หน้าที่ ๑

ในจานวน ๑๐ หน้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ๒๐5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

-----------------ผู้มาประชุม
๑. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์
๒. น.ส.รัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๓. นายไพฑูรย์ ปินะถา
๔. นายวงศ์ วงศ์วิกรม
๕. พ.ต.อ.สามารถ แก๎วเนตร
๖. นายวิทยา วัฒนาเรืองโกวิท
๗. นางณิทฐา แสวงทอง
๘. นายทวี ฤทธิเสน
๙. นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
๑๐. น.ส.ณัฐชยา ชํางแกะ
๑๑. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๑๒. นายวีรพล เทพากรณ์
๑๓. นายพิชิต ศรีสวําง
๑๔. นายกาธร เจริญสุข
๑๕. นางสุวรรณา กุลวงษ์
๑๖. นายอนันตชัย ไขประภาย
๑๗. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๘. นายสมเลิศ พาพันธ์เรือง
๑๙. นายพนมเทียน เผําหอม
๒๐. นายไพบูลย์ บุตรวัง
๒๑. นายขจรศักดิ์ คาปาน
๒๒. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
๒๓. นายพิชาญ ไชยเพชร
๒๔. นายเสฏฐวุฒิ สอนนนท์
๒๕. นายวิรัตน์ เจริญจิตร์
๒๖. ร.ต.อ.อัครเดชน์ ถูทอง
๒๗. พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
๒๘. พ.ต.อ.พิษณุ บรรลุศิลป์
๒๙. พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง
๓๐. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ถาวรพจน์
๓๑. พ.ต.ท.สุรจิต จันทร์แดง

รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
แทน อัยการคุ๎มครองสิทธิฯ
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กฯ
แทน ท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แทน หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ
แทน ขนสํงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายดํานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
กรรมการ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทน นายอาเภอคาชะอี
กรรมการ
แทน นายอาเภอดอนตาล
กรรมการ
แทน นายอาเภอนิคมคาสร๎อย
กรรมการ
นายอาเภอดงหลวง
กรรมการ
แทน นายอาเภอหว๎านใหญํ
กรรมการ
แทน นายอาเภอหนองสูง
กรรมการ
แทน ผกก.๑๐ บก.รน.
กรรมการ
ผกก.สภ.คาชะอี
กรรมการ
ผกก.สภ.ดอนตาล
กรรมการ
ผกก.สภ.นิคมคาสร๎อย
กรรมการ
ผกก.สภ.ดงหลวง
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.หว๎านใหญํ
กรรมการ

หน้าที่ ๒
๓๒. พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
๓๓. พ.ต.ท.ลิขิต คันศร
๓๔. พ.ต.ท.อดุลย์ ศรีทอง
๓๕. พ.ต.ท.วีระวุฒิ เศษแสงศรี
๓๖. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์
๓๗. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล
๓๘. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทีป
๓๙. พ.จ.อ.สุรพล มํวงชานาญ
๔๐. ร.อ.พิพัฒน์ เพียวิเศษ
๔๑. นายนัดนวุทธ ระนา
๔๒. นายอดุล ศิริมันต์
๔๓. พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศ์เหมือนแท๎
๔๔. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์
๔๕. ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน์

สวญ.สภ.บ๎านค๎อ
สวญ.สภ.กกตูม
สวญ.สภ.ปุาไรํ
สว.สภ.หนองสูงใต๎
สว.สภ.ดงเย็น
สว.สภ.นาอุดม
ผบ.ร๎อย ตชด.234
ผบ.หมูํเรือ ที่ ๓ นรข.
ผบ.กองร๎อยทหารพรานที่ 2109
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ปูองกันจังหวัดมุกดาหาร
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
๔. รอง ผอ.กอ.รมน.ฯ
๕. ผอ.สพป.มุกดาหาร
๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
๗. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
๘. ผู๎บังคับหนํวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
๙. ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
๑๐. ผกก.สภ.หนองสูง
๑๑. ผกก.สภ.ผึ่งแดด
๑๒. สว.สภ.คาปุาหลาย
๑๓. ผู๎แทนกองกาลังสุรศักดิ์มนตรี
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญํ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.อ.ภณกช หรรษา
๒. นายองอาจ รังศรีศักดิ์
๓. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานคณะกรรมการ
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-- ไมํมี --

