ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
-----------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ให้ดาวน์โหลดทาง www.mahasarakhampolice.com
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
๔.๑.๑ ที่ทำการปกครองจังหวัด
-รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ร้านจำหน่ายสุรา/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการ/โรงแรม /และโต๊ะสนุกเกอร์
-รายงานความเคลือ่ นไหวของมวลชนในพื้น
๔.๑.๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
/ ร้านเกมส์ / ร้านอินเตอร์เน็ต
๔.๑.๓ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับหอพัก
๔.๒ ผลการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
๔.๒.๑ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยา
เสพติดและ อบายมุข
๔.๒.๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม รายงานผล
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
๔.๒.๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือคนหางาน
๔.๒.๔ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถิติจำนวนผูต้ ้องขังคดียาเสพติดให้โทษและ
คดีอื่น ๆ
๔.๒.๕ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถิติจำนวน
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษและคดีอื่น ๆ

- (๒)๔.๒.๖ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานสำคัญ ด้านคุ้มครองแรงงาน
๔.๒.๗ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม รายงานสถิติการจับกุมตาม พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๘ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม รายงานสรุปผลการตัง้ ด่านตรวจจับรถผิด
กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง และ พ.ร.บ.รถยนต์บนถนนสายหลักและถนนสายรอง
๔.๒.๙ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
๔.๒.๑๐ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม ๑๐ มาตรการหลัก ( ๑๐ รสขม. )เพื่อการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนจังหวัด
มหาสารคาม
ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องอื่นๆ
- ประเด็นสำคัญที่ หัวหน้าส่วนราชการนำหารือในทีป่ ระชุม

******************

รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
---------------------ผู้เข้าร่ วมประชุม
๑.นายนที มนตริวัต
๒.พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
๓.พ.ต.อ.วีระชาติ สุบงกช
๔.พ.ต.ต.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร
๕.จ.ส.อ.อนุชา หนุ่ยจันทึก
๖.นายวัชรพงษ์ สภูยศ
๗.ร.ต.ต.ทัศน์ทวี ยอดเกษร
๘.นายดุลย์ปรีชา วงค์ศรีอาจ
๙.นายวีระพงษ์ โสนวรัตน์
๑๐.นายวรไชย ไชยวงศ์
๑๑.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
๑๒.นายสมานัย ลีพรหมมา
๑๓.นางรุง่ ทิพย์ มั่นคง
๑๔.นายสุรพล ประทุมศรี
๑๕.น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป
๑๖.นางพิสมัย การรัตนกุศล
๑๗.นายสุทัศน์ เสริมครราช
๑๘.นายธนะชัย สิ้นภัย

รอง ผวจ.มค.
แทน ผบก.จว.มหาสารคาม
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.มค. (ท)
แทน ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
แทน อัยการจังหวัดมหาสารคาม
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย จว.มค.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
แทน อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓
แทน ผบ.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

๑๙.นายวิทักษ์ โพธิ์ศรีมาตร
๒๐.น.ส.ปริยัติ รักษาทรัพย์
๒๑.นายศิริพล เรืองศรีมั่น
๒๒.ร.ต.สุรสิทธิ์ สุพะลา
๒๓.น.ส.สุจิตรา ค้าเจริญ
๒๔.นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
๒๕.นายเอกพันธ์ สินพูล
๒๖.นายธนวัฒน์ โชติชัยปรีชา
๒๗.พ.จ.ท.สุวิทย์ ไสวงาม
๒๘.นายเครือ บทนอก
๒๙.น.ส.นุชลี ดวงเพียอ้ม
๓๐.น.ส.นัทธ์หทัย หารทวี
๓๑.นางชวันรัตน์ ย่ามเรือนทอง
๓๒.นางสุรางค์ โพธิ์เงิน

แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
แทน พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
แทน สัสดีจังหวัดมหาสารคาม
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แทน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แทน จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
แทน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

- ๒ ๓๓.นายณรงค์ หทัยรัตน์
๓๔.นายวิทยา กันมะโน
๓๕.นางเบญจมาศ ชัยศาสตร์สกุล
๓๖.นายสุพจน์ เดชบุญ
๓๗.น.ส.เบญจวรรณ ภาคสีดา
๓๘.นางวนิดา บัวลาด
๓๙.นายพงศ์ภัทร ศรีชยุตพงศ์
๔๐.นายพิเชษฐ์ ศรีทอง
๔๑.ร.ต.อ.อานุพล พันธ์สวัสดิ์
๔๒.นายปวี พรกรุณา
๔๓.น.ส.จารุวรรณ อารีล้น
๔๔.นางฐานวีร์ จันทร์ศิรสิ ิร
๔๕.นายอิทธิพล อนุชน
๔๖.นางจันทร์แรม จันทวัช
๔๗.จ.อ.อธิวัฒน์ ปกคาถา
๔๘.นายณัฐเสฎฐ์ สัจจะมาโนช
๔๙.นายเกรียงไกร รักษาภักดี
๕๐.นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.โครงการชลประทาน
ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.แขวงการทางมหาสารคาม
แทน พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
แทน สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
แทน ประธานอาชีวศึกษามหาสารคาม
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.มหาสารคาม
แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติ (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) จังหวัดมหาสารคาม
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผจก.ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

