รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายประเสริฐ

ลือชาธนานนท์

๒. พ.อ.ปภาสิกา

ภูห้องเพชร

๓. พ.ท.ชูชาติ

มณี

๔. นายสัมภาษณ์

ศรีหงส์

๕. นางสาวอรุณววรณ

แก้วจินดา

๖. นายสุวนัย

ภูมาศ

๗. พ.ต.ท.ชวลิต

เชาว์พานิชย์เวช

๘. นางสาวประภาศรี

สาเรียงจิตร

๙. พ.ต.อ.ออมสิน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)

ประธานฯ
กรรมการฯ

รอง หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขก.

”

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

”

อัยการ จว.ขอนแก่น

”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

”

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

”

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑

”

ตรารุ่งเรือง

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

”

๑๐. นายชุมนุม

พันธ์แก้ว

แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑

”

๑๑. พ.ต.ท.ถาวร

ศิลปะบดินทร์ แทน

ผบก.ตชด.ภาค ๒

”

๑๒. นางกิตติมา

กัณจักร

นายแพทย์สาธารณสุขฯ

”

๑๓. นายพัฒนา

นุศรีอัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

”

๑๔. นางปราณี

หัดชุมพล

แทน

เกษตรจังหวัดขอนแก่น

”

๑๕. นายชลอ

เหมาะดี

แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”

๑๖. นายวุฒิพงษ์

เทียมสุวรรณเลิศ

๑๗. นายสุทัศน์

เกตษา

๑๘. นายบรรจบ

อุนารัตน์

๑๙. นางวนิดา -

แทน
แทน
แทน

แทน

สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

”

แทน

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

”

แทน

แรงงานจังหวัดขอนแก่น

”

แทน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

”

๒๐. นายคะนอง

พลชักช้าย

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

”

๒๑. พ.อ.อ.อรรถพล

ศรีกลับ

แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น

”

๒๒. นายชัชพล

อินทโฉม

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

”

๒๓. นายคันฉัตร

เพียรจันทร์

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

”

๒๔. นางศิรดา

มะลาสาย

แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

”

๒๕. นายประภัทร

ประพันธ์พจน์

สถิติจังหวัดขอนแก่น

”

-๒๒๖. ร.ต.อ.มีชัย

สุทธิปราณ

แทน สว.ส.ทท. ๓ กก.๓ ขอนแก่น

๒๗. นางจิราภรณ์

จงรั้งกลาง

แทน ผอ.พลังงานจังหวัดขอนแก่น

๒๘. นายสุวิชา

ศรีชาเหง้า

สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

”

๒๙. นายปิยิน

ตลับนาค

นายอาเภอเมือง

”

๓๐. นายจารึก

เหล่าประเสริฐ

นายอาเภอบ้านไผ่

”

๓๑. นายชัชวาล

ก้านจักร

แทน

นายอาเภอพล

”

๓๒. นายประจวบ

จิตธูป

แทน

นายอาเภอชุมแพ

”

๓๓. นายศุภชัย

ลีเขาสูง

นายอาเภอน้าพอง

”

๓๔. นายวรทัศน์

ธุลีจันทร์

นายอาเภอหนองเรือ

“

๓๕. นายเสกสรร

สุวรรณโค

แทน

นายอาเภอภูเวียง

”

๓๖. นายณรงค์ฤทธิ์

ลาลัดดา

แทน นายอาเภอมัญจาคีรี

”

๓๗. นายเรืองศักดิ์

พรมมาหอม

แทน

นายอาเภอชนบท

”

๓๘. นายศักดิ์ดา

ตฤนธสาร

แทน

นายอาเภอกระนวน

”

๓๙. นายธวัชชัย

รอดงาม

นายอาเภอหนองสองห้อง

”

๔๐. นายอรรถพันธุ์

สงวนเสริมศรี

นายอาเภอสีชมพู

”

๔๑. นายประจักร์

ไชยกิจ

นายอาเภอแวงน้อย

”

๔๒. นายณัฐวุฒิ

ถุนนอก

นายอาเภอบ้านฝาง

”

๔๓. นางสุภาวดี

ศรีสุขวัฒน์

นายอาเภออุบลรัตน์

”

