รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
**************************
ผูมาประชุม
1. นายสฤษดิ์
วิฑูรย
2. นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง
3. นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
4. จ.ส.อ.เกริกชัย
ผองแผว
5. พ.ต.อ.สามารถ
แกวเนตร
6. นายวิพุธ
บุญประสาน
7. นายวิเชียร
พัชรธรรมพันธุ
8. นายสมบูรณ
ทองอุน
9. นายณภัทร
กตเวทีเสถียร
10. พ.อ.ชูชาติ
11. ร.ท.วิรัตน
12. น.ท.สุเทพ
13. พ.อ.วิระ
14. นายไพฑูรย
15. นายวรพจน
16. นายกริชชัย
17. นายสมชาย
18. วาที่ ร.ต.มนตสงา

แทน

แทน

อุปสาร
ชัยปญญา
พงษศรีกุง
สอนถม
พรหมสอน
อุปนิสากร
ศิลปรายะ
มัคคะที
ลีลาศสงางาม

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

19. นางสาวกาญจนา มหาพล
20.นายแพทยชุตเิ ดช ตาบ-องครักษ
21. นางจรวยพร
จิตรอารี

แทน
แทน

22. นายพินิจ
23. นายฉลอง
24. วาที่ ร.ต.กิติพร
25. นายไวกูณฐ

แทน
แทน

วงจักร
นิ่มนวล
คณาภรณ
ครองยุทธ

แทน
แทน
แทน

ผวจ.อุบลราชธานี
ประธาน
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดเดชอุดม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
อัยการจังหวัดคุม ครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดอุบลราชธานี
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผูบังคับการกองบิน 21
ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี
รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ปองกันจังหวัดอุบลราชธานี
ทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ศูนย ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
/26. นายวิสนั ต...

-226. นายวิสนั ต
27. ส.อ.ยุทธศักดิ์
28.นายไพศาล
29. นายรังสรร
30. นายสุรสีห
31. นายสุวิทย
32. นายพิชัย
33. นายนิรันดร
34. นายวิทยา
35. นายวัฒนะ
36. นายอดุลย
37. ส.อ.ชัยโรจน
38. นายไพรัช
39. ส.ต.ท.วิญญา
40. นายขวัญเรือน
41. นายเธียนไท
42. วาที่ ร.ท.บุญเลิศ
43. นายชาติชาย
44. นายจํานง
45. นายวลงกรณ
46. นายแสนพล
47.นางสาวฉัตรสุดา
48. พ.ต.อ.ณรัชตพล
49. น.ส.ภาวนา
50. นายณัฐพร
51. นางอรุณรัตน
52. นายเชฏฐรัตน
53. นายอนันต
54. นายอมรพงศ
55. นายนคร
56. นายอภัย
57. นายมลชัย

ประเสริฐศรี
ศรีวรกุล
ศรมณี
บุญสะอาด
พฤกษะวัน
แกนจันทร
เมืองมัจฉา
สุรัสวดี
วานิช
สารรัตน
ดีออม
สันทาลุนัย
ปฐมวงศไพรัช
พิทักษชาติ
แสบงบาล
คําลาน
เขียนวงศ
ขันทํา
วงศคํา
บุญเต็ม
บุญสมยา
โคตรพัฒน
เลิศรัชตะประภัสร
งามสุทธิ
ไชยธงรัตน
นันทบุรมย
จําลองพันธ
พรหมศรี
ซาเสน
ศิริปริญญานันท
วุฒโิ สภากร
จันทโรธรณ

แทน
แทน

แทน

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลฯ
ผอ.สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษที่ 9 (อุบลราชธานี)
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 2
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 3
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 4
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 5
ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผอ.สํานักงานพุทธศาสนาอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
นายดานศุลกากรชองเม็ก
นายดานศุลกากรเขมราฐ
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอําเภอวารินชําราบ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
นายอําเภอสิรินธร
นายอําเภอเขมราฐ
นายอําเภอตระการพืชผล
นายอําเภอศรีเมืองใหม
นายอําเภอบุณฑริก
/58. นายเมธาศิษฎ...

-358. นายเมธาศิษฏ ฉัตรคุปตชนรดี
59. นายมงคล
รัตนเจริญ
60. นายคนิจ
แกนจันทร
61. นายสุรตั น
อวยพรสง
62. นายศิรศิ วร
ทัศราช
63. นายอุบล
พีระพรปญญา
64. วาที่ ร.ต.ยิ่งยวด โทบุตร
65. นายโกวิท
แกวสุข
66. นายสมชัย
บูรณะ
67. นายสุระศักดิ์
ลืนภูเขียว
68. นางอุน เรือน
สําเริง
69. นายมงคล
ผุยออน
70. นายจักรพงษ
ยองใย
71. นายวันชัย
คําสาลี
72. นายชัยนเรศ
ยอดแตง
73. พันจาเอก ศักรินทร เลี่ยมทอง
74. นายไชยศักดิ์
ทุมวงษ
75.พ.ต.อ.ประทีป
กิจจะวัฒนะ
76. นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
77. จ.อ.ประกาศ
ตระการไทย
78. นางสาวภัทรริยา วรมาลี
79. นายสุริยา
จันทะสิงห
80. พ.จ.อ.ธนาพล ผูกรักษ
71. นายไพฑูรย
พรหมสอน
เรืองเรื่อ
82. ร.ต.ท.พิภพ
83. ร.ต.อ.วีระ
พีระพลพันธ
84. พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยูยิ่ง
85. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค
86. พ.ต.ท.ปราโมทย ชื่นตา
87. พ.ต.ท.คมสรรค รัตนแสง
88. พ.ต.ท.สถาพร ลัทธิมนต
89. พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร

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

นายอําเภอเดชอุดม
นายอําเภอตาลสุม
นายอําเภอมวงสามสิบ
นายอําเภอเขื่องใน
นายอําเภอโขงเจียม
นายอําเภอสําโรง
นายอําเภอกุดขาวปุน
นายอําเภอโพธิ์ไทร
นายอําเภอน้ํายืน
นายอําเภอนาจะหลวย
นายอําเภอดอนมดแดง
นายอําเภอทุง ศรีอุดม
นายอําเภอนาเยีย
นายอําเภอเหลาเสือโกก
นายอําเภอสวางวีระวงศ
นายอําเภอน้ําขุน
นายอําเภอนาตาล
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชําราบ
นายกเทศมนตรีเมืองพิบลู มังสาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม
ผอ.กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผกก.ตชด.22
ผกก.6 บก.ทล.
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี
ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี
ผกก.สภ.วารินชําราบ
ผกก.สภ.เขมราฐ
ผกก.สภ.พิบูลมังสาหาร
/90. พ.ต.ท.อนุสรณ...

--490. พ.ต.ท.อนุสรณ แสนสิ่ง
91. พ.ต.ท.บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ
92. พ.ต.ท.นพดล
ชวยบุญ
93. พ.ต.ท.ธราเชษฐ อบเหลือง
94. พ.ต.ท.สุรชัย
พิทักษเทพสมบัติ
95. พ.ต.ท.ธนะพงษ ทองคํา
96. พ.ต.ท.สายรุง
ไปงาม
97. พ.ต.ท.สุกฤษณ
สัณฑมาศ
98. พ.ต.ท.สราวุธ
แกวใส
99. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน โสภณ
100. พ.ต.ท.ดุจดล
ดายละออง
101. พ.ต.ท.วิโรจน
เหมืองจา
102. พ.ต.ท.ชยางกูร แสนสมบัติ
103. พ.ต.ท.ประยงค ภูลายดอก
104. พ.ต.ท.เทวินทร กองพร
105. พ.ต.ท.ธนชัย
แกวเสนา
106. พ.ต.ท.จีรโรจน อัครภาชืน่ สกุล
107. พ.ต.ท.อํานวย นันทา
108. พ.ต.ท.ธีระยุทธ สิงหทอง
109. พ.ต.ท.ฉัตรวัชร กิตติสารีสิทธิ์
110. พ.ต.ท.เดชวุฒิ คงสิม
111. พ.ต.ท.ศรายุทธ ใจกําแหง
112. พ.ต.ท.เดชา
มีคุณ
113. พ.ต.ท.วัชระ
วัชรพินธุ
114. พ.ต.ท.พอพล
พิมพพรมมา
115. พ.ต.ท.วรยุทธ จันทรสวัสดิ์
116. พ.ต.ท.เอกวิทย ศรียางนอก
117. ร.ต.ท.สมยศ
ทรงคาศรี
118. ร.ต.อ.อนุชัย
โชคณัติ
119. ร.ต.อ.มิตรชัย ทองสะอาด
120. ร.ต.อ.ณรงค
เกตุหอม
121. พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค

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
แทน
แทน

ผกก.สภ.เดชอุดม
ผกก.สภ.ตระการพืชผล
ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม
ผกก.สภ.โขงเจียม
ผกก.สภ.มวงสามสิบ
ผกก.สภ.เขื่องใน
ผกก.สภ.บุณฑริก
ผกก.สภ.นาจะหลวย
ผกก.สภ.น้ํายืน
ผกก.สภ.ตาลสุม
ผกก.สภ.สําโรง
ผกก.สภ.โพธิไ์ ทร
ผกก.สภ.สิรินธร
ผกก.สภ.กุดขาวปุน
ผกก.สภ.ดอนมดแดง
ผกก.สภ.ทุงศรีอุดม
ผกก.สภ.สวางวีระวงศ
ผกก.สภ.นาเยีย
ผกก.สภ.นาตาล
ผกก.สภ.เหลาเสือโกก
ผกก.สภ.น้ําขุน
ผกก.สภ.ชองเม็ก
ผกก.สภ.หวยขะยุง
ผกก.สภ.นาโพธิ์(พิบูลฯ)
ผกก.สภ.มวงเฒา
ผกก.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
ผกก.สภ.โนนกุง
สว.สภ.โคกจาน
สว.สภ.เอือดใหญ
สว.สภ.หนามแทง
สว.สภ.คันไร
สว.อก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี
/ผูไมมาประชุม...

