รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสันติ
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.ชัยยง
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายจารัส
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายวุฒิชัย
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒิพงษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นายบรรจบ
๒๐. นางสุจิตรา
๒๑. นายชาญณรงค์
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายวิทิตย์
๒๗. นายจักรพันธ์
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

เหล่าบุญเสงี่ยม
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
กัณจักร
แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
หินวิเศษ
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
อุนารัตน์
แทน
วันดี
แทน
วงศ์ศรี
แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
นามมูลน้อย แทน
อินโคกสูง
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
”

-๒๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน ตม.จังหวัดขอนแก่น
๓๔. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๕. นายสุเทพ
โคตรทุม
แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
๓๖. นายวินัย
มีแก้ว
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
๓๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
๓๗. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
นายอาเภอชุมแพ
๓๘. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
๓๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
แทน นายอาเภอหนองเรือ
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
๔๑. นายชลิต
วิเศษศิริ
แทน นายอาเภอสีชมพู
๔๒. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
๔๓. นายยุทธพร
พิรุณสาร
นายอาเภอเขาสวนกวาง
๔๔. นางกาไล
ทาศรีภู
แทน นายอาเภอพระยืน
๔๕. นายภูมิสรรค์
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
๔๖. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๔๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
แทน นายอาเภอซาสูง
๔๘. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
๔๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๕๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล แทน นายอาเภอกระนวน
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
๕๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
๕๓. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
แทน นายอาเภอหนองนาคา
๕๔. นายสุทธิพงษ์
พุทธจันทรา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
๕๕. นายสุทัศน์
แก้วสิงห์
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
๕๖. นายสุเทพ
สายสุด
แทน นายอาเภอบ้านไผ่
๕๗. นายประจักร์
ไชยกิจ
นายอาเภอแวงน้อย
๕๘. นายนายมลชัย
จันทโรธรณ์
นายอาเภอเวียงเก่า
๕๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
แทน นายอาเภอโนนศิลา
๖๐. นางบุญภาศี
หินเธาว์ แทน นายอาเภอชนบท
๖๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
๖๓. พ.ต.ท.ปริญญา
รักสุทธิ์
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน ผกก.สภ.กระนวน
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
ผกก.สภ.ชุมแพ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน ผกก.สภ.ภูผาม่าน

กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง
ผกก.สภ.แวงน้อย
ผกก.สภ.เปือยน้อย
ผกก.สภ.บ้านแฮด
ผกก.สภ.โนนศิลา
ผกก.สภ.ซาสูง
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
ผกก.สภ.โนนศิลา
ผกก.สภ.หนองนาคา
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
ผกก.สภ.เวียงเก่า
ผกก.สภ.บ้านเป็ด
ผกก.สภ.ท่าพระ
ผกก.สภ.เมืองไหม
ผกก.สภ.เวฬุวัน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
กรรมการฯ
๖๙. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
”
๗๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
”
๗๑. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
”
๗๒. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
”
๗๓. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
”
๗๔. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
”
๗๕. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๗๖. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
”
๗๗. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
”
๗๘. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
”
๗๙. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
”
๘๐. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
”
๘๑. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
”
๘๒. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
”
๘๓. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
”
๘๔. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
”
๘๕. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
”
๘๖. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
”
๘๗. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
”
๘๘. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
แทน
”
๘๙. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
”
๙๐. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
”
๙๑. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
”
๙๒. พ.ต.ท.ชาญวุฒิ
เทียมมงคล
แทน
”
๙๓. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๙๔. พ.ต.อ.ชัยยง
จันนา
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - เรื่องงานความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นก็ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันทาไม่ว่าจะเป็นทหาร
ตารวจ และฝ่ายปกครอง ต้องช่วยกันทาเป็นคู่ขนานกันไปโดยเฉพาะด้านการข่าวและเราต้องมาร่วมกันบูรณาการ
ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะหน้าเร่งด่วนคล้องจองกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อย ก็ให้ทุกหน่วยเสนอขึ้นมาจาเป็นต้องเสนอเป็นประกาศจังหวัด เราก็จะดาเนินการให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้พิจารณาลงนาม และจะได้แจ้งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นจึงขอฝากทั้งหน่วยงานทหาร ตารวจ ฝ่าย
พลเรือน โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ท่านนายอาเภอทุกท่าน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้

