘ คน
นอรเวย ๑ คน
อเมริกัน ๑ คน
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานตางดาว
โดยเปรียบเทียบระหวาง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ ก.ค.๕๗
วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ – ๓๑ ก.ค.๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง (คน)
หมายเหตุ
๓๙๐
๒๔๖
๖๓๖
๒๗๖
๒๓๑
๕๐๗

หนาที่ ๗
เรื่องที่ ๒

ในจํานวน ๑๓ หนา

การดําเนินงานแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.มุกดาหาร)

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คดีที่เกิดขึ้น จํานวน
- เกิดในเขตพื้นที่ปาไม
- เกิดนอกเขตพื้นที่ปาไม

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม

๒๒ คดี ผูตองหา
จํานวน ๑๔ คดี
จํานวน ๘ คดี

๒ คน

ของกลาง
๑.๑ ไมแปรรูป ๘๖ แผน/เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๔๒๒ ลูกบาศกเมตร
๑.๒ ไมทอ น ๒๒๒ ทอน ปริมาตร ๓.๕๘๖ ลูกบาศกเมตร
๑.๓ พื้นที่ถูกบุกรุก
จํานวน ๑๘๑-๑-๐๕ ไร
๑.๔ รถยนตบรรทุก ๔ ลอ จํานวน
๑ คัน
๑.๕ ลอเข็น
จํานวน
๑ คัน
๑.๖ เลื่อยโซยนต
จํานวน
๒ เครื่อง
๑.๗ จักรยานยนต
จํานวน
– คัน
๑.๘ อาวุธปน
จํานวน
– กระบอก
๑.๙ รถแวน
จํานวน
– คัน
๑.๑๐ รถเกง
จํานวน ๑
คัน
๑.๑๑ รถตู
จํานวน
– คัน
๑.๑๒ รถไถนาเดินตาม
จํานวน
– คัน
๑.๑๓ เรือยนต
จํานวน
๑ คัน
๑.๑๔ ยาบา/กัญชา
จํานวน
– เม็ด/ตน/กิโลกรัม
๒. คดีเกี่ยวกับไมพะยูง-ไมชิงชัน จํานวน ๙ คดี ผูตองหา ๑ คน
ของกลาง
๒.๑ ไมพะยูง/ชิงชันแปรรูป ๔๑ แผน/เหลี่ยม
ปริมาตร ๐.๘๓๒ ลูกบาศกเมตร
๒.๒ ไมพะยูง/ชิงชันทอน ๒๑๓ ทอน
ปริมาตร ๒.๗๐๖ ลูกบาศกเมตร
รวมไมพะยูง/ไมชิงชัน ๒๕๔ ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร ๓.๕๓๘ ลูกบาศกเมตร

หนาที่ ๘

ในจํานวน ๑๓ หนา

๓. คดีเกี่ยวกับไมกระยาเลยทั่วไป จํานวน ๗ คดี ผูตองหา ๑ คน
ของกลาง
๓.๑ ไมกระยาเลยแปรรูป ๔๕ แผน/เหลี่ยม
ปริมาตร ๑.๕๙ ลูกบาศกเมตร
๓.๒ ไมกระยาเลยทอน ๙ ทอน
ปริมาตร ๐.๘๘ ลูกบาศกเมตร
ปริมาตร ๒.๔๗ ลูกบาศกเมตร
รวมไมกระยา ๕๔ ทอน/แผน/เหลี่ยม
๔. คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕
จํานวน - คดี ผูตองหา - คน
๕. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาไม
จํานวน ๖ คดี ผูตองหา – คน
สรุปผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
รายละเอียด
คดีทีเกิดขึ้น
ผูตองหา
พื้นที่ปาถูกบุกรุก
ไมทอน
ไมแปรรูป
ยาบา/กัญชา
ซากสัตวปาคุมครอง
สัตวปาคุมครอง
อุปกรณการกระทําผิด
รถบรรทุก ๑๐ ลอ
รถฟารมแทรกเตอร
รถกระบะบรรทุก ๔ ลอ
รถกระบะบรรทุก ๖ ลอ
รถเกง
รถแวน
รถตู
รถไถนาเดินตาม
รถจักรยานยนต
ลอเข็น
เลือ่ ยโซยนต
เรือยนต
อาวุธปน