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/2558 เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม 2558
www.mukdahan.police.go.th
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/2558 เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม 2558
www.mukdahan.police.go.th โดยไมํมีการแก๎ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-- ไมํมี --

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
(ภ.จว.มุกดาหาร)

พ.ต.อ.กวีกฤษฏิ์ ชูวงศ์เหมือนแท้ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 - 2๓ กันยายน 2558
ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบวันที่ ๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ประเภทความผิด
วันที่ ๑-๒๓ ก.ย.๕๗ วันที่ ๑-๒๓ ก.ย.๕๘ เพิ่ม/ลด
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกายและเพศ
4
1
7
4
เพิม่ 3
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
9
6
14
11
เพิม่ 5
3. ความผิดพิเศษ
68
18
28
7
ลด 40
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย
203
232
162
204
ลด 41
ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ของ ภ.จว.มุกดาหาร
โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ต.ค.๕๖- ๓๑ ส.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗- ๓๑ ส.ค.๕๘) เพิ่ม/ลด
ประเภทความผิด
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง
จับ
๑. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกายและเพศ
63
47
94
80
เพิม่ 31
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
190
99
260
168
เพิ่ม 70
3. ความผิดพิเศษ
1,607
643
511
150
ลด 1,096
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย
3,732
4,078 3,887
4,338
เพิม่ 155
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ในจานวน ๑๐ หน้า

ผลการจับกุมคดียาเสพติด
เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๘ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ๎าหน๎าที่ตารวจประจาจุดตรวจเข๎มแข็งตู๎ 82 พรรษา
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครอง , เจ๎าหน๎าที่ทหาร ร๎อย ร .กกล.สุรศักดิ์มนตรี , เจ๎าหน๎าที่ตารวจทางหลวง
ทล.5 กก.6 บก.ทล., เจ๎าหน๎าที่ตารวจตรวจคนเข๎าเมือง จ .มุกดาหาร , เจ๎าหน๎าที่กองกากับการตารวจน้า
จ.มุกดาหาร และเจ๎าหน๎าที่กองกากับการสืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร ได๎รํวมกันจับกุมตัว นายนรินทร์ นามพวน
อายุ 44 ปี 62 ม.3 ต.พนอม อ.ทําอุเทน จ.นครพนม ข๎อหามียาเสพติดประเภท5 (กัญชา) ไว๎ในความครอบครอง
เพื่อจาหนํายโดยผิดกฎหมาย พร๎อมของกลาง ได๎ที่จุดตรวจเข๎มแข็ง ๘๒ พรรษา ดังนี้
๑) กัญชาแห๎งอัดแทํง น้าหนัก 1 กิโลกรัม จานวน 200 แทํง
๒) รถยนต์เก๋ง ยี่ห๎อฮอนด๎า สีฟูา ทะเบียน ญน 2905 กทม. จานวน ๑ คัน
๓) โทรศัพท์มือถือ จานวน ๑ เครื่อง

ประเภท
1. ยาบ๎า
๒. ยาไอซ์

๓. กัญชา
๔. กระทํอม
๕. สารระเหย

ประเภท
1. ยาบ๎า

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
โดยเปรียบเทียบ วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กับ วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ย.๕๗ วันที่ ๑ – ๒๓ ก.ย.๕๘
ปริมาณของกลาง
จับกุม
ผู้ต้องหา
จับกุม
ผู้ต้องหา
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๗
(ราย)
(คน)
(ราย)
(คน)
187
197
80
86
๑) ยาบ๎า 31507.5 เม็ด
1) ยาบ๎า 4,559 เม็ด
ปัสสะวะ 133 ขวด
ปัสสะวะ 53 ขวด
2) ยาไอซ์ 53.46 กรัม
2) ยาไอซ์ 1.2 กรัม
9
7
3
4
๑) กัญชาแห๎ง
1) กัญชาแห๎ง
จานวน 17 กรัม
จานวน 207.8 กรัม
๒) กัญชาสด
จานวน 40 กก.(151 ต๎น)
5
5
2
2
กาว 5 กระป๋อง
กาว 2 ถุง
187
197
80
86
1) ยาบ๎า 31507.5 เม็ด
1) ยาบ๎า 4,559 เม็ด
ปัสสะวะ 133 ขวด
ปัสสะวะ 53 ขวด
2) ยาไอซ์ 53.46 กรัม
2) ยาไอซ์ 1.2 กรัม
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหว่างปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณของกลาง
(๑ ต.ค.๕๖-๓๑ ส.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗-๓๑ ส.ค.๕๘)
จับกุม
(ราย)
3,111