-๔แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนพฤษภาคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๑ ราย จับ ๒๓ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๙๙ ราย จับ ๖๓ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๓๔ ราย จับ ๒๗ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๖๘๖ ราย ผู้ต้องหา ๗๙๑ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ค. ๒๕๖๐ กับ พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๓
๓๑
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๕
๙๙
ลดลง ๒๖
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๑
๓๔
เพิ่มขึ้น ๑๓
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๐๗
๖๘๖
เพิ่มขึ้น ๗๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ค. ๒๕๖๐ กับ พ.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๒๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๑ จับได้ ๒๓ (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๙)
คดีลดลง ๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๐ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๕ จับได้ ๗๒ (คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๙๙ จับได้ ๖๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔)
คดีลดลง ๒๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๖ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕เกิด ๑๑ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๒๓ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒

เกิด ๑๕ คดี
เกิด ๑๔ คดี
เกิด ๒ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๔ คดี
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๗๙๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๙.๙๓)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๖๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๗๙๑ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๓๑)
คดีเพิ่มขึ้น ๗๙ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๙ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๔ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๑๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๐๓ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๐๓ ราย ผู้ต้องหา ๖๐๗ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๘ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๗ ราย
- ครอบครอง
๑๖๔ ราย
- เสพ
๓๑๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๓๓,๗๗๒ เม็ด
- ยาไอซ์
๑,๐๕๓ กรัม
- กัญชาแห้ง
๕๙๐.๕ กิโลกรัม
- กัญชาสด
๐ ต้น
ประธานฯ - เรื่องคนหายที่อาเภอบ้านฝางก็ยังหาไม่พบ ณ เวลานี้ข้อมูลยังไม่นิ่งว่าเสียชีวิตหรือยัง ถ้าเป็นเหตุ
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเราต้องรีบเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน หรือเป็นเหตุโรคส่วนตัว หรือเป็นการ
ฆาตกรรม ก็ขอฝากทางฝ่ายตารวจ และนายอาเภอหาข้อมูลด้วย
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มิ.ย. ๒๕๖๐
มิ.ย. ๒๕๖๑
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๐๕ ราย
๖๘๓ ราย

-๖- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๒๐๐ ราย
๗๗๒ ราย
- เมาสุรา
๑๔๒ ราย
๘๒ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๔๒๐ ราย
๖๓๔ ราย
- รถดัดแปลง
๑๖๐ ราย
๑๐๑ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๐๒ ราย
๘๒ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๒๐๕ ราย
๗๗๙ ราย
ประธานฯ - ฝากตรงท่าพระด้วยจะแก้อย่างไรให้รถติดได้น้อยขึ้นตรงที่สร้างสะพานก็ขอฝาก สภ.เมือง และสภ.ท่า
พระ ช่วยประสานการทางาน ส่วนเรื่องบรรทุกน้าหนักเกินก็ขอฝากทุก สถานีตารวจด้วยเพราะทาให้ถนนเสียหายเร็ว
ขึ้น และช่วยตรวจสอบถนนช่วงไหนเสียหายหนักมาก และมีผู้สัญจรมากน้อยแค่ไหน ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะ
ได้จัดชุดโมบายไปตรวจสอบ และจะได้จัดงบประมาณไปซ่อมแซมปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ ดังนี้
ประธานฯ - ทาง ปภ.จะมีการซ้อมเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ซึ่งจะต้องอาศัยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครักษา
ความสงบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นกาลังคน อปพร.,ตารวจ,ทหาร,อาสาสมัครรักษาดินแดน และอาสาสมัครอื่นๆ จะ
ช่วยกันเมื่อเกิดภัย และจะมีแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แต่ที่เราจะทาการนี้เป็นเมื่อมีเหตุ การ
ประสานงานทั้งหลาย ยกตัวอย่างเช่นเกิดเหตุอุทกภัย มิเตอร์ไฟฟ้าจะยกอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดไม่ให้มี
ผู้เสียชีวิตและให้ทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุด ใครจะเป็นผู้แจ้งข่าวแจ้งแล้วจะดาเนินการภายในกี่นาที เป็นต้นก็ขอแจ้ง
ให้ทุกหน่วยได้ทราบไว้ก่อน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ยังไม่มีการรายงานผลการจับกุมเงินนอกระบบในรอบเดือนที่ผ่านมาแต่จะพูดเรื่อง
ปฏิบัติการเมื่อวานนี้ซึ่งได้รวมกาลังจากตารวจภูธรภาค ๔ ได้เข้าตรวจค้นทั้งหมด ๗ จุด และได้จับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับ ๔ ราย
ประธานฯ - มีการร้องเรียนโดยตรงไปยัง นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติเป็นการเฉพาะจริงๆเป็นการทางานแบบ
บูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่งก็เป็นผลงานหนึ่งของรัฐบาลหลังจากได้มีการร้องขอความเป็นธรรมทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นศูนย์ดารงธรรมอาเภออย่าได้มองข้ามเรื่องเหล่านี้ และขอฝากทางเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยต้องช่วยกันหา
รายชื่อเจ้าหนี้นอกระบบและมีการทวงถามหนี้นอกรูปแบบ ก็ขอให้ทุกหน่วยให้ข้อมูลมากๆ ตอนนี้ทางจังหวัดได้มี
ตัวชี้วัดอยู่ที่ระดับ ๓๐ – ๔๐ เปอร์เซ็น แต่ที่ต้องการนั้นต้องอยู่ที่ ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็น เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน
พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี – สาหรับทหารนั้นได้รับการประสานมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสาหรับท่าน สร.๒ รอง
นายกรัฐมนตรีจะมาดูแลเรื่องเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นฝ่ายเราที่ส่งข้อมูลขึ้นไปทั้ง ๔๖ เป้าอยู่ที่ศูนย์ดารงธรรม
ในสามปีที่ผ่านมาที่ประชาชนมาร้องเรียนเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบแล้วเราไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากเจ้าหนี้ใช้
กระบวนการทางทนาย ขบวนการทางศาล ก็ได้ปรึกษาทาง ปปง.ดูพื้นฐานเกี่ยวกับทางการเงิน เลยทราบข้อมูลที่มีเหตุ
ที่จะออหมายจับได้ ๕ เป้าหมาย ส่วนที่เหลือเข้าตรวจค้นเนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจานองและมีการร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
ประธานฯ - ข้อมูลที่ได้รับมาจากศูนย์ดารงธรรมอาจจะมาตรงกันทั้งหมด ก็ถือได้ว่าได้ดาเนินการทั้งหมดแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๑๒ คดี เป็นคดีบุกรุกป่าสงวนที่อาเภอน้าพอง และพื้นที่อาเภอ
เขาสวนกวาง ประมาณ ๗ คดี และคดีอื่นจะเป็นคดีไม้ ซึ่งทั้ง ๓ คดีเป็นคดีไม้พะยูงทั้งหมด และที่อุทยานแห่งชาติภู