หนวยนับ

เดือนกอน

เดือนนี้

คดี
คน
ไร
ทอน/ลบ.ม.
แผน, เหลี่ยม/ลบ.ม.
เม็ด/ตน/กิโลกรัม
ซาก/กิโลกรัม
ตัว/กิโลกรัม

๕๗
๗
๑,๑๑๖-๓-๙๘
๔๔๐/๑๑.๐๖
๑๓๙/๓.๐๕
๑/-

๒๒
๒
๑๘๑-๑-๐๕
๒๒๒/๓.๕๘๖
๘๖/๒.๔๒๒
-

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
ลํา
กระบอก

๕
๒
๒

๑
๑

๑

๒
๑
-

สะสมตั้งแตตน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
๓๖๐
๙๒
๑,๗๐๔-๑-๓๗
๖,๐๔๒/๑๑๗.๙๓๕
๔๙๙๘/๑๕๑.๐๒๕
๔๙๙๘/๑๕๑.๐๒๕
๔๕/๕๕
๑
๕๓
๒
๑๓
๗
๙
๓
๑๘
๕๗
๔๔
๑
๒๑

หนาที่ ๙
รายละเอียด
เงินสด
สิ่งประดิษฐ
อื่น ๆ

หนวยนับ

เดือนกอน

เดือนนี้

บาท
ชิ้น/รายการ
รายการชิ้น

๙/๙

๒/๒

ในจํานวน ๑๓ หนา
สะสมตั้งแตตน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
๙๘/๑๙๙

เรื่องที่ ๓ รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
(ปกครองจังหวัด, นายอําเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผูแทนปกครองจังหวัด ขอรายงานผลการปฏิบัติการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานเกม ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร, อ.นิคมคําสรอย
สถานบริการ ๕ แหง รานคาราโอเกะ ๕ แหง รานเกม ๑๐ แหงรวม ๒๐ แหง
(๒) กองรอย อส.จ.มห.ที่ ๑ จัดกําลังพลรวมปฏิบัติหนาที่เปนชุดครูฝกและจัดคายบําบัดฟนฟูยาเสพติด
ศูนยขวัญแผนดิน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๗ ส.ค.๕๘ ณ กองรอย อส.จ.มห.ที่ ๑
(๓) วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ กองรอย อส.จ.มห.ที่ ๑ รวมจัดระเบียบคนขอทานในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
มุกดาหาร รวมกับ พมจ., ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร, เจาหนาที่เทศกิจเทศบาลเมืองมุกดาหาร,
โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร/รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร เปนประธานเปดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน
ชุดเจาหนาที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ ๒ แหง ไดแก ๑) ตลาดสดพรเพชร ๒) ตลาดราตรี พบบุคคลเรรอนขอทาน
จํานวน ๑ ราย ไดแก นายอินแปง พิมพา อายุ ๓๗ ป พิการแขนขาลีบ ภูมิลําเนาที่อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี พรอมเงินสด จํานวน ๕๖๙ บาท เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการไดสงตัวกลับเปนที่เรียบรอย
(๔) วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ กองรอย อส.จ.มห.ที่ ๑ จัดกําลังพลรวมพิธีปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม
และการกระทําผิดกฎหมายทุกประเภท ณ กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร/รองผูวาราชการ
จังหวัดมุกดาหาร เปนประธานปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม
(๕) วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘เวลา ๐๙.๓๐ น.กองรอย อส.จ.มห.ที่๑ รวมกับกองรอยทหารราบ กกล.สุรศักดิ์มนตรี
,
หนวยรักษาปา มห.๒ รวมกันตรวจยึดไม
ชิงชัน จํานวน ๖ ทอน ปริมาตร ๐.๖๐ ลูกบาศกเมตร บริเวณสวนยางพารา
บานโนนสมบูรณ ต.บานคอ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร นําสงพนักงานสอบสวน สภ.บานคอ ดําเนินคดีตอไป
เรื่องที่ ๔ รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผูแทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิติการทําบัตรผานแดน

หนาที่ ๑๐

ในจํานวน ๑๓ หนา

เดือน
ตุลาคม

ปงบประมาณ ๒๕๕๘

ปงบประมาณ ๒๕๕๗

๒๔,๗๕๑

๒๔,๗๖๙

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

พฤศจิกายน

๑๗,๔๒๖

๑๗,๗๒๖

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ธันวาคม

๒๑,๓๑๑

๒๕,๕๐๓

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

มกราคม

๒๑,๘๔๓

๒๑,๓๖๒

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

กุมภาพันธ

๑๘,๔๐๒

๒๑,๐๕๙

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

มีนาคม

๒๒,๒๒๗

๒๑,๘๖๓

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เมษายน

๒๕,๗๑๘

๒๘,๕๑๗

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

พฤษภาคม

๑๙,๑๘๔

๒๑,๗๖๘

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มิถุนายน

๑๗,๙๓๐

๒๐,๒๑๓

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

กรกฎาคม

๑๗,๓๔๘

๒๒,๑๗๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิงหาคม

๑๗,๕๒๑

๒๕,๖๑๑

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

กันยายน

-

๒๐,๓๐๐
๒๗๐,๘๖๑

รวม

ผูแทน ตม.จว.มุกดาหาร

หมายเหตุ

ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้

การจับกุมตามหมายจับ
(๑) หมายจับศาลแขวงพระนครใต ขอหาปลอมและใชเอกสารปลอม จํานวน ๑ ราย
(๒) หมายจับศาลจังหวัดพิมาย
ตามมาตรการจับกุมยาเสพติด จํานวน ๑ ราย
(๓) หมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เช็ค
จํานวน ๑ ราย
การจับกุมหลบหนีเขาเมือง
จํานวน ๓๖๗ ราย
- เปนคนลาว ๓๖๕ ราย
- เปนคนอเมริกัน ๑ ราย
- มีการผลักดัน ๓๙๓ คน
- ขอหาใหความชวยเหลือคนตางดาว ๑ ราย
- ขอหาอยูเกินในราชอาณาจักร (คนลาว) ๒ ราย

หนาที่ ๑๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

เรื่องที่ ๕ รายงานผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)
ผูแทนศุลกากร

ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
สถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีศุลกากร ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งหมด ๔ คดี แบงเปนสินคาประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) ปลายขาวสาร
(๒) กระบือแชแข็ง
(๓) รถจักรยาน
มูลคารวมประมาณ ๑๗๘,๓๒๕ บาท

เรื่องที่ ๖ การดําเนินการตาม พ.ร.บ.สุรา/ยาสูบ (สรรพสามิต)
ผูแทน สรรพสามิต ขอรายงานผลการปองกันปราบปรามเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ผลการปองกันและปราบปราม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๑.๑ จับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จํานวน ๑๐
คดี
เปรียบเทียบปรับเปนเงิน
จํานวน ๕,๐๐๐ .๐๐ บาท
ฐานความผิด
๑. นําสุราออกแสดงเพื่อขาย
โดยไมไดรับอนุญาต

จํานวนคดี
ของกลาง
๑๑
(๑) สุราแชในประเทศ จํานวน ๙๕ ขวด
สุราแชในประเทศ จํานวน ๑๗ กระปอง
สุรากลั่นในประเทศ จํานวน ๑๓๕ ขวด (คืน)

๑.๒ จับกุมผูกระทําผิดพ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ จํานวน ๑๒
คดี
เปรียบเทียบปรับเปนเงิน
จํานวน ๔๒,๓๐๑.๕๐ บาท
ฐานความผิด
จํานวนคดี
๑. นํายาสูบออกแสดงเพื่อขาย
๙
โดยไมไดรับอนุญาต
๒. นํายาสูบออกแสดงเพื่อขาย
๙
โดยไมไดรับอนุญาต
๓. มียาสูบที่มิไดปดแสตมปยาสูบ
๒
ไวในครอบครองเกินกวา
หารอยกรัม

ของกลาง
(๑) บุหรี่ซิกาแรตในประเทศ ตรา กรองทิพย, สายฝน, SMS,
WONDER จํานวน ๖๖ ซอง (คืน)
(๑) บุหรี่ซิกาแรตในประเทศ ตรา กรองทิพย, สายฝน, SMS ,
WONDER จํานวน ๖๖ ซอง (คืน)
(๑) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Texas ๕ จํานวน ๑๐๐ ซอง
น้ําหนัก ๒,๐๐๐ กรัม
(๒) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Jonnee Green
จํานวน ๑๐ ซอง น้ําหนัก ๒๐๐ กรัม
( (๑) (๒) ศาลปรับเปนเงิน ๒๖,๑๑๗.๕๐ บาท)