ผู้ต้องหา
(คน)
3,162

จับกุม
(ราย)
2,687

ผู้ต้องหา
(คน)
2,787

133

116

136

119

5

5

4

5

๒. ยาไอซ์
๓. กัญชา

ปี ๒๕๕๗
๑) ยาบ๎า 872810.5 เม็ด
ปัสสะวะ 2,432 ขวด
2) ยาไอซ์ 6 กก. 218 กรัม
1) กัญชาแห๎ง
59 กก. 477 กรัม
2) กัญชาสด
135 กก. 604 กรัม
(1,462 ต๎น)
กระทํอม 135 กก.
152 ใบ

ปี ๒๕๕๗
1) ยาบ๎า 426,874
ปัสสะวะ 2,105 ขวด
2) ยาไอซ์ 200.34 กรัม
1) กัญชาแห๎ง
398 กก. 564 กรัม
2) กัญชาสด
262 กก.
(1,960 ต๎น)
กระทํอม 190 ใบ

หน้าที่ ๕

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด
ระหว่างปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณของกลาง
(๑ ต.ค.๕๖-๓๑ ส.ค.๕๗) (๑ ต.ค.๕๗-๓๑ ส.ค.๕๘)

ประเภท
๔. กระทํอม

จับกุม
(ราย)
40

ผู้ต้องหา
(คน)
40

จับกุม
(ราย)
40

ผู้ต้องหา
(คน)
40

๕. สารระเหย

3,111

3,162

2,687

2,787

จับกุม
(คดี)
61

จับกุม
(คดี)
972

ในจานวน ๑๐ หน้า

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๗

1) กาว 22 กระป๋อง
2) กาว ๑๐ ขวด
3) กาว ๘ ถุง

1) กาว 20 กระป๋อง
2) กาว 8 หลอด
3) กาว 9 ถุง
4) ทินเนอร์ 10 ขวด
๑) ยาบ๎า 872810.5 เม็ด 1) ยาบ๎า 426,874
ปัสสะวะ 2,432 ขวด
ปัสสะวะ 2,105 ขวด
2) ยาไอซ์ 6 กก. 218 กรัม 2) ยาไอซ์ 200.34 กรัม

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โดยเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ ๑-๒๓ กันยายน 2557 กับ วันที่ ๑-๒๓ กันยายน 2558
วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้ต้องหา
จับกุม ผู้ต้องหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
28
๑) ไม๎พะยูง
28
9
1) ไม๎พะยูง
จานวน 969 ทํอน 167 เหลี่ยม รวม
จานวน 705 ทํอน 26 เหลี่ยม
ปริมาตร 22.34 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 6.34 ลบ.ม.
2) ไม๎ชนิดอื่น
2) ไม๎ชนิดอื่น
จานวน 13 ทํอน 756เหลี่ยม
จานวน 1 ทํอน 29 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 43.96 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 2.46 ลบ.ม.
3) รถยนต์ 24 คัน
3) รถยนต์ ๘ คัน
๔) รถจักรยานยนต์ 3 คัน
๔) รถจักรยานยนต์ 1 คัน
5) ล๎อเข็ญ 6 คัน
5) ล๎อเข็ญ 6 คัน
6) เลื่อยยนต์ 4 เครื่อง
6) เรือ 2 ลา
รวมพื้นที่เสียหาย 18 ไรํ 2 งาน 10 ตร.วา
รวมพื้นที่เสียหาย 756 ไรํ 2 งาน 2 ตร.วา
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 255๘
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
(1 ต.ค.2556 – ๓๑ ส.ค.2557)
(1 ต.ค. 2557 – ๓๑ ส.ค.2558)
ผู้ต้องหา
จับกุม ผู้ต้องหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
412 1) ไม๎พะยูง
333
76
1) ไม๎พะยูง
28,362 ทํอน 2,692 เหลี่ยม
4,488 ทํอน 609 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 612.88 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 94.9895 ลบ.ม.
2) ไม๎ชนิดอื่น
2) ไม๎ชนิดอื่น
1,120 ทํอน 7,686 เหลี่ยม
1,297 ทํอน 1,465 เหลี่ยม
รวมปริมาตร 395.06 ลบ.ม.
รวมปริมาตร 136.784 ลบ.ม.
3) รถยนต์ 364 คัน
3) รถยนต์ 68 คัน
๔) รถจักรยานยนต์ 113 คัน
๔) รถจักรยานยนต์ 11 คัน
5) ล๎อเข็ญ 228 คัน
5) ล๎อเข็ญ 34 คัน
6) เลื่อยยนต์ 62 เครื่อง
๕) เลื่อยยนต์ 35 เครื่อง
๗) เลื่อยตัด 40 ปื้น
๗) รถไถ ๔ คัน
๘) เครื่องชั่ง 16 เครื่อง
๘) เลื่อยตัด 40 ปื้น

