รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 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.นางสาวรัชดาพร
๑๑. นายประภัทร
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นางกิตติมา
๑๔. นายจารัส
๑๕. นายสมพจน์
๑๖. นายจุมพล
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวบุหลัน
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นางสธัญญา
๒๔. นางอุสนีย์
๒๕. นายบรรจบ
๒๖. นางจิภาพร
๒๗. นายชาญณรงค์
๒๘. นายปรีชา
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร
๓๒. นายวิทิตย์

เหล่าบุญเสงี่ยม
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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
”
เมืองเก่า
แทน หน.สนง.จังหวัดขอนแก่น
”
ประพันธ์พจน์
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์อ่อน
แทน
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
กัณจักร
แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เหล่าเลิศฤทธิกุล
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
เดชดานิล
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
”
ทินบุตร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
วงศ์ศรี
แทน ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
อินทรชาธร
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
รัตนสุโกศล
แทน สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
ศรีหนองบัว แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
นามมูลน้อย แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”

๓๓. นายจักรพันธ์
อินโคกสูง
๓๔. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๓๖. นายอมร
ศรีคันธรรพ
๓๗. นางนงค์นุช
ปานแย้ม
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์
๓๙. นายเสด็จ
ทะยาราช
๔๐. รศ.ดร.วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน์
๔๑. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๔๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
๔๓. นายสุเทพ
โคตรทุม
๔๔. นายสุทัศน์
เกตษา
๔๕. นายวินัย
มีแก้ว
๔๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
๔๗. นายนคร
สุพรรณ
๔๘. นายชาญชัย
วิทยาภรณ์
๔๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
๕๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
๕๑. จ.อ.อารีย์
สอนตาง
๕๒. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๓. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๔. นางกาไล
ทาศรีภู
๕๕. จ.อ.ชูเกียรติ
ตะถา
๕๖. นายสมเดช
พรมทา
๕๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
๕๘. นายประครอง
สามศรี
๕๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
๖๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๖๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
๖๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๖๓. นายวรชัย
ธรรมชาติ
๖๔. นายจารุเมือง
ทองเฟือง
๖๕. พ.จ.อ.วิรชัย
จวนสาง
๖๖. นางสาวณิชากร คนลคร
๖๗. นายภูมิสรรค์
เสโส
๖๘. นายกฤษกร
ศรีตระการ
๖๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
๗๐. นายเกรียงไกร
เที่ยงแท้

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
แทน
แทน

-๒สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ตม.จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอโนนศิลา
นายอาเภอชนบท

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

๗๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน
๗๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๓. พ.ต.ท.สมเกียรติ มีพูล
แทน
๗๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๕. พ.ต.ท.มนัส
เล็กชะอุ่ม
แทน
๗๖. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
แทน
๗๘. พ.ต.ท.สมบัติ
วงษ์วิชา
แทน
๗๙. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
๘๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๘๑. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
๘๒. พ.ต.ต.สามารถ
พิมพ์ดีต
แทน
๘๓. พ.ต.ต.ณัชพงศ์
วรรณทอง
แทน
๘๔. พ.ต.ท.สมบัติ
งามเชื้อ
แทน
๘๕. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
๘๖. พ.ต.ต.นพวิทย์
เศรษฐ์นิโรจน์ แทน
๘๗. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทิพซ้าย
แทน
๘๘. พ.ต.ท.นภัสกรณ์ ศรีสุวรรณ
แทน
๘๙. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
๙๐. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
๙๑. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
๙๒. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
๙๓. พ.ต.ท.ภาสกร
มหาวงษ์นันท์ แทน
๙๔. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๕. พ.ต.ท.บุญเหลือ คาศรี
แทน
๙๖. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๗. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๘. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๙. ร.ต.อ.ชัยมนัส
เทพโพธิ์
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.สรอรรถ ทานาค
แทน
๑๐๑. พ.ต.ท.ชนาธิป เฉลิมแสน
แทน
๑๐๒. พ.ต.ต.สนั่นภัค มาวงแหวน
แทน
๑๐๓. พ.ต.ท.ชัยพล
คานอก
แทน
๑๐๔. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ จากลรัตน์
แทน
๑๐๕. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๓นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.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

