รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสันติ
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พล.ต.สมชาย
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นายทรงวุฒิ
๑๐.นางอารีวรรณ
๑๑. นางรุ่งกาล
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นางกิตติมา
๑๔. นายจารัส
๑๕. นายสมพจน์
๑๖. นางสาวมยุรี
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวบุหลัน
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นางสธัญญา
๒๔. นางอุสนีย์
๒๕. นายบรรจบ
๒๖. นายสว่าง
๒๗. นายชาญณรงค์
๒๘. นางดรุณี
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร
๓๒. นายวิทิตย์

เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
ชนะกาญจน์
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
กรรมการฯ
พื้นชมพู
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
วันดา
แทน ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
วรกี
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
ครรภาฉาย
มทบ.๒๓
”
เพ็ชร์สุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
ชัชวัชมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
คาพรหม
ผบ.เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น
”
ศตรัศมีพงศ์ แทน ผบ.เรือนจา อาเภอพล
”
บุราณรักษ์
แทน สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์อ่อน
แทน
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
กัณจักร
แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เหล่าเลิศฤทธิกุล
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
สีนอเนตร
แทน พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
ลอยนอก
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
คนกลาง
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
บุตรถา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
เทียมสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
ชันทฤทธิ์
แทน ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ทองดี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ชัยวิดิษฐ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น
”
ศิลปศร
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
”
อุนารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
จีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
วงศ์ศรี
แทน ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
ไชยเดช
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
รัตนสุโกศล
แทน สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
ศรีหนองบัว แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
นามมูลน้อย แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”

๓๓. นายจักรพันธ์
๓๔. นายทวีทรัพย์
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
๓๖. นายอมร
๓๗. นายคาชอบ
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์
๓๙. ร.ต.อ.ประเวช
๔๐. ผศ.ดร.สมพงษ์
๔๑. นายสุเทพ
๔๒. นายศิวกร
๔๓. นายดุลยาภพ
๔๔. นายนคร
๔๕. นายศุภชัย
๔๖. นายพันธุ์ธัช
๔๗. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๘. นายชลิต
๔๙. นายสาเริง
๕๐. นายยุทธพร
๕๑. นางกาไล
๕๒. นายภูมิสรรค์
๕๓. นายสมเดช
๕๔. นายพรหมพงศ์
๕๕. นายสมเดช
๕๖. นายชิดชัย
๕๗. นายวีระพงษ์
๕๘. พ.จ.อ.จักรพี
๕๙. นายเสกสรร
๖๐. นายธนายุทธ
๖๑. นายสุทธิพงษ์
๖๒. นายสุทัศน์
๖๓. นายสุทัศน์
๖๔. นายประจักร์
๖๕. นายนายมลชัย
๖๖. นายสวัสดิ์
๖๗. นางบุญภาศี
๖๘. นายณัฐวุฒิ
๖๙. พ.ต.ท.ภูสยาม
๗๐. พ.ต.ท.ปริญญา

-๒อินโคกสูง
แทน สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
พรมรัตนชัยกุล แทน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ศรีคันธรรพ
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
สุวรรณดี
แทน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ไตรสุทธิวงษ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
พรมรัตนชัยกุล แทน ตม.จังหวัดขอนแก่น
สิทธฺพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โคตรทุม
แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
มิตรราช
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
สุพรรณ
นายอาเภอชุมแพ
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
ภูสง่า
แทน นายอาเภอหนองเรือ
ลาสอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
วิเศษศิริ
แทน นายอาเภอสีชมพู
โสบุญมา
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
พิรุณสาร
นายอาเภอเขาสวนกวาง
ทาศรีภู
แทน นายอาเภอพระยืน
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
พรมทา
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
ดวงพรม
แทน นายอาเภอซาสูง
พรมทา
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
จันทร์เพ็ง
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
สุขทวีผลกุล แทน นายอาเภอกระนวน
วิชาชาติ
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
ใยแก้ว
แทน นายอาเภอหนองนาคา
พุทธจันทรา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
แก้วสิงห์
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
แก้วสาห์
แทน นายอาเภอบ้านไผ่
ไชยกิจ
นายอาเภอแวงน้อย
จันทโรธรณ์
นายอาเภอเวียงเก่า
กะติรัตน์
แทน นายอาเภอโนนศิลา
หินเธาว์ แทน นายอาเภอชนบท
ถุนนอก
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
ลารังสิต
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
รักสุทธิ์
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น