๕๑.ส.ต.ท.ภรัณยู มายูร
แทน ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม
๕๒.นายอนันต์ ทองอุ่น
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
๕๓.นายวงค์กรต วุฒิสงู
แทน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม
๕๔.นายวีระยุทธ นามดี
แทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม
๕๕.นายธาดา สุริยันต์
แทน นายอำเภอบรบือ
๕๖.นายสันติภาพ จันทรเดช
นายอำเภอวาปีปทุม
๕๗.นายนเรศ อนุฤทธิ์
แทน นายอำเภอโกสุมพิสัย
๕๘.นายเสรี แจ่มศรี
แทน นายอำเภอกันทรวิชัย
๕๙.นายสมพร ควรคำคง
แทน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
๖๐.นางราแพน ชิตบุตร
แทน นายอำเภอเชียงยืน
๖๑.นายนิวัฒน์ อัครธานี
แทน นายอำเภอนาเชือก
๖๒.นายเอก บุญญนที
แทน นายอำเภอนาดูน
๖๓.นายอนุชา กิจภักดี
แทน นายอำเภอแกดำ
๖๔.นายรพีพร กันหาร แทน นายอำเภอยางสีสุราช
๖๕.นายอลงกต พลรักษา
แทน นายอำเภอกุดรัง
๖๖.นายไกรวิทย์ มาตโสภา
แทน นายอำเภอชื่นชม
๖๗.นางสาวกัญญาภัค แจ่มใส ศอ.ปส. จังหวัดมหาสารคาม
๖๘.นายอภิชัย จำปาขาว
สนง.ปภ.จังหวัดมหาสารคาม
๖๙.นายสุรพงษ์ เหงี่ยมไพศาล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
๗๐.พ.ต.ต.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร ผู้ช่วยเลขานุการ

-๓๗๑.นายประสาท โสภาศรี
๗๒.พ.ต.อ.วริศ ศิริพงษ์
๗๓.พ.ต.ท.ธานินทร์ คำสุวรรณ
๗๔.พ.ต.ท.อำนวย เสนาหนอก
๗๕.พ.ต.ท.สุนทร ประจักโก
๗๖.พ.ต.ต.วันชัย ตาปัญญา
๗๗.พ.ต.ต.เจนพล พลเยี่ยม
๗๘.พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย
๗๙.พ.ต.ท.ละเอียด พาลา
๘๐.พ.ต.ท.ประวิทย์ จิตราษฎร์
๘๑.พ.ต.ท.ประชา มูลสาร
๘๒.ร.ต.อ.เอกนันท์ โพธิพรรณ

หน.งานควบคุมเรือนจำ จ.มหาสารคาม
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม
แทน ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม
แทน ผกก.สภ.บรบือ
แทนผกก.สภ.วาปีปทุม
แทน ผกก.สภ.โกสุมพิสัย
แทน ผกก.สภ.กันทรวิชัย
ผกก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
แทน ผกก.สภ.นาเชือก
แทน ผกก.สภ.เชียงยืน
แทน ผกก.สภ.นาดูน
ผกก.สภ.แกดำ

๘๓.พ.ต.อ.เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์
๘๔.พ.ต.ท.รัชพล สาครขันธ์
๘๕.พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตาละซอน
๘๖.พ.ต.ท.พัฒน์ พูราษฎร์
๘๗.พ.ต.อ.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร
๘๘.พ.ต.ท.พงษ์ศิริ พลเยี่ยม
๘๙.พ.ต.ท.บัญดิษฐ์ วิทย์ตะ
๙๐.ร.ต.อ.วิทยา ประเสริญศิลป์พรหมมา
๙๑.พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง
๙๓.ร.ต.อ.วิทยา ภูผามี
๙๔.ร.ต.อ.เสกสรรค์ เพียงตา
๙๕.ร.ต.อ.นรรัตน์ มูลมณี
๙๖.ร.ต.อ.เยาว์ ตรีเลิศ
๙๗.ร.ต.ท.สุคิด เทียนใส
๙๔.พ.ต.ท.ทองจันทร์ จันทนามสี
๙๘.นายสำรวย สุดเฉลียว
๙๙.นายสุรศักดิ์ ไร่วิบูลย์
๑๐๐.นายปัญญา สาระกุมาร
๑๐๑.นายสมนึก อินทรมาตย์
๑๐๒.นายยุทธไกร แสนยะมูล
๑๐๓.นางรุง่ ทิพย์ มั่นคง
๑๐๔.นายเปรมประชา ชูคำสัตย์
๑๐๕.นางทองสุข น้อยหว้า
๑๐๖.ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน
๑๐๗.ร.ต.อ.หญิงสุกลั ยา ชมชื่น