กรรมการฯ
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กรรมการ/เลขานุการฯ

-๔ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจปฏิบัติราชการอื่นจึงมอบหมายให้ประธานฯเป็นผู้ดาเนินการประชุม
แทน เรื่องแรกที่จะแจ้งคือเด็กแว้นอยากให้ทั้งฝ่ายอาเภอ และเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละพื้นที่ช่วยกันดูแลสอดส่องให้
มากกว่าเดิม เพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการย้ายข้าราชการระดับสูงเหตุเพราะเด็กแว้นมีเรื่องทะเลาะกันแล้วเข้า
ไปทาร้ายกันต่อในโรงพยาบาล ก็ลองช่วยกันหามาตรการป้องกันที่จะไม่ให้มีเหตุอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีอีก และ
เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้จะไม่ให้มีการประกันตัว คือหมายถึงต้องมีเจ้าทุกข์มาร้องคัดค้านการประกัน
เช่นผู้อานวยการโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – เมื่อเช้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดเรื่องการอนาจารในที่สาธารณะ และการก่อความ
ราคาญของวัยรุ่นเด็กแว้น
ประธานฯ - อีกเรื่องคือความเห็นไม่ตรงกันในการก่อสร้างโรงงานน้าตาลที่อาเภอบ้านไผ่ เดิมทีจะมีการประชุมเพื่อ
ทาประชาพิจารณ์ แต่ความเห็นขัดแย้งกันมากทางโรงงานจึงได้เลื่อนกาหนดทาประชาพิจารณ์ จึงอยากจะให้พื้นที่ไป
สร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรถ้าสร้างโรงงานนี้ขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มดาวดิน
ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันหาข่าวประสารการข่าวและบูรณาการ
ร่วมกันมีเหตุสงสัยให้รีบแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อจะได้มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และอีกเรื่องคือบั้งไฟได้แจ้งไปแล้วช่วง
ที่มีการรับเสด็จว่าไม่ให้มีการจุดบั้งไฟโดยเด็ดขาด เพราะบั้งไฟส่วนหนึ่งเป็นวัตถุระเบิด ซึ่งบั้งไฟนั้นไม่ใช่งานประเพณี
หลักของจังหวัด บั้งไฟเป็นแค่กิจกรรมส่วนหนึ่งของบุญเดือนหกเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มีคาว่าบั้งไฟเข้ามาใน
โครงการต่างๆที่จะต้องอนุมัติ ชื่อโครงการจะต้องไม่มีคาว่า “บั้งไฟ”ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของนายทะเบียน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน เมษายน ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๙ ราย จับ ๓๔ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๙๐ ราย จับ ๖๕ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๕ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๖๗๐ ราย ผู้ต้องหา ๗๖๙ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๒
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน เม.ย. ๒๕๖๑ กับ เม.ย. ๒๕๖๒
เม.ย. ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๑
๓๙
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๑
๙๐
ลดลง ๑๑

-๕กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๖
๑๕
ลดลง ๒๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๔๒
๖๗๐
เพิ่มขึ้น ๒๘
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน เม.ย. ๒๕๖๑ กับ เม.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๔๑ จับได้ ๓๑ (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๑)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๓๙ จับได้ ๓๔ (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๘)
คดีลดลง ๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๗ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๐๑ จับได้ ๗๐ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๑)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๙๐ จับได้ ๖๖ (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒)
คดีลดลง ๑๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๘ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔๘ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๔ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๓ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๖๔๒ คดี ผู้ต้องหา ๗๑๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๐.๗๕)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๖๗๐ คดี ผู้ต้องหา ๗๖๙ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๗๘)
คดีเพิ่มขึ้น ๒๘ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๘ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔๓ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๖๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๘๘ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒

-๖รวมจับ ๕๘๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๐๑ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๐๙ ราย
- ครอบครอง
๑๔๒ ราย
- เสพ
๓๓๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๙๗,๕๙๘ เม็ด
- ยาไอซ์
๑,๗๐๙ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑๗๘ กรัม
- กัญชาสด
๐ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ แยก
เปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๒
- ไม่สวมหมวก
๙๘๐ ราย
๑๑๐๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๑๒๕ ราย
๙๕๐ ราย
- เมาสุรา
๕๕ ราย
๓๕ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๙๓๐ ราย
๗๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๘๐ ราย
๑๕๔ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๓๕ ราย
๑๒๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๐๕๐ ราย
๗๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๐๖๐ ราย
๑,๐๒๐ ราย
- ล็อคล้อ
๑,๑๐๐ ราย
๙๕๐ ราย
ประธานฯ – ฝากรอบๆศาลากลางด้วยให้ใช้มาตรการเดียวกันเป็นการอานวยความสะดวกและการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น –การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ประจาเดือนนี้ มี ๘ ราย เป็นโฉนด ๙ ฉบับ รวมเนื้อที่
๖ ไร่ ๕ งาน ๔๐๕ ตารางวา รวมราคาประเมิน ๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๑ คดี นอกเขตอุทยาน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
ของกลางเป็น ไม้พะยูง จานวน ๓ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๐.๑๖ ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์กระทาผิด ปืน ลูกซองยาว ๑
กระบอก เครื่องกระสุน ๓ นัด เหตุเกิดที่อาเภอซาสูง และอาเภอชุมแพ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใน
ท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว

-๗จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม
๑.มาตรการป้ องกัน การหลอกลวงแรงงาน ส านัก งานจัดหางานฯ ได้ ให้ คาปรึก ษาแนะนาผู้ ที่ประสงค์ไปทางาน
ต่างประเทศ จานวน ๒,๖๕๗ คน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
๘ แห่ง ๒,๐๑๒ คน และโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
๒ แห่ ง จ านวน ๑๗๒ คน และได้ รั บ สมั ค รไปท างานที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ขณะนี้ มี ผู้ ม าสมั ค รแล้ ว จ านวน ๔๒ คน
๒.มาตรการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน ได้รับเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสายนายหน้าหลอกลวงไปทางานที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ๑ ราย ๔ คน มูลค่าการเสียหาย ๑๒๐,๐๐๐ บาท และได้ช่วยเหลือเงินกองทุนกรณีเสียชีวิ ต ๓ คน และประสบ
อุบัติเหตุ ๑ คน ได้มอบเงินให้ญาติผู้เสียชีวิต ๑ ราย จานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท สาหรับมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวมีดังนี้ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๙,๐๙๒ คน เป็นคนต่างด้าวถูกกฎหมาย
๙,๐๒๗ คน เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ๑,๖๙๙ คน ส่งเสริมการลงทุน ๑๑๒ คน นาเข้า (MOU) ๕,๔๖๑ คน
(กัมพูชา ๕๖๙ คน, ลาว ๒,๑๘๕ คน, เมียนมา ๒,๗๐๗ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๕๕ คน (กัมพูชา ๖๕๒ คน, ลาว
๔๓๕ คน, เมียนมา ๖๖๘ คน) ชนกลุ่มน้อย ๖๕ คน จากการตรวจสอบสถานประกอบการ ๑๙ แห่ง แรงงานต่างด้าว
๑๑๗ คนพบการกระทาผิดของสัญชาติลาว ๑ คน คือมีใบอนุญาตให้ทางานได้แต่ไม่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้
เวลาตรวจ และให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จานวน ๑๙๐ คน ส่วนใหญ่ให้คาปรึกษาการขอเปลี่ยนนายจ้างและ
กฎหมายด้านแรงงาน และขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องคนไทยลักลอบเข้าไปทางานที่ประเทศเกาหลีด้วยโดยเข้าไปแบบ
ท่องเที่ยวแล้วลักลอบเข้าไปทางาน ในจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด ๑๙ ราย ส่วนมากมีภูมิลาเนาอยู่ที่อาเภอเขาสวน
กวาง,เปือยน้อย,แวงใหญ่ ,เมือง,หนองสองห้อง,มัญจาคีรี,กระนวน,โนนศิลา,บ้านไผ่ และอาเภอพล จึงขอฝากทาง
อาเภอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบทั่วกันเพื่อป้องกันการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
ที่ประชุม - รับทราบ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
ในห้วงเดือนพฤษภาคม มีลูกจ้างมายื่นคาร้อง ๓๖ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๖๒ คน วงเงิน ๒,๔๘๓,๙๘๐ บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๓๐ คน จานวนเงินที่เรียกร้องให้ลูกจ้าง ๖๔๕,๕๘๓ บาท มีนายจ้าง
ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายจานวน ๑ คดี สะสมทั้งหมด ๒๖ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๒๒๐ คน จานวนเงิน ๔,๒๔๐,๓๕๘
บาท ในห้วงเดือนพฤษภาคมมีเรื่องร้องเรียน ๓ เรื่อง คือเรื่องคุ้มครองแรงงาน ๑ เรื่อง และความปลอดภัยของ
แรงงาน ๒ เรื่อง สาหรับเรื่องคุมครองแรงงานคือลูกจ้างในบริษัทรับเหมาทาความสะอาด คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน ๑๒๐ คน วงเงิน ๕๔๗,๗๓๗ บาท ซึ่งสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ขอนแก่น ได้เชิญนายจ้างมาพบและดาเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามที่เรียกร้องหมดแล้ว
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๑๒ แห่ง แยกเป็น ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง ร้านเกม ๘
และร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนต์ ๒ แห่ง ออกตรวจแบบบูรณาการ ๑๐ แห่ง จากการตรวจสอบมี ๑
ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม และได้แจ้งให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและได้มาตรฐานเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ที่มีอยู่ในบริษัทไทยเอทานอลเพาเวอร์
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ คือ มีการนาเข้าข้าวจากจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยตันเศษ และได้เปิดใช้ไปแล้ว มียอดคงเหลือ
ประมาณ ห้าพันสี่สิบตัน ซึ่งกาหนดการตรวจประจาเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีเจ้าหน้า
ทุกฝ่ายร่วมตรวจสอบทุกเดือนเป็นประจา
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ

-๘พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ไม่มี ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - เน้นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วม
ประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