”
”
,,
”
”
กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.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

๗๑. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
”
๗๒. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน
”
๗๓. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน
”
๗๔. พ.ต.อ.สรายุทธ
ฉ่าผิว
”
๗๕. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
”
๗๖. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
กรรมการฯ
๗๗. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
”
๗๘. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
”
๗๙. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
”
๘๐. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
”
๘๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
”
๘๒. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
”
๘๓. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๘๔. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
”
๘๕. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
”
๘๖. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
”
๘๗. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
”
๘๘. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
”
๘๙. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
”
๙๐. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
”
๙๑. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
”
๙๒. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
”
๙๓. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
”
๙๔. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
”
๙๕. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
”
๙๖. พ.ต.ต.พรเทพ
บูชาอินทร์
แทน
”
๙๗. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
”
๙๘. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
”
๙๙. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
”
๑๐๐. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๑๐๑. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๑๐๒. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในการวิ่งมาราธอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผู้ชนะนั้น
ส่วนมากมาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิ่งระดับนานาชาติต้องมีความหลากหลายอยู่แล้ว และอีกเรื่องงานหลวงพ่อ
คูณก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีได้มาวางดอกไม้จันทน์และทอดผ้าบังสุกุล โดยเฉพาะ
กองอานวยการร่วมก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง อปพร. อาสาสมัคร จิตอาสาทั้งหลายที่ได้

-๔ช่วยกันทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ดี วันนี้ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการสาคัญจึงให้
ประธานฯมาทาหน้าที่แทน และอีกเรื่องหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีผู้เห็นต่างกับทางราชการและทางรัฐบาล
ด้วยการแสดงออกด้วยการชุมนุมทั้งหลาย นี่ก็เป็นเรื่องสาคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน การทางานต้องประสานกันทุกๆ
ภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนการเลือกตั้งในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็จะมีการเปิดรับสมัคร ต้องดูแลการรักษา
ความสงบเรียบร้อยทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องต้องจัดทา
แผนการให้เรียบร้อย ในเรื่องการข่าวก็ขอฝากด้วยโดยเฉพาะเรื่องการกล่าวหาข้าราชการกระทาหน้าที่โดยทุจริต
ขนาดยังไม่มีการเลือกตั้งยังมีการร้องเรียนข้าราชการถึงเกือบหนึ่งพันกว่าเรื่อง จึงขอให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิไปหาเสียงใดๆทั้งสิ้นต้องระมัดระวัง
ตัวและต้องวางตัวเป็นกลาง
ประธานฯ - ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง รวมทั้งตารวจและทหาร
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
ด้วยมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒ ว่าเรื่องมอบหมายให้รับแจ้งการกระทาผิด
กฎหมายเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมาตรา ๑๐๑ บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อการลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนน สาหรับผู้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุมีอยู่ ๖ ท่านคือ ๑.
ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง ๒.ผู้ตรวจการเลือตั้งประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานครที่มี
การเลือกตั้ง ๓.ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้ง ๔.พนักงานสืบสวนและไต่
สวนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้ง ๕.พนักงานสืบสวน
และไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๖.พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ที่มี
การเลือกตั้ง ให้ผู้รับแจ้งเหตุออกใบรับแจ้งเหตุไว้ให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐานพร้อมส่งสาเนาการบันทึกให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้ง ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบ
ประธานฯ - ที่ฝ่ายเลขาฯ นาเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแสดงว่าจะต้องมีเหตุแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านไปศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ดีและให้เข้าใจโดยถ่องแท้
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๒ ราย จับ ๑๔ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๒๙ ราย จับ ๖๒ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๘
ราย