-5ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4. ประธานคณะกรรมการสํานักงานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
5. ประธานกรรมการประสานงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนฯ
เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ รายงานสถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี/เลขานุการฯ แถลงและชี้แจง
สถานภาพอาชญากรรมและคดีทนี่ าสนใจในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (1–24 พ.ค. 61)
-กลุมที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ รับแจง 19 คดี จับกุมได 17 คดี
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา (เดือน พฤษภาคม 2560) คดีลดลง 7 คดี คิดเปน -26.92%
-กลุมที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย รับแจง 42 คดี จับกุมได 28 คดี เปรียบเทียบหวงเดียวกัน
ปที่ผานมา (เดือนพฤษภาคม 2560) คดีลดลง 9 คดี คิดเปน -17.65%
-กลุมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ (17 พ.ร.บ.) รับแจง 54 คดี จับกุมได 24 คดี เปรียบเทียบ
หวงเดียวกันปที่ผานมา (เดือนพฤษภาคม 2560) คดีลดลง 64 14 คดี คิดเปน -54.24%
-กลุมที่ 4 ความผิดทีร่ ัฐเปนผูเสียหาย จับกุม 1,074 คดี ผูต องหา 1,180 คน
เปรียบเทียบหวงเดียวกันปทผี่ านมา (เดือนพฤษภาคม 2560) คดีเพิ่มขึน้ 190 คดี คิดเปน +21.49%
สรุปคดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย และฐานความผิด
พิเศษ(17 พ.ร.บ.) ลดลง สวนคดีความผิดที่รฐั เปนผูเสียหายเพิ่มขึน้
2. คดีอุกฉกรรจ และคดีทนี่ า สนใจ ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ไมมีเกิด
สําหรับรายละเอียดผล การสถิติผลการจับกุมคดีที่นาสนใจอื่น ๆ ในพื้นที่ ปรากฏตาม
เอกสารที่ไดแจกจายในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการฯ เสนอปญหา และแนวทางการปฏิบัติ
4.1 ผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
นายมนตสงา ลีลาศสงางาม แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
อุบลราชธานี ขอรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุบลราชธานี เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 กับป
2561 ป 2560 เกิด 61 ครั้ง ป 2561 เกิด 298 ครั้ง เพิ่มขึน้ 237 ครั้ง คิดเปนรอยละ 388.52 จํานวน
/ผูเสียชีวิต...