หน้าที่ ๖

จับกุม
(คดี)

ในจานวน ๑๐ หน้า

ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 255๘
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
(1 ต.ค.2556 – ๓๑ ส.ค.2557)
(1 ต.ค. 2557 – ๓๑ ส.ค.2558)
ผู้ต้องหา
จับกุม ผู้ต้องหา
ของกลาง
ของกลาง
(คน)
(คดี)
(คน)
๙) เรือ ๓ ลา
๙) เครือ่ งชั่ง 10 เครื่อง
รวมพื้นที่เสียหาย 167 ไรํ 2 งาน 34 ตร.วา
๑๐) เรือ 4 ลา
รวมพื้นที่เสียหาย 1518 ไรํ 35 ตร.วา
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
โดยเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ ๑–๒๓ กันยายน ๒๕๕7 กับ วันที่ ๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าว
สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าว
วันที่ ๑–๒๓ กันยายน ๒๕๕7
วันที่ ๑–๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
8
5
ลาว 11 คน
9
2
ลาว 10 คน
เวียดนาม 2 คน
เวียดนาม 1 คน
ตารางเปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๒๓.ก.ย.๕๗
วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ – ๒๓.ก.ย.๕๘
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง (คน)
หมายเหตุ
401
252
653
293
235
528

เรื่องที่ ๒ การดาเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จว.มุกดาหาร)
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

ขอสรุปผลการปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม๎

๑. คดีที่เกิดขึ้น
จานวน 2 คดี ผู๎ต๎องหา 2 คน
- เกิดในเขตพื้นที่ปุาไม๎ จานวน 14 คดี
- เกิดนอกเขตพื้นที่ปุาไม๎ จานวน ๗ คดี
2. คดีเกี่ยวกับไม้พะยูง-ไม้ชิงชัน จานวน ๑๒ คดี ผู๎ต๎องหา ๓ คน
3. คดีเกี่ยวกับไม้กระยาเลยทั่วไป จานวน ๑ คดี ผู๎ต๎องหา 1 คน
4. คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จานวน ๑ คดี ผู๎ต๎องหา๑ คน
5. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ จานวน 7 คดี ผู๎ต๎องหา – คน
สรุปผลการดาเนินการทวงคืนผืนป่า
พื้นที่เปูาหมายที่จะดาเนินการทวงคืนผืนปุาทั้งหมด จานวน ๑๙๙ ไรํ ข๎อมูลวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ได๎มีเปูาหมายใหมํ ทั้งหมด จานวน ๓๐ แปลง เนื้อที่ ๕๖๐ ไรํ ได๎ดาเนินการรื้อถอนไปแล๎ว ๙ แปลง ๔๔ ไรํ
คงเหลือ ๒๑ แปลง ๕๒๑ ไรํ ซึ่งคาดวําจะดาเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

หน้าที่ ๗

ในจานวน ๑๐ หน้า

เรื่องที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(ปกครองจังหวัด, นายอาเภอ และ บก.อส.จว.มุกดาหาร)
ผู้แทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