-๕กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๖๒๔ ราย ผู้ต้องหา ๖๘๕ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๔ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ กับ ธ.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๐
พ.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๘
๒๒
ลดลง ๖
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๔
๑๒๙
เพิ่มขึ้น ๕
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๔
๒๓
ลดลง ๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๘๘
๖๒๔
เพิ่มขึ้น ๓๖
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ กับ ธ.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๘ จับได้ ๒๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๒ จับได้ ๑๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔)
คดีลดลง ๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๓ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๔ จับได้ ๗๕ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๘)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๒๙ จับได้ ๖๒ (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๖)
คดีลดลง ๒๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๕ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๘ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๖ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๒ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๔ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๕๘๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๙๙ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๓.๗๕)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๖๒๔ คดี ผู้ต้องหา ๖๘๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๑๐)
คดีเพิ่มขึ้น ๓๖ คดี

-๖- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๙ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๙ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๗๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๖๐ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๕๖๐ ราย ผู้ต้องหา ๕๖๕ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๓๘ ราย
- ครอบครอง
๑๔๓ ราย
- เสพ
๒๗๕ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑๓๐,๙๔๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๕๔.๙๗ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑๖๗ กรัม
- กัญชาสด
๑ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ร.ต.ท.ศักดิ์กรินทร์ อามะลา รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ทาหน้าที่แทน
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ม.ค. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๒
- ไม่สวมหมวก
๙๘๐ ราย
๑,๑๐๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๙๙๐ ราย
๑,๒๗๕ ราย
- เมาสุรา
๑๖๕ ราย
๒๐๐ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๖๕๐ ราย
๙๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๗๐ ราย
๖๐๙ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๒๐ ราย
๑๓๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๑๕๐ ราย
๘๙๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๓๐๐ ราย
๖๕๐ ราย
- ล็อคล้อ
๘๘๐ ราย
๗๕๐ ราย
ประธานฯ - ฝากดูเรื่องรถที่ปล่อยควันดาด้วยเพราะที่กรุงเทพมหานคร ตอนนี้ปิดโรงเรียนไปแล้ว ๔๓๗ แห่ง
เนื่องจากฝุ่นละอองเกินกาหนดตามมาตรฐาน จังหวัดขอนแก่นนั้นก็เริ่มมีฝุ่นละอองมากแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเผา
ขยะเศษใบไม้ ทาให้ฝุ่นละอองยิ่งเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทาหนังสือสั่งการแจ้งให้ทราบและ
ดาเนินการแล้ว จึงขอฝากทุกหน่วยโดยเฉพาะสถานีตารวจในเรื่องการเผาอ้อย ต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะบางพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นมีค่า pm ๒.๕ เกินค่ามากกว่า ๑๐๐ แล้ว เพราะฉะนั้นทุก
หน่วยราชการไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง หรือหน่วยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เป็นบ้านพัก อย่าเผาขยะ ต้องทา
เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะไม่เผาขยะและทาให้เกิดฝุ่นละอองในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เป็นปัญหากระทบการดาเนินชีวิตแล้วยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยทาให้สูญเสียรายได้เข้าประเทศมิใช่น้อย