๔๔. นายยุทธพร

พิรุณสาร

นายอาเภอเขาสวนกวาง

”

๔๕. นายสุริวงศ์

พลน้าเที่ยง

แทน

นายอาเภอพระยืน

”

๔๖. นายภูมิสรรค์

เสโส

แทน

นายอาเภอแวงใหญ่

”

๔๗. นายณัฐภัทร

พลอยสุภา

นายอาเภอเปือยน้อย

”

๔๘. นายชลิต

วิเศษศิริ

นายอาเภอภูผาม่าน

”

๔๙. นายสาเริง

โสมศม

นายอาเภอซาสูง

”

๕๐. นายสมพงษ์

มหาวังษ์

นายอาเภอหนองนาคา

”

๕๑. นายสันติ

จัตุพันธ์

นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย

”

๕๒. นายปรีดา

สุขใจ

นายอาเภอบ้านแฮด

”

๕๓. นายสุพจน์

วงศ์วิวัฒน์

นายอาเภอโนนศิลา

”

๕๔. นายชัยรัตน์

พรหมบุบผา

นายอาเภอเวียงเก่า

”

๕๕. พ.ต.ท.ปัญญา

ศรีรัตน์

แทน

ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

”

๕๖. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์

ไชยศรี

แทน

ผกก.สภ.ชุมแพ

”

๔๗. ร.ต.อ.สมคิด

ขันตีกรม

แทน

ผกก.สภ.น้าพอง

”

๕๘. พ.ต.ท.สายัณห์

สิงห์ขรณ์

แทน

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง

”

แทน

กรรมการฯ
”

-๓๕๙. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย

พิมพ์แก้ว

แทน

ผกก.สภ.มัญจาคีรี

กรรมการฯ

๖๐. พ.ต.ท.สายันต์

ทิพย์แสง

แทน

ผกก.สภ.แวงใหญ่

”

๖๑. พ.ต.ท.วิชัย

ทองคา

แทน

ผกก.สภ.หนองเรือ

”

๖๒. พ.ต.อ.ทรงพล

บริบาลประสิทธ์

ผกก.สภ.สีชมพู

”

๖๓. พ.ต.ท.อติชาติ

กองทองธเนศ แทน

ผกก.สภ.หนองสองห้อง

”

๖๔. พ.ต.ท.แมน

ศิริฉาย

แทน

ผกก.สภ.บ้านฝาง

”

๖๕. พ.ต.ท.อดิศักดิ์

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.แวงน้อย

”

๖๖. พ.ต.อ.ณัฐศาสตร์

สุจริต

แทน

ผกก.สภ.เปือยน้อย

”

๖๗. พ.ต.ท.พรเทพ

บูชาอินทร์

แทน

ผกก.โนนศิลา

”

๖๘. พ.ต.ท.สมพงษ์

ซื่อสัตย์

แทน

ผกก.สภ.หนองนาคา

”

๖๙. พ.ต.ท.สิทธิสม

ตระแก้วจิตร

แทน

ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย

”

แทน

ผกก.สภ.เวียงเก่า

”
”

๗๐. พ.ต.ท.ประภาส ๗๑. พ.ต.ท.สงวน

เชื้อศิริ

แทน

ผกก.สภ.ซาสูง

๗๒. พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

แทน

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ – ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดภารกิจอื่นจึงมอบให้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
ทีป่ ระชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘)

ประธานฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ทีป่ ระชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘)