หนาที่ ๑๒
ฐานความผิด

๔. มีไวเพื่อขายยาสูบที่มิได
ปดแสตมปยาสูบ

จํานวนคดี

๑

ในจํานวน ๑๓ หนา

ของกลาง
(๓) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Marlboro
จํานวน ๔๐ ซอง น้ําหนัก ๘๐๐ กรัม
(๑) บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศตรา Era, Lm, Jonnee Red,
Texas จํานวน รวม ๒๖ ซอง น้ําหนัก ๕๒๐ กรัม

๑.๓ จับกุมพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ จํานวน ๑
คดี
เปรียบเทียบปรับเปนเงิน
จํานวน ๑๒,๓๘๔.๐๐ บาท
ฐานความผิด
จํานวนคดี
ของกลาง
๑. มีไวในครอบครองซึ่งสินคา
๑
(๑) รถยนตกระบะ ขนาด ๖๕๙ ซี.ซี. จํานวน ๑ คัน (คืน)
โดยรูวาเปนสินคาที่มิได
เสียภาษี

นอกจากนี้ไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๒/๕๘ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการตรวจ
รานคาที่อยูใกลสถานศึกษาในระยะ ๓๐๐ เมตร ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งไดเตรียมรายชื่อรานคา แผนที่
Roadmap การรับทราบพิกัด รายงานไปยังผูบังคับบัญชาหนวยเหนือทราบ และไดประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงสาธารณะสุข และเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อประชุมเตรียมความพรอมการตรวจรานคา
ดังกลาว โดยมีผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปนประธาน
เรื่องที่ ๗ การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สาธารณสุขจังหวัดฯ)
ผูแทนสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ขอรายงานผลการดําเนินงานของสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไดตรวจรานคาและประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
จํานวน ๑๐ แหง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลการตรวจรานคาและประเมิน
พบวามีรานคาขายผลิตภัณฑยาสูบแบบแบงบรรจุเปนซองยอยที่ไมมีภาพคําเตือน จํานวน ๒ รานคา จากทั้งหมด
จํานวน ๑๐ รานคา, วางผลิตภัณฑในที่มิดชิด จํานวน ๗ รานคา และตรวจสอบการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลปรากฏวาไมพบการกระทําผิดแตอยางใด
จากการสอบถามรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวกับความเขาใจเวลาที่อนุญาตจําหนาย
ปรากฏวายังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับชวงเวลาที่อนุญาตจําหนายที่ไมถูกตอง และอายุของบุคคลที่สามารถซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลได จึงไดแนะนําดังนี้
(๑) เวลาที่อนุญาตจําหนายสุรา ชวงเวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. และชวงเวลา ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.
(๒) มิใหจําหนายเครื่องดื่มใหกับบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ

หนาที่ ๑๓

ในจํานวน ๑๓ หนา

เรื่องที่ ๘ การดําเนินการปองกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
ผูแทนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ระเบียบวาระที่ ๕

-ไมมีเรื่องนําเสนอที่ประชุม-

เรื่องอื่นๆ

ผูแทนสํานักงานจังหวัดฯ
ตามบันทึกขอตกลงแขวงสะหวันเขตขอหนึ่งบอกวากรณีที่มีการจับกุมคุมขัง
พลเมืองของแตละฝาย ใหแจงสถานกงสุลใหญของอีกฝายหนึ่งทราบโดยเร็ว ในการปฏิบัติที่ผานมาสํานักงาน
จังหวัดจะไดรับหนังสือเฉพาะ อ.นิคมคําสรอยเทานั้น เลยเขาใจวาของ สภ.อื่นๆ ไมมีการจับกุมคุมขังผูตองโทษ
ถามีขอความกรุณาใหมีหนังสือแจงจังหวัดดวยเพราะวาจะไดปฏิบัติตามบันทึก กรณีของ สปป.ลาวนั้น ก็ไดแจง
กงสุลใหญแขวงสะหวันเขต ของจังหวัด มุกดาหารใหแจงกงสุลใหญจังหวัดขอนแกน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
บันทึกขอตกลง
ประธานคณะกรรมการ ขอประชาสัมพันธไปยัง สภ.ตางๆ หากมีคดีจับคนลาว จับตางดาว ชวยทํา
ตามบันทึกขอตกลง เพื่อจะไดแจงประสานกงสุลลาวเพื่อปฏิบัติตามขอตกลงกรรมการทานใดมีเรื่องอื่นๆจะเสนอ
อีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ และขอปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ผูจดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน/รอง สว. ธร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