-6ผูเสียชีวติ ป 2561 จํานวน 16 ราย ป 2561 จํานวน 17 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 จํานวน
ผูบ าดเจ็บ ป 2560 จํ านวน 67 ราย ป 2561 จํ านวน 319 ราย คิด เปน รอ ยละ 376.11 แนวโน ม
อุบัติเหตุจราจรมีแนวโนมสูงขึ้น เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุเดือนเมษายน 2561 กับ เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนเมษายน 2561 เกิด 172 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2561 เกิด 298 ครั้ง เพิ่มขึ้น 126 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 73.25 ผูบาดเจ็บ เดือนเมษายน 2561 บาดเจ็บ 206 ราย เดือนพฤษภาคม 2561 บาดเจ็บ 319
ราย เพิ่มขึ้น 113 ราย คิดเปนรอยละ 54.85 ผูเสียชีวิต เดือนเมษายน 2561 เสียชีวิต 18 ราย เดือน
พฤษภาคม 2561 เสียชีวิต 17 ราย ลดลง 1 ราย คิดเปนรอยละ -5.55 ในสวนของการดําเนินการภาพรวม
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนพฤษภาคม 2561 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ขับรถประมาท 87.58
ไมใหสัญญาณไฟ 9.06 ขับรถเร็ว 3.02 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ทางหลวง 44.96 เทศบาล 29.19
อบต. 17.78 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถยนต 55.19 รถจักรยานยนต 39.96 รถอื่น ๆ 4.83 ซึ่งทาง
ศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก็ไดแจงมาตรการดําเนินการในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยใหดําเนินการ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความ
ปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่อง ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยรั้ง เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหมีความปลอดภัย การกํากับควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจําทาง
พนักงานจับรถโดยสาร การกําหนดมาตรการ หรือแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุตามสถานที่แหลง
ทองเที่ยวตางๆ เตรียมพรอมระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การเชื่อมโยงการแจงเหตุ และการสงตอผูบาดเจ็บ
ที่ร วดเร็ว ทัน ทว งที ซึ่งทางฝา ยเลขานุก ารก็ไ ดเสนอแนวทางการดําเนิน การเพื่ อใหศู น ยอํ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนตอไป
ประธาน กรณีอุบัติเหตุที่บานโคกสะอาด อําเภอสวางวีระวงศ ขอใหนายอําเภอสวางวีระวงศ
รายงานความคืบหนาดวย จากสถิติอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น มีการวิเคราะหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เชนโซนไหนที่มีการ
เกิดอุบัติเหตุบอย ดูจากสาเหตุวาเกิดจากสาเหตุใด มีรถจํานวนมากหรือขับรถเร็ว ถือเปนเรื่องสําคัญตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งเปนเรื่องที่ควบคุมยากมาก จะตองรวมกันดําเนินการอยางจริงจัง การเขาไป
ชวยคนเจ็บยังไมเร็วเทาที่ควร ถนนเสนทางอําเภอสวางวีระวงศเปนเสนทางที่มีรถเยอะและใชความเร็วสูง
ขอระหวางขอทําเกาะทางถนนและทําสัญญาณไฟ และที่สิรินธรจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยก็จะดําเนินการเชนกัน
หนวยที่เขาไปรับผูปวย หรือชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ หนวยสาธารณสุข มูลนิธิอาสาตาง ๆ ยังไมมีความ
ชํานาญเทาที่ควรปฏิบัติ ยังไมถูกตอง รถพยาบาลจะตองไปถึงที่เกิดเหตุใหเร็วที่สุด เพื่อชวยเหลือผูบาดเจ็บให
ไดทันทวงที จากสถิติตัวเลขจะเห็นไดวาเพิ่มขึ้นอยางมาก พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเปนประจําจะตองมีการวิเคราะห
ตั้งจุดตรวจใหเปนจริงเปนจังมีมาตรการอื่น ๆ เสริมดวย กําหนดเขตความเร็ว และพวกเมาสุราขณะขับรถดวย
ขอใหทุกหนวยรวมกันใหอยางเต็มที่ใหเห็นผลเพื่อปองกันอุบัติเหตุใหลดนอยลง
นายเฉลิ ม พล มั่ งคั่ ง รอง ผวจ.อุ บลราชธานี ฝากพื้ น ที่ อํา เภอวาริ น ชํา ราบ บริ เวณหน า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษามีการกระทําผิดกฎจราจรไมสวมหมวกนิรภัย ขับรถยอนศรเจอบอยมาก
สภ.วารินชําราบ มีผลการจับกุมหรือไม
พ.ต.ท.พีระศักดิ์ สุระมะณี ผูแทน ผกก.สภ.วารินชําราบ มีนโยบายในการจับกุมการกระทําผิด
กฎจราจรอยูแลว
/ประธาน...