-๗เวียงจะเป็นคดีที่นาเครื่องมือล่าสัตว์ป่าเข้าไปในเขตอุทยาน และทั้ง ๑๒ คดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ในท้องที่ไว้ทั้งหมดแล้ว
ประธานฯ - มีคดีที่ยอมความได้หรือไม่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - เท่าที่ผ่านมาไม่มีคดีที่ยอมความได้เพราะเป็นเขตพื้นที่
ป่าสงวน และพื้นที่อุทยาน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบังคับใช้พระราชกาหนดการบริการการจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
แล้ว และเป็นระยะเวลาที่ให้นายจ้างแรงงานต่างด้าวต่างๆปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจะมีผลบังคับให้
ลงโทษผู้ ที่กระทาผิ ดตามพระราชกาหนดนี้ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ ส่ วนที่ยังทาทะเบียนยังไม่เสร็จทาง
แรงงานจัดหางานก็เปิดให้บริการวันสุดท้าย คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถ้ามีประเด็นปรึกษาหรืสอบถามก็ติดต่อได้
ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดได้ตลอดเวลา
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ชุดจัดระเบียบสังคมกับชุด ๑๐๑ คสช.ของจัดหางานมีอะไรบ้าง
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับชุด คสช.๑๐๑ จะเป็นการตรวจแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย แต่ว่าก็จะเป็น
การทางานร่วมกันกับชุดจัดระเบียบของจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการส่วนมากก็เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน แต่ทางท่าน
รัฐมนตรีฯ ก็ต้องการให้มีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนี้ให้เป็นผล ซึ่ง ๑๐๑ นี้ สามารถเปรียบเทียบปรับและส่ง
ตัวกลับในชั้นพนักงานสอบสวนได้
ประธานฯ - จัดทั้งสองชุดทางานร่วมกันจะได้ไม่เสียเวลาและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ การตรวจเพื่อเสนอขอใบอนุญาตจานวน ๒๐ แห่ง การตรวจเพื่อแก้ไขปรับปรุงจานวน ๒๒ และการ
ตรวจติดตามคาสั่งคณะทางานตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จานวน ๔ ครั้ง พบการกระทาผิด ๑ ครั้ง ที่ร้าน
กันเธอร์หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนี้กาลังสั่งพักใบอนุญาตเป็นการกระทาผิดครั้งที่ ๒ จึงสั่ง
พักใบอนุญาต ๖๐ วัน
ประธานฯ – แล้วที่เขาร้องเรียนมาที่อาเภอเมืองเรื่องไปถึงไหนแล้ว
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - เป็นร้านคาราโอเกะ ตอนนี้สั่งพัก ๓๐ วัน
ประธานฯ – ผู้ร้องก็เป็นข้าราชการซึ่งได้ร้องเรียนไปทุกหน่วยซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับสถานที่ประกอบการ ก็ขอฝากถึงผู้
ออกใบอนุญาตให้ช่วยดูด้วยว่าที่ขอมานั้นมีความเหมาะสมที่จะอนุญาตหรือไม่ และฝากคณะกรรมการจังหวัดดูแลด้วย
เพราะเรื่องนี้ประธานฯก็ไม่อนุญาตหลายที่เหมือนกัน ถึงแม้ทางอาเภอได้อนุญาตมาแล้ว เพราะได้ออกไปดูเองและดู
ข้อเท็จจริงด้วย ดูกฎหมายหลายอย่างมาประกออบกัน ไม่ใช่ดูที่กฎหมายภาพยนตร์และวีดีทัศน์อย่างเดียว กรรมการ
จังหวัดต้องกลั่ นกรองความคิดเห็น จากทางอาเภออีกชั้นหนึ่ง และก็ขอฝากทุกเรื่องด้ว ยที่จะต้องดาเนินการออก
ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตทั้งหลาย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ประธานฯ – ป้องกันจังหวัดไปตรวจเสียงมาเป็นอย่างไรบ้าง
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น – สืบเนื่องมาจากมีการร้องเรียนมายังศูนย์ดารงธรรม เรื่องสถานประกอบการและสถาน
บริการตาม พ.ร.บ. ๒๕๐๙ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเมืองขอนแก่น ซึ่งท่านประธานฯ ได้จัดชุดไปสุ่มตรวจเสียง
จานวน ๒ เป้าหมายที่มีการร้องเรียน และก็มีระดับเสียงที่เกินกว่ากฎหมายกาหนดจริง ก็จะต้องดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป
ประธานฯ – เรื่องพักผ่อนหย่อนใจก็มีได้ในบางเวลา แต่ในฐานะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองด้านการแพทย์,การ
สาธารณะสุข,การศึกษา,ด้านการพาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม ก็อยากจะให้เว้นวรรคบ้างในบางโอกาส ไม่อย่างนั้น

