รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มีนาคม/ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
๒. พ.อ.จตุรพงศ์
๓. นายปิยิน
๔. นายสัมภาษณ์
๕. พ.ท.พิทักษ์พล
๖. นายสายัน
๗. พ.ต.อ.ชัยยง
๘. นายธานินทร์
๙. นายโรมรัน
๑๐. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๑. นางสาววนิดา
๑๒. นายจารัส
๑๓. นายธานินทร์
๑๔. นายประสิทธิ์
๑๕. นายชลอ
๑๖. นายกฤตวิทย์
๑๗. นางนิรมล
๑๘. นายณัฐพงษ์
๑๙. นางทิพวรรณ
๒๐. นางอัมพุชินี
๒๑. นายวิโรจน์
๒๒. พ.อ.อ.อรรถพล
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.มีชัย
๒๕. นางศิรดา
๒๖. นางกรรณิกา
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายบุญเริง

กิตภิ ัทย์พิบูลย์
บกบน
ตลับนาค
ศรีหงษ์
ชูศรี
จันทะรัง
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
ไผ่ล้มทาเล
สิงห์อ่อน แทน
จอมอาจ แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
อุดมธนะธีระ แทน
เหมาะดี
พิมพ์ทองงาม
รุจิราโสภณ
แทน
ทองนพคุณ
แทน
กลิ่นแก้ว
แทน
ภักดี
แทน
วิรยิ ะจันทร์
ศรีกัลป์
รกท.
ศุภพิสุทธิ์
แทน
สุทธิประภา
แทน
มะลาสาย แทน
กันทา
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
อรุณรัตน์
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
ประมงจังหวัดขอนแก่น
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

๓๑. นางจินตหรา
๓๒. นายวรงค์
๓๓. นายไพบูลย์
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายพันเลิศ
๓๕. นายธาดา
๓๖. นายฉัตรชัย
๓๖. นายดุลยาภพ
๓๗. นายณัฐวุฒิ
๓๘. นายชาติชาย
๓๙. นายพันธุ์ธัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายอรรถพันธ์
๔๒. พ.จ.ต.พิชัย
๔๓. นายสุเมธ
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายมนตรี
๔๘. นายปรีดา
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. นายเท็บ
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นายธวัชชัย
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายรุจน์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายนิกร
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤษฎา
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์

ง้าวกลาง
แทน
คลังเงิน
แทน
จงทวีเกียรติ แทน
พรมรัตนชัยกุล แทน
พรมมาตย์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
อุ่นเจริญ
แทน
แสงลุน
แทน
เพียเกษม
แทน
ขาชื่น
แทน
ภูสง่า
แทน
ลาสอาด
แทน
สงวนเสริมศรี
วันตา
แทน
อินสาคร
แทน
ทาศรีภู
แทน
เสโส
แทน
พรมทา
แทน
วรรณาโพธิ์
แทน
สุขุม
แทน
จันทร์เพ็ง
แทน
สุขทวีผลกุล แทน
เหมียดไธสง แทน
สุวรรณโค
แทน
ใยแก้ว
แทน
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
แทน
รอดงาม
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
รังษี
แทน
เฉลิมวสุธา
แทน
จินานิการ
แทน
ลารังสิต
แทน
เกษมแสง
แทน
นิติพนธ์
แทน
วิรักษา
แทน
โสภา
แทน

-๒สถิติจังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
ตม.จังหวัดขอนแก่น
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
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
นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง

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

๖๗. พ.ต.ท.มนตรี
๖๘. พ.ต.อ.ขุนพล
๖๙. พ.ต.ท.ชวัชกรณ์
๗๐. พ.ต.ท.อัครบุตร
๗๑. พ.ต.ท.จินดา
๗๒. พ.ต.ท.อนันต์
๗๓. พ.ต.ท.สง่า
๗๔. พ.ต.ท.สายันต์
๗๕. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๗๖. พ.ต.ท.สมุทร
๗๗. พ.ต.ท.บรรจบ
๗๘. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๙. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
๘๐. พ.ต.ท.อิศเรศ
๘๑. พ.ต.ท.ณัฐศาสตร์
๘๒. พ.ต.ท.ภาสกร
๘๓. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๔. พ.ต.ท.ทองสุข
๘๕. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ
๘๖. พ.ต.ท.คะนอง
๘๗. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๘๘. พ.ต.ท.สิทธิสม
๘๙. พ.ต.ท.สรอรรถ
๙๐. พ.ต.ท.ฑฤกร
๙๑. พ.ต.ท.กฤษ์สักก์
๙๒. พ.ต.ท.เกียรติมนัส
๙๓. พ.ต.ท.เฉลิมชาติ
๙๔. พ.ต.ต.วิษณุ