-7ประธาน ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เชิญมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาลงนาม MOU ตามมติ ครม. ในการปองกันอุบัติเหตุ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดวย ก็
ขอขอบคุณสําหรับพื้นที่อําเภอน้ําขุน ตาลสุม ทุงศรีอุดม และอําเภอดอนมดแดง ที่ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
4.2 การดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็กฯ/ปญหาการคามนุษยฯ
4.2.1 ปญหาแรงงานตางดาว/แรงงานเด็ก
นายไพศาล ศรมณี ผูแทน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนรายงาน ขอมูล
แรงงานตางดาวที่ทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มีแรงงาน
ตางดาว จํานวน 3,809 ราย แยกเปนชาย 1,587 ราย หญิง 2,222 ราย กลุมที่มากที่สุดคือสัญชาติ เมียนมา
ลาว และกัมพูชา 3,449 ราย ประเภทกิจการที่จางแรงงานมากอันดับแรกคือ กิจการผลิตหรือจําหนายเสื้อผา
สําเร็จรูป 1,057 ราย
นายเฉลิมพลฯ ขอทราบวา ทั้งหมดที่มีแรงงานตางดาวทั้งในระบบและนอกระบบจํานวนกี่
ราย มีนอกโควตาหรือไม เชน มายื่นแลวไมมา หรือไมมีการขออนุญาตทํางานกี่ราย เราจะตองทราบวามียอด
คนงานตางดาวทั้งหมดเทาไหร แลวมาขึ้นทะเบียนแลวเทาไหร ที่ไมมาขึ้นอยูตรงไหน แรงงานตางดาวที่แทจริงมี
อยูเทาไหร
นายไพศาลฯ ในสวนตัวเลขการลักลอบทํางาน ไมมาขออนุญาตทํางานนั้น เราไมมีตัวเลขที่
ชัดเจนแนนอน
ประธาน ใหบูรณาการดานตัวเลขขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน ตรวจคนเขา
เมือง เปนตน เพราะจะมีปญหาการทําขอตกลงระหวางประเทศในการดูแลแรงงานตางดาว รวมทั้ง การลักลอบ
เขาเมืองในลักษณะตาง ๆ ของชาวตางชาติที่เขามาอยูในประเทศไทย มีการจางจดทะเบียนเพื่อใหไดอยูในประเทศ
เรื่องแรงงานฝากใหมีการทํางานดานการขาวดวย แรงงานที่อยูนอกระบบจะทําอยางไรใหเขามาอยูในระบบ ขอให
หาตัวเลขเปนการประมาณการวาอยูตรงไหนอยางไร อาจจะไมผิดกฎหมายลักษณะเขามาไป-กลับ ก็ถือวาเปน
แรงงานที่เขามาในพื้นที่ สวนแรงงานที่เขาระบบทะเบียน นายจางที่ตองปฏิบัตินั้นจะตองตรวจดูวานายจางจาง
มาไดอยางไร ประเภทไหน ในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง กิจการใดที่มีการจางแรงงานตาง
ดาวเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีปญหากับแรงงงานไทยหรือไม เชน กิจการการทองเที่ยว เปนตน และผูประกอบการ
ตองการเพิ่มแรงงานตางดาว หรือตองการลดแรงงานตางดาว มีประเภทใดบาง ฝากทานชวยกํากับดูแล แรงงาน
ตางดาวที่ไมจดทะเบียนอยูในภาคการเกษตรก็มีเยอะ ฝากนายอําเภอชวยดูในพื้นที่ของตนเองดวย เปนเรื่อง
เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ เชน ที่มีการจับกุมชาวจีนมาเชาโรงแรมเปดการซื้อขายผานคอมพิวเตอร โชคดี
ที่เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมไดกอน
นายเฉลิมพลฯ ที่ตองใหดําเนินการเพราะมีกรณีตัวอยาง แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามา
ทํางาน พอถึงเวลาก็จะมีการรวมตัวกัน ทําใหเปนขาวทําใหผิดกฎหมายใหถูกจับกุม เพื่อที่จะสงกลับประเทศผาน
ตรวจคนเขาเมืองโดยไมตองเสียคาใชจายเอง เมื่อสงกลับแลวคอยกลับเขามาทํางานใหม
นายกองเอก ปราโมทย ธัญญพืช รอง ผวจ.อุบลราชธานี จากการประชุม กอ.รมน.
จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ กอ.รมน. ไดเนนย้ํา ตรวจคนเขาเมือง เรื่องคนเขาเมือง วีซาในลักษณะนักทองเที่ยว
กรณีที่เกิดขึ้นจังหวัดอุบลราชธานี ชาวจีนเขามาในรูปของนักทองเที่ยว ดังนั้น ทาง ตรวจคนเขาเมืองจะตองมี
มาตรการวา พักที่ไหน จะไปไหนตอ ปลายทางอยูที่ไหน จะตองระบุใหชัดเจน ขอเนนย้ําใหนายอําเภอทุกอําเภอ
ชวยกันดูแลในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
/ประธาน...
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เทานั้น ไมวาจะเปนอําเภอ ตรวจคนเขาเมือง หรือจุดตรวจ ดานตรวจทั้งหลายดวย
4.2.2 ปญหาการคามนุษย