ประธานฯ -

ไม่มี

ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์

สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ

-๔สรุปผลคดีอาญา ๔ กลุม่ ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์

รับแจ้ง
รับแจ้ง
รับแจ้ง
จับ

๓๕
๑๐๔
๑๑
๕๗๕

รับแจ้ง ๒
รับแจ้ง ๑๒

ราย
ราย
ราย
ราย

จับ ๑๖
จับ ๔๘
จับ ๑
ผู้ต้องหา ๓๓๓

ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย

จับ
จับ

ราย
ราย

๑
๔

- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ย. ๒๕๕๗ กับ พ.ย. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๗
พ.ย. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๕๑
๓๕
ลดลง ๑๖
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๘
๑๐๔
ลดลง ๓๔
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๕๖
๑๑
ลดลง ๔๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๘๕๐
๕๗๕
ลดลง ๒๗๕
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ย. ๒๕๕๗ กับ พ.ย. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๕๑ จับได้ ๓๖ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๓๕ จับได้ ๑๖ (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑)
คดีลดลง ๑๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี
ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒๙ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒๘ คดี
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๑๓๘ จับได้ ๗๗ (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๐๔ จับได้ ๔๘ (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๘)
คดีลดลง ๓๔ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖ คดี
ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๗๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗๒ คดี
กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒๙ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๐ คดี
ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒๙ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๑ คดี
ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี

-๕รับของโจร
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
วางเพลิง
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๒๓ จับได้ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๔ จับได้ ๕ (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑)
คดีลดลง ๙ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๗ จับได้ ๘๕๐ คดี ผู้ต้องหา ๑,๑๐๐

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๕๗๕ คดี ผู้ต้องหา ๓๓๓
คดีลดลง ๒๗๕ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รวมจับ ๔๑๘ ราย ผู้ต้องหา ๔๓๒ ราย
แยกประเภทของข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
จาหน่าย
๓๐ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๕๗ ราย
ครอบครอง
๑๐๑ ราย
เสพ
๒๒๘ ราย
แยกประเภทของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๓,๒๗๐ เม็ด
ยาไอซ์
๑๒๐ กรัม
กัญชาแห้ง
๑.๕๘๕ กก.
กัญชาสด
๓ ต้น
สารระเหย
๒ กระป๋อง
ประธานฯ - ได้ฝากว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ผู้คนเดินทางไปพักผ่อนได้ย้าเป็นพิเศษให้ดูแลความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ที่ประชุม - รับทราบ
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น ๒ ราย
จับได้ ๒ ราย ผู้ตอ้ งหา ๒ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ ๖๑/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๗๓๕๐/๒๕๕๘ ลง ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา
ประมาณ ๒๓.๐๐ น. ผูต้ ายและคนงานชาวพม่าคนอื่นๆได้ร่วมกันตั้งวงดื่มสุราที่ห้องพัก และผู้ตายซึ่งซึ่งเคยมี
เรื่องบาดหมางกันมาก่อน ได้โต้เถียงและชกต่อยกัน เพื่อนๆคนงานได้เข้ามาห้ามไว้ แต่ผู้ตายและผู้ตอ้ งหาไม่
ฟัง ทั้งสองจึงออกไปนอกห้อง ต่อมาพบว่าผูต้ ายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ มูลนิธิฯ ได้

-๖นาส่งโรงพยาบาล จนในวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๘ ก็ถึงแก่ความตาย หลังเกิดเหตุได้จับกุมผูต้ ้องหาไว้ โดยผู้ต้องหา
มีบาดแผลที่มอื ขวา นาส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สถานีตารวจภูธรหนองสองห้อง
๒. คดี อ.จว. ที่ ๖๒/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๒๘๒/๒๕๕๘ ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ ผูต้ ้องหา ชื่อ นายคาปน คลัง
ตุ้ย เข้าใจว่า นายสมจิตร สุดรัก อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๘ ต.โสกนกเต็น อ .พล จว .ขอนแก่น
ผูต้ ายซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้านเดียวกันเป็นชู้กับภรรยาของตน จึงได้ออกติด ตามหา และพบผูต้ ายอาศัย
อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงเกิดทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นผู้ตอ้ งหาได้ใช้ขวานที่ถืออยู่ในมือฟันเข้าที่บริเวณ ศีรษะของ
ผูต้ าย เป็นเหตุให้นายสมจิตรฯ ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ จากนั้นผู้ตายจึงเดินทางเข้าไปมอบตัว กับ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ สภ.พล จว.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. นายคาปน คลังตุ้ย ผู้ตอ้ งหา ได้ใช้กางยีนส์ผูกคอ
ตัวเองตาย อยู่ในห้องน้าภายในห้องควบคุม พนักงานสอบสวนได้รว่ มกับ พนักงานอัยการจังหวัดพล เจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองอาเภอหนองสองห้อง แพทย์ประจาโรงพยาบาลอาเภอหนองสองห้องทา การชันสูตร
พลิกศพ เสร็จแล้วได้ให้ญาติมารับไปดาเนินการตามประเพณี และรับคาร้องทุกข์ไว้ทาการสอบสวนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ – เนื่องจาก รอง ผกก.จร.ติดภารกิจ ดูแลการ
เดินทางกลับภูมิลาเนาของประชาชน พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ จึงรายงานแทน
รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน พ.ย. ๒๕๕๘
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
พ.ย. ๒๕๕๗
- ไม่สวมหมวก
๓,๒๙๙ ราย
- เมาแล้วขับ
๔๓๙ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๗๓๐ ราย
ขับรถเร็ว
๑,๓๘๘ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑๖,๗๓๗ ราย
รถดัดแปลง
๒,๐๔๖ ราย
ขับรถย้อนศร
๒๘๗ ราย
แซงที่คับขัน
๑๔๖ ราย
ผ่าสัญญาณไฟแดง
๒๑๗ ราย
- โทรขณะขับ
๙ ราย