ผกก.สภ.ยางสีสรุ าช
แทน ผกก.สภ.กุดรัง
แทน ผกก.สภ.ชื่นชม
แทน ผกก.สภ.เขวาใหญ่
ผกก.สภ.กู่ทอง
แทน ผกก.สภ.ราษฎร์เจริญ
สวญ.สภ.ดอนหว่าน
แทน สวญ.สภ.เหล่า
แทน สวญ.สภ.นาข่า
แทน สว.สภ.ปอพาน
แทน สว.สภ.นาสีนวน
แทน สว.สภ.มะค่า
แทน สว.สภ.หนองซอน
แทน สว.สภ.ท่าตูม
แทน สว.สภ.กำพี้
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.๑
สนง.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม
รอง ผอ.สนป.มค.๓
เจ้าพนักงานสถิติ แทน ผอ.แขวงฯมหาสารคาม
ประธาน ลส.ชบ.จว.มหาสารคาม
แทน สนง.สาธารณสุข จว.มหาสารคาม(สอ.จร.)
นักวิชาการอบรมฯชำนาญการ รจ.จ.มหาสารคาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ จนท.ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
จนท.ไอ.ที.

-๔ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๔. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๕. โทรศัพท์ จังหวัดมหาสารคาม
๖. หน.สนง.เคหะชุมชน มหาสารคาม
๗. ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล ( จีเสียงเกาะ )

ติดราชการ
”
”
”
”
”
”

๘. ประธานบริหารกิจการ อปพร. จังหวัดมหาสารคาม

”

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันเวลาจึงมอบให้
นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครัง้ ที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๖ /๒๕๖๒ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน รายงานการประชุมครั้งที่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๑๑ หน้า
ผกก.ฝอ.ฯ/เลขานุการได้แจกจ่ายให้กบั คณะกรรมการรักษาความมั่นคงตรวจล่วงหน้าแล้วหากคณะกรรมการท่าน
ใดจะแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ทราบ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
-ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ
ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม๔.๑ ผลการดำเนินการด้านการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม
๔.๑.๑ ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สรุปรายงานเกี่ยวกับร้านจำหน่ายสุรา
***สถานบริการ โรงแรม โต๊ะสนุกเกอร์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการปฏิบัติการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายสุรา/สถานบริการ/สถานประกอบการ/โรงแรม/โต๊ะสนุกเกอร์
ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
ที่ประชุม รับทราบ

-๕ข้อมูล เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

***ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สรุปรายงานความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒๑
1. กลุ่มต่อต้าน รัฐบาล ( ไม่ปรากฏข่าวสาร)
2. กลุ่มการเมือง ( ไม่ปรากฏข่าวสาร)
3. กลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่ (ไม่ปรากฏข่าวสาร)
ที่ประชุมรับทราบ
วัฒนธรรม
๔.๑.๒เรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รายงานผล
จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินงานกิจกรรม/ร้านเกมอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ข้อมูลสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อำเภอ

โรงภาพยนตร์

เมือง ฯ
กันทรวิชัย
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
นาดูน
นาเชือก
ยางสีสุราช
แกดำ
กุดรัง
ชื่นชม
รวมทั้งสิ้น

๑๖
๒
๓
๕
๕
๑
๒

๓๔

ที่ประชุม รับทราบ

ร้านเช่า/
จำหน่ายภาพยนตร์
และวีดที ัศน์
๔๐
๒๗
๑๐
๖
๙
๖
๑๕
๒
๓
๒
๑
๑
๑๒๒

ร้านวีดที ัศน์
ร้านเกม/
คาราโอเกะ
อินเตอร์เน็ต
๘๐
๑๗
๓๒
๕
๓๙
๗
๒๘
๓
๓๐
๖
๔๓
๔
๒๖
๕
๑๐
๑๘
๖
๘
๑๔
๗
๒
๘
๑
๓๔๓
๕๖