นายธนวัฒน คุณะวเสน ผูแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี ขอนําเรียนผลการปองกัน และปราบปรามการคามนุษย จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561 ไมมีคดี และการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยเกิดขึ้น และตามที่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็น ชอบกําหนดให วันที่ 5 มิถุน ายน ของทุกป เปน วัน รณรงคตอตานการคามนุษย
เพื่อใหหนวยงานราชการ องคกรภาครัฐ และภาคีเครือขายทุกภาคสวน ไดรวมพลังแสดงเจตนารมณและ
ความมุงมั่นในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยคณะอนุกรรมการ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบใหจัดกิจกรรมรณรงค
ตอตานการคามนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ภายใตชื่องาน
“ประชารัฐ รวมใจ ตานภัยการคามนุษย” กิจกรรมประกอบดวย 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางทีมสห
วิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก ณ โรงแรมเนวาดา แกรนด ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 2.
การประกวดวาดภาพการตอตานการคามนุษย 3. การประกวดการจัดทําสปอรทรณรงคการตอตานการคา
มนุษย 4. การประกวดการออกแบบสติ๊กเกอรการรณรงคตอตานการคามนุษย 5. การแขงขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ ระหวางทีมสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก 6. กิจกรรมการปลอยแถวชุดจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ณ สนามกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 7. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
แกหนวยงานที่ขับเคลื่อนงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 8. กิจกรรมการสรางการรับรูแกเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่ว ไป เจาหนาที่ของรัฐ และเอกชน ภายใตชื่อ “ประชารัฐ รว มใจ ตานภัยการ
คามนุษย” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประธาน ฝากทานดูตัว ชี้วัด ของกิจกรรมนโยบายการปองกัน และปราบปรามการ
คามนุษยข องจังหวัด ตามที่กําหนดไววาจะตองดําเนิน การอยางไร สถานบริการประเภท อาบ อบ นวด
ในพื้นที่ และสถานบริการบันเทิงทั้งหลาย จะตองตรวจสอบไมใหมีการคามนุษยเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้ง ผูที่
เกี่ยวของในการคามนุษย และแรงงานเด็กดวย สถานการณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีหรือไม มาตรการที่จะตอง
ดําเนินการ ขอดูตัวชี้วัดในการปองกันปราบปรามการคามนุษยดวย รวมทั้ง สถานบริการอําเภอตามแนว
ชายแดนจะตองเขมงวดกวดขันดวย
นายกองเอก ปราโมทยฯ เกี่ยวกับการดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการไวแลว
ใหมีการเสนอโครงการที่จะดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยประสานการปฏิบัติไป
ยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี
4.3 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการฯ รานเกม/อินเตอรเน็ต
ส.อ.ชัยโรจน สันทาสุนัย ผูแทน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตามขอสั่งการที่
ประชุมที่ผานมา ขอนําเรียนชี้แจงใหคณะกรรมการรับทราบเกี่ยวกับเวลาการใหบริการรานเกมและอินเตอรเน็ต
ดังนี้ อายุต่ํากวา 15 ป เขาใชบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 14.00-20.00 น. วันหยุดราชการหรือชวงปดเทอม
เวลา 10.00-20.00 น. อายุ 15-18 ป เขาใชบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 14.00-22.00 น. วันหยุดราชการ
หรือชวงปดเทอม เวลา 10.00-22.00 น. สําหรับชวงปดเทอมภาคเรียนที่ 1 คือ 11 ต.ค.-31 ต.ค. ภาคเรียนที่
2 แตวันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค. การตรวจเพื่อการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวง
ฟุตบอลโลก 2018