(1) ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ ร๎านเกม ในเขตพื้นที่ อ .เมืองมุกดาหาร , อ.ดงหลวง
และ อ.คาชะอี จานวน 5 ครั้ง
(2) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.58 ตรวจโรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร
(3) กองร๎อย อส.จ.มห.ที่1 จัดกาลังพลเป็นชุดครูฝึกและจัดคํายบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผํนดิน
รุํนที่ 3/2558 ระหวํางวันที่ 7-15 ก.ย.58 ณ กองร๎อย อส.จ.มห.ที่ 1
(4) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.๕๘ ฝุายปกครองและกองร๎อย อส.อ.เมืองมุกดาหาร ที2่ รํวมกับกานัน ต.คาปุาหลาย,
ชรบ., ผรส. และทหาร เข๎าตรวจสอบบุคคลต๎องสงสัยวํากระทาความผิดตามหมายจับมาหลบซํอนอยูํในปุาระหวําง
เขตตาบลคาปุาหลาย และตาบลดงมอน จึงได๎เข๎าสนธิกาลังกันเข๎าตรวจสอบ แตํผู๎ต๎องสงสัยไหวตัวทั นสามารถ
หลบหนีไปได๎
(5) เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.58 ฝุายปกครอง, กองร๎อย อส.อ.เมืองฯ ที่ 2 รํวมกับ จนท.ทหาร, จนท.เทศกิจ
ได๎รํวมกันสุํมตรวจรถยนต์ และตรวจปัสสาวะบุคคลที่นั่งมาในรถพบสารเสพติด จึงได๎ตรวจค๎นภายในรถพบยาบ๎า
จานวน 149 เม็ด บรรจุในซองพลาสติก จึงควบคุมผู๎ต๎องหาทั้งหมด 3 คน สํง สภ.เมืองมุกดาหาร ดาเนินคดี
เรื่องที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน
(ปกครองจังหวัด, นรข., ตชด., ทหารพราน, ตม. และ รน.)
ผู้แทนปกครองจังหวัด

ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดระเบียบชายแดน เดือน กันยายน ๒๕๕๘
ดังนี้
ตารางสถิติการทาบัตรผ่านแดน

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๔,๗๕๑
๑๗,๔๒๖
๒๑,๓๑๑
๒๑,๘๔๓
๑๘,๔๐๒
๒๒,๒๒๗
๒๕,๗๑๘
19,184
17,930
17,348

ปีงบประมาณ 2557
๒๔,๗๖๙
๑๗,๗๒๖
๒๕,๕๐๓
๒๑,๓๖๒
๒๑,๐๕๙
๒๑,๘๖๓
๒๘,๕๑๗
๒๑,๗๖๘
๒๐,๒๑๓
๒๒,๑๗๐

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

17,521

๒๕,๖๑๑

29 สิงหาคม 2558

หน้าที่ ๘
เดือน
กันยายน
รวม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ 2557

16,145
๒๓๙,๘๐๖

๒๐,๓๐๐
๒๗๐,๘๖๑

ในจานวน ๑๐ หน้า
หมายเหตุ

26 กันยายน 2558

ผู้แทน ตชด.

ขอสรุปผลการดาเนินการ ประจาเดือนกันยายน ดังนี้
- ผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม๎ ทั้งหมด
จานวน ๘ ครั้ง สามารถจับกุมผู๎ต๎องหาได๎ ๓ คน ปริมาตรไม๎ ๑๒.๙๕ ลบ.เมตร รถยนต์จานวน ๓ คัน
ผู้แทน ตม.

ขอสรุปผลการดาเนินการ ประจาเดือนกันยายน ดังนี้
จับกุมผู๎ต๎องหาหลบเข๎าเมืองจานวน ๔ ราย
- ลาว ๓ คน
- เวียดนาม ๑ คน
เรื่องที่ 5 รายงานผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ศุลกากร)

ผู้แทนศุลกากร

ขอสรุปผลการดาเนินการ ประจาเดือนกันยายน ดังนี้
สถิติการจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประจาเดือน กันยายน 2558
มีจานวนทั้งหมด ๕ คดี แบ่งเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) ซองหุ๎มโทรศัพท์
(2) สุกรมีชีวิต
(3) เครื่องในกระบือแชํแข็ง
(4) เสื้อกีฬากาเนิดตํางประเทศ
มูลค่ารวมประมาณ 412,500 บาท