รวม

หมายเหตุ

๑๕๓
๖๔
๕๘
๓๗
๔๗
๕๘
๕๑
๑๓
๒๙
๑๐
๑๕
๘
๑๐
๕๕๔

ข้อมูลยกมาจากเดือน มิ.ย. ๖๒
จำนวน ๖๑๑ แห่ง
** เพิ่มเดือน ก.ค. ๖๒
จำนวน - แห่ง
** จำหน่าย เดือน ก.ค.๖๒
จำนวน ๕๗ แห่ง
ข้อมูล ณ เดือน ก.ค.๖๒
จำนวน ๕๕๔ แห่ง

-๖สำนักงานส่งเสริมการ
๔.๑.๔สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปกครองท้องถิ่น
สรุปผลการจัดระเบียบหอพักและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
จังหวัดมหาสารคามประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
เทศบาลเมือง ทต.ท่าขอนยาง ทต.ขามเรียน
อบต.เกิ้ง
อบต.แก่งเลิง้ จาน
จำนวนหอพัก
๕๗๘
๔๐๕
๒๔๕
๒
๗
ชาย
๑๒๘
๑๕๗
๖๖
๑
๒
หญิง
๔๕๐
๒๔๘
๑๔๘
0
๑
ประชุม รับทราบ
ตำรวจภูธร
๔.๒ ผลการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดมหาสารคาม๔.๒.๑ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รายงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และสรุปคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายงานเปรียบเทียบของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เดือนปัจจุบัน มีการจับกุมอย่างต่อเนือ่ ง
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ การพนันได้มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง
ยาเสพติด จับกุมได้ ๒๑๓ คดี ผู้ต้องหา ๒๑๘ คน ของกลางยาบ้า ๘๙,๓๖๙.๕ เม็ด
ที่ประชุม รับทราบ
ทรัพยากรธรรมชาติ๔.๒.๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามรายงานคดี
และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจับกุมผูล้ ักลอบตัดไม้ทำลายป่าของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
มหาสารคาม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายงานคดีเกี่ยวกับการจับกุมผูล้ ักลอบตัดไม้ทำลายป่า ดังนี้
- คดีเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้จบั กุมฝ่ายเดียว
คดี
- คดีเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ร่วมจับกุมฝ่ายอื่น
๑
คดี
- คดีพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจจับกุม
คดี
ที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานจัดหางาน๔.๒.๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์
จังหวัดมหาสารคาม และช่วยเหลือคนหางานข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง/รายจำนวนเงิน
(บาท)
๑. รับเรื่องร้องทุกข์
-/บาท
๒. ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืน
- /บาท
๓. ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.จัดหางาน ฯ
-/บาท
๔. ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘/๓๗ แห่ง/ คน
๔. ข่าวประชาสัมพันธ์
๑,๕๐๐/๑,๕๐๐
เรื่อง/ฉบับ

- ข่าวรับสมัครงานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย
๕.จำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา,เมียนมาและลาว ที่ได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๑ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖.จำนวนคนแรงงานต่างด้าวที่ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant BหรือO (สามารถขออนุญาต
ทำงานได้) ไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือเดินทางผ่าน (ระดับฝีมอื ชำนาญการ) จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน

-๗๖.๑ แรงงานต่างด้าวที่ถือวีซ่าประเภท Non-immigrant B หรือ O ซึง่ สามารถยืนขออนุญาตทำงานได้
ตามกฎหมายไม่ใช่เข่ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือผูเ้ ดินทางผ่าน(ระดับฝีมอื ชำนาญการ) จำนวน ๖๒๒ คน
- สัญชาติ กัมพูชา
จำนวน ๙๘ คน
- สัญชาติ เมียนมา
จำนวน ๑๗๗ คน
-สัญชาติ ลาว
จำนวน ๓๔๗ คน
โดยแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ สามารถแยกออกได้ตามกลุ่มที่ขออนุญาตทำงาน ดังนี้
๖.๑.๑ แรงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องกฎหมายและผ่านการนำเข้าตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศ ( MOU ) ๓๗๖ คน
- สัญชาติ กัมพูชา
จำนวน ๕๔ คน
- สัญชาติ เมียนมา
จำนวน ๙๔ คน
- สัญชาติ ลาว
จำนวน ๒๒๘ คน
๖.๑.๒ กลุม่ ที่ยื่นขออนุญาตทำงานและผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติ จำนวน ๒๒๕ คน
(มติ ครม.๑๖มกราคม ๒๕๖๑)
- สัญชาติ กัมพูชา
จำนวน ๔๔ คน
- สัญชาติ เมียนมา
จำนวน ๖๕ คน
- สัญชาติ ลาว
จำนวน ๑๑๖ คน
๖.๑.๓ กลุม่ พิสูจน์สัญชาติเดิม (ไม่เข้ามติ ครม.๑๖มกราคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๑ คน
- สัญชาติ กัมพูชา
จำนวน - คน
- สัญชาติ เมียนมา
จำนวน ๑๘ คน
- สัญชาติ ลาว
จำนวน ๓ คน
๗. แรงงานต่างด้าวกลุ่มบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน(พื้นที่สูง) จำนวน ๙ คน
๘.ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต
-ขอใหม่
จำนวน ๑๙ คน
-ขอต่ออายุ
จำนวน ๑ คน
-แจ้งออกจากงาน
จำนวน ๔๔ คน
-นายจ้างแจ้งเข้าทำงาน
จำนวน ๑๕ คน
-แรงงานต่างด้าวแจ้งเข้าทำงาน จำนวน ๑๙ คน
ที่ประชุมรับทราบ
ผู้บัญชาการเรือนจำ๔.๒.๔ รายงานสถิติจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้โทษและคดีอื่น ๆ

จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ความผิด
ความผิด ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อ พ.ร.บ.อาวุธปืน
ความผิดเกี่ยวกับบุกรุก
ความผิด พ.ร.บ. อื่น ๆ
รวม

ชาย
๑,๔๙๖
๑๒๗
๑๓๗
๘๒
๕๗
๓๓
๖๗
๑,๙๙๙

หญิง
๒๐๔
๒๓
๓
๐
๐
๑
๒๒
๒๕๓

รวม
๑,๗๐๐
๑๕๐
๑๔๐
๘๒
๕๗
๓๔
๘๙
๒,๒๕๒

เพิ่ม/ลด%
๗๕.๔๙
๖.๖๖
๖.๒๒
๓.๖๔
๒.*$
๑.๕๑
๓.๙๕
๑๐๐

ที่ประชุมรับทราบ
-๘สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดมหาสารคาม๔.๒.๕ สถิติคดีอาญาสถานพินจิ และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ฐานความผิด
รวม
คิดเป็นร้อยละ%
เกี่ยวกับชีวิต
๗
๓๐.๔
เกี่ยวกับเพศ
๑
๔.๔
เกี่ยวกับทรัพย์
๓
๑๓
เกี่ยวกับยาเสพติด
๑๑
๔๗.๙
เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
๑
๔.๓
ความผิดลหุโทษอื่น
๐
๐
รวม
๒๓
๑๐๐
ที่ประชุม รับทราบ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม๔.๒.๖ สำนักงานสวัสดิการและแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านสำคัญของสำนักงานฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑.ตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงานจำนวน ๖ แห่ง ลูกจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง ๙๐ คน นายจ้าง
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ๕ แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๑ แห่ง
๒.ตรวจสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๓ แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑๑๘ คน
นายจ้างปฏิบัตติ ามกฎหมายถูกต้อง ๑ แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๒ แห่ง
๓. ส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ๖ แห่ง ลูกจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง ๙๐ คน
๔.รับและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง กรณีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนี้
ลำดับ
ที่

กิจกรรม

๒๕พ.ค.๖๑-๒๒ มิ.ย.๖๑
จำนวน
หน่วยนับ

จำนวนเงิน

๒๔ พ.ค.๖๒-๒๔ มิ.ย.๖๒
จำนวน
หน่วยนับ

จำนวนเงิน

๑

รับคำร้องทุกข์จากลูกจ้าง (รวม )
ค่าจ้าง
ค่าชดเชย
ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
เงินประกัน
อื่นๆ

๒

วินิจฉัยแล้วลูกจ้างได้รับเงิน (รวม )
ค่าจ้าง
ค่าชดเชย
ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
เงินประกัน
อื่นๆ

๓

การดำเนินคดี (รวม)
ด้านคุ้มครองแรงงาน
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๗/๑๕
๓/๑๒
-

ราย/คน
ราย/คน
-

๑๓๒,๙๔๙
๙๖,๖๔๙
๙,๓๐๐
๒๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๖๔,๖๕๖
๖๔,๖๕๔
-