-9ประธาน ขอใหนําเสนอในเรื่องการขออนุญาตรานเกมมีกี่แหง อนุญาตแลวกี่แหง และ
เลิกอนุญาตกี่แหง มีพื้นที่ที่นาเปนหวงอยูเทาไหร อยากจะเห็นวามีการตรวจสถานประกอบการอยูเปนประจํา
และตรวจพบอะไรบางและที่เปนดานดีก็แจงใหทราบ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไข กําลังปฏิบัติเพียงพอหรือไม รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรค ตาง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่จะเปนการใชที่กอใหเกิดภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกหรือไม และราน
คาราโอเกะ โรงหนัง ก็ใหมีการตรวจสอบและควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย อยากใหแตละหนวยมีตัวชี้วัดในการ
ดําเนินการการขับเคลื่อน เพื่อใหชวยกันพิจารณากลั่นกรองรวมกัน
4.4 สรุปผลการดําเนินคดีดานปาไม บุกรุกพื้นที่ปา ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
นายนิรันดร สุรัสวดี ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุบลราชธานี : ตามที่ทานรองผูวาราชการจังหวัดฯ ไดมอบนโยบาย ขออนุญาตเรียนรายงานการดําเนินคดี
เกี่ยวกับปาไมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว คดีลดลง 3 คดี และเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน
2561 คดีลดลง 15 คดี แตอยางไรตามนโยบายไดใหขอเสนอแนะ ทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการประชุมและ
เพิ่มเติมในเรื่องจุดสกัด โดยมีการประชุมระหวางหนวยงานทหาร ตชด. ตํารวจ และ ทส.ในจังหวัด รายละเอียด
ขอใหทาง กอ.รมน.จว.อบ. ไดนําเรียนเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.กิตติพงษ วงษประสานต ผูแทน รอง ผอ.รมน.จว.อ.บ.(ฝายทหาร) ในสวนของ
จุด ตรวจจุ ด สกัด ในป จจุ บัน ได ป ระสานกับ ตํา รวจภู ธ รจั งหวัด ในการตั้ งด านถาวรเพิ่ มขึ้ น ตามเส น ทางที่
ขบวนการไมพะยูงนําไปขายตางประเทศ มีจุดที่เพงเล็ง จํานวน 4 จุด คือ ถนนสายตระการ-เขมราฐ บริเวณ
บานขุมคํา, จุดแยกอําเภอเหลาเสือโกก ที่จะเปนชองทางหลีกเลี่ยงจากเสนทางยอยไปยังเสนทางหลัก อีกจุด
คือแยก โบกบวง ต.นาแวง ที่เปนจุดลอแหลมในการเคลื่อนยายไมพะยูงไปยังตางประเทศ และอีกจุดคือ
เสนทางอําเภอนาตาล อีกประเด็น ไดรับมอบหมายใหนําไมพะยูงของกลางมาใชเปนไมมูลคาในพิพิธภัณฑของ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูระหวางทําเรื่องหารือไปยังกรมปาไมวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไมจะตองใหอธิบดี
กรมปาไมเปนผูอนุมัติ สําหรับรายชื่อผูมีอิทธิพลที่จะนํามาพูดคุยหารือในการแกไขปญหาการคาไมพะยูงอยู
ระหวางการตรวจสอบรายชื่อใหชัดเจนและเรียกเขาพบ
ประธาน ในเรื่องนี้มีทั้ง Supply และ Demand Supply คือจํานวนไมพะยูงที่เขา
ตองการไมวาจะเปนที่เอกชนหรือที่สาธารณะใหเนนที่สาธารณะเปนหลัก เชน วัด โรงเรียน อําเภอจะตองเปนผูชี้
เปา สวน Demand คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวการเอาไปใช อยากใหทําเปนระบบในการตรวจสอบและดําเนินการ
ในการดําเนินคดีขอฝากคือในบัญชีมีกํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ของรัฐ เขาไปเกี่ยวของหรือไม สถิติที่เกิดขึ้นมี
ความถี่อยูในพื้นที่จุดใดบาง เพิ่มเครื่องไมเครื่องมือสําหรับผูปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนจุดอันตรายใช
เครื่องมือเทคโนโลยีชวยในการดําเนินการ มีเครือขายผูกระทําผิด การดําเนินการในเชิงปองกันไมใหพนักงาน
ราชการ เจาหนาที่ทองถิ่น เขาไปเกี่ยวของ ความขัดแยงกับประชาชนเกี่ยวกับไมหวงหามมีหรือไม และคดีที่มีการ
สวมไมหวงหามมีหรือไม ขอเนนย้ําใหดําเนินการใหไดผลมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
4.5 สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต
นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
ผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติใหม พ.ศ.2560 ตั้งแตวันที่ 1–21 พฤษภาคม 2561
จํานวนทั้งสิ้น 64 ราย ดังนี้ 1. มีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่รูวามิไดเสียภาษี จํานวน 9 ราย 2. มีไวเพื่อ
ขายซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี 4 ราย 3. เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการคา 3 ราย 4. เปลี่ยนแปลงภาชนะสุราเพื่อ
การคา 2 ราย 5. มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝาฝนฯ 2 ราย, 6. ขายสุราโดยไมไดรับอนุญาต 39
ราย และขายยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 323,099.64 บาท
/ประธาน...
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สุราแช 4 ราย