พ.ย. ๒๕๕๘
๑,๖๐๘ ราย
๒๖๑ ราย
๓๔๗ ราย
๕,๗๗๖ ราย
๖,๙๔๗ ราย
๔,๔๖๗ ราย
๙๔ ราย
๗๑ ราย
๒,๙๗๓ ราย
๙ ราย

เลขานุการ - สถิติฝ่าสัญญาณไฟแดงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงแยกท่าพระ ต้องควบคุมรถไม่ให้คนเมาแล้วขับไป
ต่อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากข่าวโซนภาคเหนือยึดรถไว้เป็นจานวนมาก
ประธานฯ - ช่วง ๑๔ กิโลเมตร กาหนดมาแล้ว ความเร็วลดลงหรือไม่

-๗เลขานุการ - ปภ. เป็นผู้รายงาน แต่วันนี้ไม่มา
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม
- รับทราบ ๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - เงินกู้นอกระบบในเดือนนี้ จับ ๕ ราย ผู้ต้อง ๕ คน แยกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. ทวงหนี้ผิดกฎหมาย ๓ ราย ๓ คน
๒. กลุ่มสนับสนุน
๒ ราย ๒ คน
ประธาน
- สอบถามเรื่องการจับกุมเงินระบบที่ อ.ชุมแพ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - ทราบว่าเบื้องต้นมีผู้ต้องหาทั้งหมด ๔ คน
ประธาน
- ทราบว่าลูกๆของเขาเรียนจบกฎหมายทั้งหมด
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชะลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ
คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี ซึง่ อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ
๓ คดี บุกรุกแผ้วถาง ๒ คดี
รองอัยการฯ ขอประสานป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านมักอ้างไม่รู้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ควรส่ง
กฎกระทรวงให้ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ช่วยประชา สัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านอ้างว่าไม่รู้ ต้อง
เวียนหนังสืออย่างน้อย ๓ ปี เพราะว่าเมื่อส่วนมากคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ศาลมักจะยกฟ้องเพราะว่าขาดเจตนา
กลุ่มกฎหมาย - ทางสานักฯ ได้ให้ไปติดประกาศไว้หมดแล้ว
รองอัยการฯ - บันทึกการจับกุม ช่วยเพิ่มเติมบัญชีของกลาง และรูปถ่ายด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ไม่มา
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานเกี่ยวกับพ .ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒๕๕๑ ทั้งหมด ๑๙๐ แห่ง มี ๑
แห่งที่พักใบประกาศอนุญาต เนื่องจากปล่อยให้เด็กเล่นเกินเวลาที่กฎหมายกาหนด ที่เขตอาเภอบ้านไผ่
ประธานฯ - ฝากทางฝ่ายเลขาฯ ให้โทรตามหน่วยงานที่ไม่มาประชุมในครั้งนี้ ถ้าเดือนต่อไปยังไม่อีก จะให้ชี้แจง
เป็นลายลักษณ์อักษร
เลขานุการ - รับทราบ ดาเนินการ
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี

-๘ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ

(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู้พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