๖/๑๐
๒/๓
๙,๕๐๐
-

ราย/คน
ราย/คน
-

๕๖,๔๘๓
๒๙,๔๘๓
๙,๓๐๐
๙,๙๐๐
๓,๒๕๐
๔,๕๕๐
๙,๕๐๐
-

๕. ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๕/๑ ไม่รายงานแบบแสดงสภาพ
การจ้างและสภาพการทำงาน จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน - บาท
๖.สถานการณ์แรงงานทั่วไปปกติ
ที่ประชุม รับทราบ
-๙สรรพสามิต๔.๒.๗.รายงานผลการปราบปราม สถิติการจับกุมตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐
พื้นที่มหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ห้วงตัง้ แต่(๑ –๒๓ ก.ค.๒๕๖๒ )
เปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น /ลดลง
ก.ค.๖๒
ก.ค.๖๑
ประเภทคดี
ราย
ค่าปรับ/บาท
ราย ค่าปรับ/บาท ราย
ค่าปรับ/บาท
พ.ร.บ.สุรา
๒๙
๘๐,๐๐๐
๖
๑๑,๐๐๐
๒๓
๙๖,๐๐๐
พ.ร.บ.ยาสูบ
๙
๓๕,๕๐๐
๑
๔๓,๒๐๐
-๑
-๗,๗๐๐
พ.ร.บ.ไพ่
๑
๒,๕๗๔
๑๕
๓๓,๒๒๘
-๑๔
-๑๔๘,๓๓๘
พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
๑
๘,๐๐๐
๕๑ๆ,๙๑๒
๑
๘,๐๐๐
อื่นๆ
๔๐
๑๑๙,๒๑๗.๓๕
๒๒
๒๐๕,๑๑๒
๑๘
-๗๙,๐๓๘
รวม
หมายเหตุ–
ที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานขนส่ง ๔.๒.๘ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม รายงานสรุปผลการตัง้ ด่านตรวจสอบรถ
จังหวัดมหาสารคาม ทีท่ ำผิดกฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตารางเปรียบเทียบผลการตั้งด่านตรวจจับรถผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ขนส่งและพ.ร.บ.รถยนต์
สรุปผลการตั้งด่านตรวจจับรถผิดกฎหมาย
กรกฎาคม
มิ.ย.๖๒
คัน ก.ค.๖๒ คัน

๑. ตรวจสอบรถ จำนวนทั้งสิ้น
๑.๑ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
๑.๒ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
๒. พิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
- ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
๒.๑ เปรียบเทียบปรับ พ.ร.บ.ขนส่ง
ข้อหาใช้รถที่มีอปุ กรณ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง เช่น กระจกแตกร้าว ไม่มีที่ปัดน้ำฝน ใช้รถไม่ชำระภาษี
- ออกคำสั่งผู้ตรวจการ
๒.๓ เปรียบเทียบปรับ พ.ร.บ.รถยนต์
ข้อหา ใช้รถไม่ชำระภาษี , แก้ไขดัดแปลงตัวรถ (เสริมข้าง )
- ออกคำสั่งผู้ตรวจการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓. ตรวจจับความเร็ว ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
- พบการกระทำความผิด
- เปรียบเทียบปรับ จำนวน
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การตรวจสอบมลพิษ(ควันดำ)
- กระทำความผิด

๑,๐๓๕
๔๔๓
๕๙๓

คัน
คัน
คัน

๑,๑๖๔
๘๒๓
๓๔๑

คัน
คัน
คัน

๕
๒

ราย
ราย

๒๓
๖

ราย
ราย

๑,๘๐๐
๐
๓
๒,๗๐๐
๖๒๒
๕
๕
-

บาท
ราย
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนจำนวนทัง้ สิ้น เดือน
รถรับส่งนักเรียนทีม่ าขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมรถรับส่งนักเรียนที่มาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่
ที่ประชุม รับทราบ

-

๕,๗๐๐ บาท
๖
ราย
๕
ราย
๓,๓๐๐ บาท
๖
ราย
๙,๐๐๐ บาท
๗๑๔ คัน
๖
ราย
ราย
๖
คัน
คัน
คัน

ราย
ราย
ราย

-๑๐สำนักงาน (สคบ.)๔.๒.๙สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
จังหวัด มหาสารคาม ผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคามประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ดังนี้

สรุปเรื่องจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (ข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
ประเภทเรื่อง
จำนวน(เรื่อง)
๑.เรื่องอื่นๆ (ปรึกษา,ข้อมูลขาวสาร )
๒,๙๖๖
๒.ขอความช่วยเหลือทั่วไป
๑,๗๖๓
๓.การเมือง – การปกครอง (ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รฐั )
๙๕๕
๔.ปัญหาความเดือดร้อน
๖๓๘
๕.ปัญหาเรื่องที่ดิน
๓๑๒