-๘ไม่มีสมาธิในการทางาน โดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสือซึ่งตอนนี้ก็มีการร้องเรียนเข้ามาเรื่องสถานบริการปล่อยให้
เด็กๆเข้ามาใช้บริการ เพราะฉะนั้นจึงขอฝากให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลสอดส่องโดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องดาเนินการโดยเร็ว และมีอีกเรื่องคือเรื่องน้าท่วมจะมี
วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – กรณีน้าท่วมขังนั้นส่วนมากก็มีเศษขยะเข้าไปอุดตันในท่อข้างใน ก็ต้องอาศัยกาลังคนทางฝ่าย
เทศบาลหรือทหารมาช่วยกันลอกท่อ
พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี – กรณีที่ได้ทา MOU กันและได้แบ่งเขตกันนั้นและได้รับผิดชอบในเขตตลาดจอมพลซึ่งเมื่อคืนนี้
ฝนได้ตกหนักมาก
ประธานฯ – วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นมีหลายวิธี และการทา MOU บูรณาการร่วมกันก็เป็นวิธีหนึ่งโดยใช้กาลังฝ่ายเรา
ทุกฝ่ายช่วยกัน ซึ่งหน่วยหลักจริงๆคือส่วนท้องถิ่นต้องสารวจตรวจสอบเส้นทางระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดว่า
มีติดขัดตรงไหน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นขอฝากทางปกครองซึ่งเรามีงบประมาณให้ สองแสนบาทให้แต่ละ
ชุมชนสามารถขอเอามาใช้กรณีนี้ได้ ก็ขอฝากทาง สภ.ทั้งหลายช่วยแนะนาด้วย ว่ามีงบประมาณให้แต่ละชุมชนโดย
ผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังคณะกรรมการหมู่บ้าน ประมาณ สองแสนบาทเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี – ตรงตลาดจอมพลนั้นมีเศษขยะเข้าไปติดที่ท่อภายในต้องหมั่นเอาขยะออกบ่อยๆ
ประธานฯ – จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นงานของท้องถิ่นต้องดูแลโดย ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ระยะ
ยาวอาจต้องขยายท่อโดยทาเป็นท่อแบบเปิดให้สามารถตักขยะออกได้โดยง่าย และอีกวิธีคือขอสนับสนุนกาลังพลจาก
เรือนจาเพราะเขามีนักโทษชั้นดีที่จะมาเป็นจิตอาสา และยังมีจิตอาสาจากประชาชนทั่วไป จาก อปพร.มาช่วยเหลือ
เมื่อมีภัย โดยท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณให้เป็นเบี้ยเลี้ยงแก่จิตอาสาเหล่านี้ได้ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยทั้งพลเรือน
ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครองที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ให้ปัญหาทุกปัญหาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
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