ประธาน สุราชุมชนในพื้นที่มีหรือไม
นายฉลอง ฯ สุราชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวน 15 ราย มีสุรากลั่น 11 ราย

4.6 สรุปผลการดําเนินการความผิดกฎหมายศุลกากร
นางสาวภาวนา งามสุทธิ นายดานศุลกากรเขมราฐ ขอเรียนรายงานผลการจับกุม
คดีเกี่ยวกับศุลกากร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ไมมีผลการจับกุม
พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัตนะปภัสร นายดานศุลากรชองเม็ก สรุปผลการปองกันและ
ปราบปรามคดี ลั กลอบหนี ศุ ลกากร ประจํ าเดื อนพฤษภาคม 2561 จั บกุ มการลั กลอบนํ าของเข ามาใน
ราชอาณาจักร 1 ราย หลีกเลี่ยงคาภาษีอากร ขอหาม ขอจํากัด 1 ราย และผิดพิธีการศุลกากร 6 ราย มูลคา
ของกลาง 1,537,426 บาท คารับ 1,500 บาท
ประธาน มีมาตรการแผนการปฏิบัติที่จะดําเนินการในการปองกันการลักลอบสินคา
หลีกเลี่ยงภาษีตามแนวชายแดน
4.7 สรุปผลการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.หลบหนีเขาเมือง และอื่น ๆ
พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยูยิ่ง ผูแทน ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี สรุปสถิติผลการจับกุม
ของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการจับกุมตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง
และ พ.ร.บ.อื่น ๆ จับกุมขอหาหลบหนีเขาเมือง 484 ราย จับกุมการอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
จํานวน 3 ราย ไมเขาตามชองทางการอนุญาต 1 ราย จับกุมตามหมายจับ 3 ราย จับกุมขอหาเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน 2 ราย มีผลการผลักดัน จํานวน 634 ราย ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย โดยการจัดใหมีการตรวจคัดกรองคนตางดาวกอนที่จะเขา
มาในราชอาณาจักร หากคนตางดาวที่เขามามีแนวโนมที่จะเปนเหยื่อของการคามนุษย ทางเจาหนาที่ก็จะปฏิเสธ
การเขาเมือง และกําหนดใหมีการจัดตั้งจุดตรวจรวมกับหนวยงานตาง ๆ มีการออกตรวจสถานประกอบการใน
พื้นที่
4.8 การแกไขปญหาการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
พ.ต.ท.ประเทศ โคจํานงค แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ขอเรียนสรุปผลการ
จับกุมการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 มีคดีเกิดขึ้น
จํานวน 2 คดี ผูตองหา 6 คน ในพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ
ประธาน เกี่ยวกับปญหาหนี้นอกระบบ รัฐบาลได มีนโยบายกําหนดใหมีเจาภาพหลักและ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการใหเห็นผลภายใน 3 เดือน รวมทั้งการสรางวินัยใน
การเงินใหกบั ลูกหนี้ ประชาชน ฝากเนนย้ําไปยังปกครองและคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องนี้ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกองเอกปราโมทยฯ ฝากเนนย้ําโดยเฉพาะหนวยทีม่ ีคลังอาวุธปน ขอใหมีมาตรการใน
การดูแลรักษาคลังอาวุธปนใหดี และขอใชโอกาสในเรือ่ งการตรวจเยี่ยม โดยขอใชวทิ ยุสื่อสารไมวาจะเปน
ฝายปกครอง อําเภอ ตํารวจ ทหาร โรงพยาล ทองถิน่ และหนวยปาไมดว ย ก็จะไดเขาไปตรวจเยี่ยมสถานที่
ตาง ๆ เพราะการสือ่ สารถือเปนหัวใจในการทํางาน หากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมใหกําลังใจผูปฏิบัตงิ านในพื้นที่
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 6 ประธานสรุป และสั่งการ
ประธาน ฝากเนนย้ําทานนายอําเภอตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนปลอมมีกลุมคนตางดาว
ที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายหรือถูกตองตามกฎหมาย และใชเงื่อนไขการอยูอาศัยโดยมีครอบครัว จดทะเบียน
กับตางดาว หากพบการจดทะเบียนที่ผิดปกติในพื้นที่ใหมีการตรวจสอบเชิงลึก มีมาตรการในการดําเนินการ
และตรวจสอบอยางรอบครอบ อีกเรื่องคือการอนุญาตสถานประกอบการประเภทโรงแรม มีการดําเนินการ
ที่ไมถูกตองครบถวน มีการสรางหลักฐานอันเปนเหตุใหเจาพนักงานไมสามารถตรวจสอบ ขอใหตรวจสอบและ
ดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน คณะกรรมการใหดําเนินการอยางเขมงวด เพื่อไมใหเกิดปญหาในพื้นที่ได
สุดทายคือเรื่องขาวสารเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยในทุกเรื่อง ขอใหทุกหนวยใหความสนใจมีการปฏิบัติการ
ในการแกไขและดําเนินการแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีไมใหเกิดความเดือดรอนแกพี่นองประชาชน และ
เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี งานบุญตาง ๆ ใหทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีและปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย การผลักดันใหเกิดจุดผานแดนถาวร ชองอานมา ซึ่งอยูใน
ขั้นตอนการพิจารณาของหนวยเหนือ ก็ขอใหสอดสองดูแลพี่นองประชาชน ใหปฏิบัติตามขอตกลง ไมใหเกิด
ปญหาความขัดแยงของพี่นองประชาชนทั้งสองฝาย ดําเนินการในเชิงปองกัน ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานขอมูลการจับกุมพี่นองประชาชนที่ถูกจับกุมตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบานทั้ง สปป.ลาว และ
กัมพูชา เปนคดีใด มีการชวยเหลืออยางไร ในการประชุมคณะกรรมการฯ ใหเนนในเรื่องงานและตัวชี้วัด
การขอความรวมมือหนวยงานที่เขารวมประชุมในการรวมกันแกไขปญหาในเรื่องการดูแลความปลอดภัยตาม
แนวชายแดน ไม ว า จะเป น ปญ หายาเสพติ ด การลั ก ลอบคา ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง ตอนนี้ก ารลั ก ลอบนํ า
รถจักรยานยนต และโค(เพศเมีย) ออกไปนอกราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น ขอฝากทางหนวย นรข.เขตอุบลราชธานี
ชวยดูแลดวย
นายเฉลิมพลฯ ในสวนของการจดทะเบียนกับคนตางดาว เปนอํานาจเฉพาะนายอําเภอ
กรมการปกครองสั่งการกําชับวานายอําเภอจะตองลงไปสแกนลายนิ้วมือทุกราย ดังนั้น กอนที่จะสแกน
ลายนิ้วมือทานจะตองเรียกผูจดทะเบียนมาวิเคราะหตรวจสอบกอน หากผูหญิง อายุ 60 ป ผูชาย 20 ป
นายอําเภอจะตองนํามาวิเคราะห และสแกนลายนิ้วมือดวยตนเองทุกราย สวนในเรื่องการสวมตัวแรงงานตาง
ดาว อาจจะมีนายหนาในการติดตออําเภอ ขอใหทานนายอําเภอไปดูที่ทะเบียนดวย
ประธาน อี ก เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อาวุ ธ ป น การอนุ ญ าตให น ายอํ า เภอซึ่ ง เป น นายทะเบี ย นได
ตรวจสอบการขออนุญาตมีและใชอาวุธปน หากพบวาผิดปกติใหตรวจสอบดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ และปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.
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