๖.แจ้งเบาะแส

๒๖๕
๖,๘๙๙
๖,๕๖๑
๓๓๘

รวมจำนวน
ยุติเรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่ อวันที่ ๔ มิ ถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์ดำรงธรรมจัง หวัดมหาสารคาม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ ๙ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับ
ฟังปัญหา/ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการคุ้งครองผู้บริโภค และให้คำปรึกษาปัญหาความ
เดือดร้อนและการขอความช่วยเหลือต่างๆ
ที่ประชุมรับทราบ
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม๔.๒.๑๐สำนักงานป้องกั นและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด มหาสารคามรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด มหาสารคามประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๒
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรายงานสถิติอุบัตเิ หตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
สถิติอุบัติเหตุ เดือน พฤษภคม ๒๕๖๒ ดังนี้
กรกฎาคม สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน
๒๕๖๒ ๑.การเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน
๒.จำนวนผูบ้ าดเจ็บ(คดี)
๓.จำนวนผูเ้ สียชีวิต

ปี ๒๕๖๑
๑๔
๙
๘

ที่ประชุม รับทราบ

-๑๑ระเบียบวาระที๕่ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ปิดการประชุม

ปี ๒๕๖๒
๒๔
๒๓
๒๖

เพิ่ม
๑๐
๑๔
๑๘

ลด
-

ร้อยละ(%)
๗๑.๔๓
๑๐๐
๑๒๘.๕๗

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

ร.ต.อ.

ผูพ้ ิมพ์รายงานการประชุม

( กิตติพงศ์ คามะปะใน )
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ต.ต.

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

( สุวิทย์ บัวประสิทธิพร )
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ที่ตช ๐๐๑๙(มค).๗๑๓ /๓๙๗๑

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม–ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๗๒๖ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อ ยจังหวัดมหาสารคาม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน วันศุกร์ดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา
๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
จึงขอเชิญ ท่านในฐานะเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
มหาสารคาม เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานทีด่ ังกล่าว และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบีย บสังคมและ
เรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งในห้วงเดือ นที่ผ่านมา ให้ที่ป ระชุมทราบ และกรณีที่ พบปัญ หาเกี่ ยวกับ การประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับอำเภอ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นำปัญหา
ดังกล่าว เข้าหารือต่อคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัด ต่อไป
อนึ่ง ให้ทุ กหน่วย ที่ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔ ส่งข้อมูล ที่ จะนำเสนอต่อที่ ป ระชุม
(ข้อมูลผลการปฏิบัติระหว่าง วันที่ ๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ชุด)ไปยังฝ่ายเลขานุการฯภายในวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา หากไม่ทันกำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมทางเอกสาร สำหรับ
ราย งาน ก าร ป ระ ชุ ม ค รั้ ง ที่ ๗ /๒ ๕ ๖ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๓ ๐ ก รก ฎ าค ม ๒ ๕ ๖ ๒ ให้ ด าวน์ โห ล ด ท าง
www.mahasarakhampolice.com เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือแก้ไขต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายอำนวยการฯ
โทร. ๐๘-๔๗๓๑ - ๗๕๙๑

ที่ ตช ๐๐๑๙(มค).๗๑๓/๓๘๘๕

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๗๒๖ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้มี
การประชุมประจำ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม จึงขออนุญาตใช้ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ตามวัน เวลา
และสถานที่ดงั กล่าว และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องจัดเตรียมห้องประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง เพือ่ ใช้ใน
การประชุมครัง้ นี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
พันตำรวจเอก

( วีระเดช เลขะวรกุล )
รองผู้บงั คับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายอำนวยการฯ
โทร.๐๘-๔๗๓๑-๗๕๙๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม
โทร.๐-๔๓๗๑-๑๐๙๘ต่อ ๒๑
ที่ ๐๐๑๙ (มค).๗๑๓/๓๙๗๒
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
เรียน ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม (ผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลำดับชั้น)
๑.เรื่องเดิม
ตามคำสั่ง จว.มหาสารคาม๗๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที๑่ ๒พฤษภาคม ๒๕๕๑ให้ ภ.จว.มหาสารคาม
เป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย นั้น
๒.ข้อเท็จจริง
๒.๑ จว.มหาสารคาม กำหนดวันประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุ
นาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
๒.๒ ภ.จว.มหาสารคาม สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม ผลการ
ดำเนินงานด้านปราบปรามยาเสพติด ในห้วงเดือนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งให้ หน.สภ.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม
และ ฝอ.(นผ.) จัดเตรียมเอกสารแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ชุด
๓. ข้อพิจารณา
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๓.๑. แจ้ง ผกก.สืบสวน และ หน.สภ.ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
๓.๒. แจ้ง จนท. ทุก สภ.ฯ สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม
ช่วง ระยะแต่วันที่ ๑–๒๕ ส.ค. ๖๒
๓.๓. แจ้ง กก.สืบสวน ฯ สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม
ช่วง ระยะแต่วันที่ ๑– ๒๕ ส.ค. ๖๒
๓.๔. แจ้ง ศอ.ปส.ภ.จว.มหาสารคาม สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
ช่วง ระยะแต่วันที่ ๑ – ๒๕ ส.ค. ๖๒
๓.๕.แจ้ง กลุ่มงานสอบสวน สรุปรายละเอียดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ช่วง ระยะแต่วันที่ ๑ – ๒๕ ส.ค. ๖๒
๓.๖. ตามข้อ ๓.๒-๓.๕ จัดส่งข้อมูลให้ (นผ.) ภายในวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒ ก่อนเวลา๑๒.๐๐ น.
เพื่อรวบรวม เป็นข้อมูลในการประชุมต่อไป
๔. ข้อเสนอ
๔.๑ เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๒.๑ และเข้าร่วมประชุม หรือมอบผู้แทน
๔.๒ ขออนุมัติจัดทำเอกสารการประชุม ตามข้อ ๒.๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ.