เรื่องที่ 6 การดาเนินการตาม พ.ร.บ.สุรา/ยาสูบ (สรรพสามิต)
ผู้แทน สรรพสามิต
ขอรายงานผลการป้องกันปราบปรามเดือนกันยายน 2558 ดังนี้
1. ผลการปูองกันและปราบปราม เดือนกันยายน ๒๕๕๘
1.1 จับกุมผู๎กระทาผิด พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ จานวน
1๙ คดี
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน
จานวน ๑๓,๕๐๐.00 บาท
ฐานความผิด
1. นาสุราเกินกวําหนึ่งลิตรเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมํได๎รับอนุญาต
๒. ไมํทาบัญชีแสดงจานวนสุรา
๓. นาสุราออกแสดงเพื่อขายโดย
ไมํได๎รับอนุญาต

จานวนคดี
ของกลาง
๒
(๑) สุราแชํตํางประเทศ เบียร์ลาว
ขนาดความจุ ๐.๕๐๐ ลิตร จานวน ๑๒ กระป๋อง
น้าสุรา ๖.๐๐๐ ลิตร
๑
๑๓
(๑) สุราแชํในประเทศ
จานวน ๘๐ ขวด, ๒๖๒ กระป๋อง
สุรากลั่นในประเทศ
จานวน ๑๙ ขวด (คืน)

หน้าที่ ๙
ฐานความผิด
๔. มีไว๎เพื่อครอบครองซึ่งสุราที่รู๎วํา
ทาขึ้นโดยฝุาฝืนมาตรา ๕

จานวนคดี

ในจานวน ๑๐ หน้า

ของกลาง
(๑) สุรากลั่นชนิดสุราผสม ขนาด ๑.๕๐๐ ลิตร
จานวน ๓ ขวด น้าสุรา ๓.๙๐๐ ลิตร

1.2 จับกุมผู๎กระทาผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ จานวน
1 คดี
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน
จานวน ๒,๘๘๘.๐๐ บาท
ฐานความผิด
1. มีไว๎ครอบครองซึ่งสินค๎าโดย
รู๎วําเป็นสินค๎าที่มิได๎เสียภาษี

จานวนคดี
ของกลาง
9
(1) แบตเตอรี่ ตรา The Eagle ขนาด ๑.๕ โวลป์/แอมแปร์
จานวน ๒๖๘๘ ก๎อน (คืน)

เรื่องที่ 7 การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุขจังหวัดฯ)
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

-- ไมํมี –

เรื่องที่ ๘ การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย (ปภ.)
ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอสรุป ผลการดาเนินการในด๎านการสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) สานักงาน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได๎ ดาเนินการ ฝึกและจัดตั้งสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จานวน ๑ รุํน ที่ อบต.บ๎านบาก อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘
กันยายน ๒๕๕๘
๒) การฝึกอบรมทบทวนความรู๎ของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย จานวน ๒ รุํน ที่ อบต.หนองแวง
อ.นิคมคาสร๎อย จว.มุกดาหาร
๓) การฝึกซ๎อมแผนปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยท๎องถิ่นอีก ๓ รุํน ได๎แกํ อบต.โนนยาง อ.หนองสูง
จว.มุกดาหาร, อบต.นิคมคาสร๎อย อ.นิคมคาสร๎อย จว.มุกดาหาร และเทศบาลภูวง อ.หนองสูง จว.มุกดาหาร
๔) การฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมรับมือภัยพิบัติกับภัยธรรมชาติให๎แกํโรงเรียน จานวน ๓ แหํง ในเขต
สานักงานพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ขออนุญาตสอบถามผู๎แทนสรรพสามิตกรณีสถานประกอบการอบสถานศึกษา
ไมํทราบวําทางสรรพสามิตได๎ทาการเพิกถอนใบอนุญาตจาหนํายสุราหรือไมํ หรือมีแนวทางการปฏิบัติอยํางไร
เนื่องจากทางเจ๎าหน๎าที่ตารวจจะได๎บังคับใช๎กฎหมายได๎ถูกต๎อง
ผู้แทนสรรพสามิต
ตามนโยบายและโครงการต๎องปฏิบัติตามกฎหมายในหลายๆ ด๎าน มีหนังสือ
แจ๎งมาแตํยังไมํชัดเจน และในสํวนการกระทาผิด เกี่ยวกับ การเพิกถอนใบอนุญาต โดยปกติ เป็นกฎหมายมีผล
บังคับใช๎ ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ สาหรับการกระทาผิดที่ต๎องทาการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นไปตามเงื่อนไข
การประกอบใบอนุญาต เพราะฉะนั้นต๎องปฏิบัติตามกฎหมายของสรรพสามิตกํอน ในกรณีที่ร๎านค๎ากระทา
ความผิด จาหนํายสุราประเภทที่ ๑-๖ การกาหนดกฎเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตจะต๎องระบุสถานที่จาหนําย