-๗ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ รวม
๑๒ เดือน ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๘๙ ครั้ง เทียบกับปี๒๕๖๐
ช่วงเดียวกัน มีอุบัติเหตุเกิด ๔๓๗ ครั้ง ลดลง ๑๔๘ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓,๐๗๒ คน เทียบกับปี ๒๕๖๐ ช่วงเดียวกัน มี
ผู้บาดเจ็บจานวน ๔,๔๕๗ คน ลดลง ๑,๓๕๘ คน ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๓๕๑ คน เทียบกับปี ๒๕๖๐ ช่วงเดียวกัน มี
ผู้เสียชีวิตจานวน ๒๖๙ คน เพิ่มขึ้น ๔๒ คน คนสาหรับเดือน ธ.ค.๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิด ๔๐ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี
๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๗ ครั้ง ลดลง ๑๓ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓๖๘ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บ ๙๓ คน
เพิ่มขึ้น ๒๗๕ คน มีผู้เสียชีวิต ๔๓ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต ๒๗ คน เพิ่มขึ้น ๑๖ คน สาหรับจานวน
ผู้เสีย ชีวิตในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๔๓ คนนั้น แยกเป็นเพศชาย ๓๙ คน เพศหญิง ๔ คน อาเภอที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดคืออาเภอเมืองขอนแก่น,อาเภอสีชมพู และอาเภอบ้านไผ่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
มีการจับกุม ๔๙๗ ราย ผู้ต้องหา ๔๙๖ คน เป็นคดียาบ้า ๔๗๑ ราย ผู้ต้องหา ๔๗๐ คน ของกลางยาบ้า ๒๗,๒๒๒ เม็ด
การจับกุมคดียาเสพติดที่น่าสนใจ มี ๕ คดี ดังนี้ ๑.วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สภ.เมืองขอนแก่นจับกุมยาบ้า ๒,๒๐๐
เม็ด ๒.วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สภ.บ้านไผ่ จับกุมยาบ้า ๑,๐๐๒ เม็ด ๓.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สภ.บ้านไผ่ ตรวจ
ยึดยาบ้า ๔,๒๐๐ เม็ด ๔.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สภ.บ้านไผ่ จับกุมยาบ้า ๔,๐๐๐ เม็ด ๕.วันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ สภ.บ้านเป็ด จับกุมยาบ้า ๓,๒๐๐ เม็ด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๒ คดี คดีแรกเป็นคดียึดไม้เต็งท่อน จานวน ๙ ท่อน/ต้น ปริมาตร
๓.๘๗ ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดที่ ตาบลบริบูรณ์ อาเภอสีชมพู ไม่มีผู้ต้องหา ส่วนคดีที่ ๒ เกิดทีอุทยานแห่งชาติภูเวียง
ข้อกล่ าวหาคือน าอาวุธ ปื น เข้าไปในอุ ทยานแห่ งชาติโ ดยไม่ได้รับอนุญาต และได้ร้องทุกข์กล่ าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม
๒๕๖๒ เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ๘,๘๔๘ คน นาเข้า (MOU) ๕,๒๔๕ คน (แยกเป็น กัมพูชา ๕๕๒ คน, ลาว ๑,๙๐๘
คน, เมียนมา ๒,๗๘๕ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๔๘ คน (กัมพูชา ๖๗๐ คน, ลาว ๔๔๒ คน, เมียนมา ๖๗๕ คน)
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๖๕ คน มาตรการป้องกันการหลอกลวงแรงงาน สานักงานจัดจัดหางาน
ได้ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ๓๒๑ คน เข้าร่วมประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน ๕ อาเภอ จานวน
๑,๔๒๑ คน และโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่โรงงานพานาโซนิค จานวน ๒๐๐ คน และโครงการ
เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ ๗ ครั้ง จานวน ๔,๙๖๙ คน, โครงการ
เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ ๖๒๕ คน สาหรับมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงานไม่มีผู้ร้องทุกข์แต่อย่างใด แต่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปทางานต่างประเทศแล้ว
ประสบปัญหาจานวน ๓ ราย เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบ และขอฝากทางอาเภอช่วยประชาสัมพันธ์
การหลอกลวงแรงงานไปทางานต่างประเทศด้วย เพราะทางสานักงานฯได้รับโทรศัพท์และใบปลิวเชิญชวนให้ไป
ทางานเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์ สถิติปีที่แล้วในจังหวัดขอนแก่น ไปทางานประมาณสองร้อยเก้าสิบกว่าคน
ที่ประชุม - รับทราบ

-๘๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ การออกตรวจทั้งหมด ๒๒ ครั้ง แยกเป็นตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๑๙ แห่ง แยกเป็นร้านเกม
๑๐ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๔ แห่ง และร้านเช่าจาหน่าย ๕ แห่ง และออกตรวจแบบบูรณาการ ๓ แห่ง แยกเป็นร้าน
เกม ๓ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง ในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น – ขอประชาสัมพันธ์เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นมีสานักงานอยู่ ที่ ศูนย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ และตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จะทาการย้ายสานักงานไปอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒
บขส.แห่งที่ ๓ จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ฝากเรื่องการประหยัดน้าขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันประหยัดน้าให้มากๆ เพราะตอนนี้มีปัญหาการขาด
แคลนน้า โดยเฉพาะการใช้น้าที่ไม่จาเป็น เช่นการล้างรถบ่อยๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(พิพัฒน์ พันธุ์พรม)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ร.ต.อ คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู้พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