(วีระชาติ สุบงกช)
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม / เลขานุการ

วิทยุ
ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวส่ง
……..

ความเร่งด่วน ..................ชัน้ ความลับ ............... คำแนะนำในการส่ง ........... โทรสาร.. . ๐-๔๓๗๑-๑๕๑๓
จาก ภ.จว.มหาสารคาม
โทร. ๐ – ๔๓๗๑ -๑๐๙๘ ต่อ ๒๑
ถึงผู้รับปฏิบัติ ผกก.สภ., ผกก.สืบสวนฯ, ผกก.(สอบสวน) , หน.สภ.ในสังกัด
ผู้รับทราบรอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม
ที่ ๐๐๑๙(มค).๗๑๓/๗๒๘
วันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามคำสั่ง จว.มหาสารคาม ที่ ๗๒๖ /๒๕๕๑ ลง ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑ ให้ ภ.จว.มหาสารคาม
เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
และกำหนดให้มีการประชุม เดือน สิงหาคม ๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม
พระบรมธาตุ น าดู น ชั้ น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม เป็ น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย จึ งให้
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ผกก.สภ., ผกก.สืบสวนฯ , สวญ.สภ. และ สว.สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒ และ รายงานการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ได้ทาง www.mahasarakhampolice.com
๒. ให้ ทุก สภ.ฯ สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม ช่วงระยะแต่
๑ – ๒๕ ส.ค. ๖๒ ( หากคดีใดเป็นที่น่าสนใจให้สรุปพฤติการณ์รายละเอียดแห่งคดีด้วย )
๓.ให้ หน.ทุก สภ.ฯ จัดเตรียมข้อมูลคดีที่น่าสนใจที่เกิดในพื้นที่มาประชุม เนื่องจากประธาน
การประชุมจะสอบถามในบางเรื่อง ให้นำเสนอข้อมูลและพฤติการณ์รายละเอียดแห่งคดีในวันประชุมด้วย
๔.ศอ.ปส.ภ.จว.มหาสารคาม สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
ช่วงระยะตั้งแต่ ๑ – ๒๕ ส.ค. ๖๒
๕.งานสอบสวน สรุปคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ช่วงระยะตั้งแต่ ๑ – ๒๕ ส.ค. ๖๒
๖.ตามข้อ ๒-๕ ให้จัดส่งข้อมูล ให้ ฝอ.(นผ.)ภายในวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒ ก่อนเวลา๑๒.๐๐ น.
จำนวน ๑๐ ชุด
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

พ.ต.อ.

(วีระเดช เลขะวรกุล)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ภ.จว.มหาสารคาม
โทร.๐-๔๓๗๑-๑๐๙๘ต่อ ๒๑
ที่ ตช๐๐๑๙(มค).๗๑๓/๒๙๗๒
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๑. เรื่องเดิม
ตามคำสั่ ง จว.มหาสารคามที่ ๗ ๒๖/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ ภ.จว.
มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
มหาสารคามนั้น
๒. ข้อเท็จจริง
จว.มหาสารคาม กำหนดให้มีก ารประชุมคณะกรรมการรัก ษาความมั่ นคงและความสง บ
เรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓๐น. ณ ห้อง
ประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม และแจ้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อ ยจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุม ฯ เดือน สิง หาคม ๒๕๖๒ ตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าว
๔.ข้อเสนอ
เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนาม ตามร่างหนังสือแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ.
(วีระเดช เลขะวรกุล)
รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายอำนวยการฯ
โทร.๐๘-๔๗๓๑-๗๕๙๑