หน้าที่ ๑๐

ในจานวน ๑๐ หน้า

ชัดเจน มีเลขที่บ๎านชัดเจน หากจาหนํายบริเวณวัด สถานศึษาก ใกล๎ชิดหรือติดกับสถานศึกษา และเขตสาธารณสถาน
สรรพสามิตจะไมํทาการออกใบอนุญาตให๎ หากสรรพสามิตตรวจสอบพบวํามีการนาใบอนุญาตจาหนํายสุราไป
จาหนํายที่อื่น จะต๎อง ปรับไมํเกินละ ๕๐๐ บาท และทาการเพิกถอนใบอนุญาต ในการกระทาความผิดตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุข ทางสรรพสามิตยังให๎คาตอบไมํได๎ จึงต๎องดาเนินการไปตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ ในกรณี
ที่เจ๎าหน๎าที่ตารวจตรวจสอบพบร๎านค๎าที่กระทาความผิดตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ ทํานสามารถจับกุมและ
ทาหนังสือประสานมายังสรรพสามิตพื้นที่เพื่อที่จะดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาตตํอไป
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ปัญหาแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีประกาศ คส ช. ฉบับที่ ๒๒/๒๒๕๘
ข๎อ ๖ ห๎ามมิให๎มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยูํในบริเวณใกล๎เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ
ใกล๎เคียงสถานศึกษา ในกรณีที่ร๎านค๎าตั้งอยูํในเขตพื้นที่ต๎องห๎ามตามคาสั่ง คสช . ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ แตํทาง
ร๎านค๎าอ๎างวํายังมีใบประกอบอนุญาตจาหนํายสุราและยังไมํได๎เพิกถอนใบอนุญาต
แตํอยํางใด เป็นเหตุให๎เจ๎าหน๎าที่
ตารวจไมํสามารถทาการจับกุมได๎
ผู้แทนสรรพสามิต
ในรอบ ๑ ปี การออกใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช๎ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
เพราะฉะนั้นที่ผํานมาทางสรรพสามิตได๎ออกใบอนุญตไปแล๎
า วกํอนผลบังคับใช๎ตามคาสั่ง คสช. ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘
เพราะฉะนั้นทางร๎านค๎าจึงสามารถทาการจาหนํายสุราตํอไปได๎ แตํเมื่อสิ้นสุดผลบังคับใช๎แล๎ว ทางสรรพสามิต
จะไมํออกใบอนุญาตให๎ ชํวงนี้จึงให๎ทางร๎านค๎าชะลอการจาหนํายออกไปกํอน ต๎อง ให๎ทางเจ๎าหน๎าที่ตารวจขอ
ความรํวมมือจากทางร๎านค๎าให๎หยุดการจาหนํายสุรา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณการจาหนํายสุราก็จะสิ้นสุดไปโดย
ปริยาย หากเจ๎าหน๎าที่ตารวจตรวจสอบพบการกระทาความผิดก็ให๎ทางเจ๎าหน๎าที่ตารวจทาหนังสือแจ๎งมายัง
สรรพสามิตพื้นที่เพื่อดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาตได๎
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ชํวงนี้ตารวจคงไมํได๎จับกุมร๎านค๎าที่กระทาความผิด เนื่องจากประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ ไมํได๎กาหนดโทษ แตํเป็นโทษความผิดลักษณะทางการปกครอง ถ๎าเป็นร๎านค๎าก็จะต๎อง
หยุดกิจการไปเป็นระยะเวลา ๕ ปี และให๎ทาการเพิกถอนใบอนุญาตด๎วย หากชํวงนี้ทางเจ๎าหน๎าที่ตารวจตรวจ
พบก็จะทาหนังสือแจ๎งไปยังสรรพสามิตพื้นที่
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการทํานใดมีเรื่องอื่นๆจะเสนออีกหรือไมํ หากไมํมี ขอขอบคุณทุกทําน
ที่มารํวมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม ร.ต.ท.หญิง รุจิเรข กลิ่นจันทน์/รอง สว.ธร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง สว.ฝอ.ฯ