บุษทิพย์
สุทธิวรรณ
ศรีโช
อัครสุขบุตร
เทพยศ
อุตรศาสตร์
ศรีวิชัย
ทิพยแสง
มีทองหลาง
สีดาราช
เกตุชมภู
กองทองธเนศ
ขาภักดิ์
ประสมพืช
สุจริต
มหาวงศ์นันท์
บูชาอินทร์
นารีจันทร์
นาถ้าเพชร
ภูบาลชื่น
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
ทานาค
สอนวงศ์
มีมานะพุทธิ์
สกลศิลป์ศิริ
ทิพยวิชิน
โคตรพจน์

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

-๓ผกก.สภ.ชุมแพ
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
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - เรื่องแรกช่วงนี้เข้าสู่เจ็ดวันอันตราย ขอฝากทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการตามนโยบายของ
รัฐบาล เมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้าเรื่องการดูแลด่านชุมชนเพราะจะเป็นจุดสกัดคนเมาแล้วขับได้มากซึ่ง
ช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ เรื่องที่สอง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เรื่องพายุฝนเข้ามาในพื้นที่ จึงขอฝาก
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล ป้ายโฆษณา ต้นไม้ บ้านเรือนที่อยู่ในความเสี่ยง รวมถึงสายไฟสายโทรศัพท์ ให้ช่วยกัน
ดูแลด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ

-๔- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๗
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๖๖ ราย จับ ๒๖ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๑ ราย จับ ๗
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๖๐ ราย จับ ๗๙๘ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๔ ราย จับ ๑
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.พ. ๒๕๕๙ กับ ก.พ. ๒๕๖๐
ก.พ. ๒๕๕๙
ก.พ. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๑
๑๖
ลดลง ๒๕
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๑๑
๖๖
ลดลง ๔๕
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๖
๑๑
ลดลง ๑๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๖๙
๖๖๐
ลดลง ๑๐๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.พ. ๒๕๕๙ กับ ก.พ. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๔๑ จับได้ ๒๙ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๖ จับได้ ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕)
คดีลดลง ๒๕ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๐ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๑๑ จับได้ ๖๖ (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๖๖ จับได้ ๒๖ (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙)
คดีลดลง ๔๕ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๕ คดี

- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๙
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๙
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๙
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

-๕๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๑๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗ คดี
๒๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘ คดี
๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒ จับได้ ๒ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๕ จับได้ ๑ (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
สาหรับเรื่องรถหายนั้นเมื่อหายเมื่อหายแล้วยากที่จะได้คืน ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนมากก็จะไปอยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน ถ้าไม่มี
ระบบการติดตาม(GPS)หรือมีระบบติดตามอื่นที่ดีแล้วโอกาสที่จะได้รถคืนนั้นมีน้อย ส่วนรถจักรยานยนต์นั้น ส่วนมาก
เมื่อโจรกรรมมาแล้วคนร้ายก็จะทาการแยกชิ้นส่วนนามาแต่งรถในกลุ่มวัยรุ่นหรือนามาแลกยาเสพติด
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๖๙ คดี
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๖๐ คดี

ผู้ต้องหา ๖๙๙ ราย
ผู้ต้องหา ๗๙๘ ราย
คดีลดลง ๑๒๐.๙๐ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๕ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๑๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๗๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๕๕ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
สาหรับการพนันนั้นที่ลดลงนั้นส่วนหนึ่งพฤติกรรมนักพนันจะเปลี่ยนไปคือออกไปเล่นตามบ่อนคาสิโนเพื่อนบ้านของ
เรา
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๕๕ ราย ผู้ต้องหา ๕๖๗ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๔ ราย
- จาหน่าย
๑๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๗๗ ราย
- ครอบครอง
๑๔๘ ราย
- เสพ
๒๘๙ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑๗,๔๕๕ เม็ด
- ยาไอซ์
๓๘
กรัม
- กัญชาแห้ง
๔๔๑ กรัม
- กัญชาสด
๑
ต้น
- สารระเหย
๒
กระป๋อง
เดือนหน้าก็จะระดมกวาดล้างตามหมายจับค้างเก่าของตารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๓๐ สถานี ร่วมกับทหาร และ
ฝ่ายปกครอง ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้กฎหมายบางอย่าง เช่นการคาดเข็มขัดนิรภัย

-๖การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จาก ๕๐ เหลือ ๒๐ มิลลิกรัม ซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้ลดการตายการเกิดอุบัติเหตุให้
น้อยลง ปัญหาส่วนหนึ่งก็เนื่องจากมีรถวิ่งในท้องถนนเพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณสี่แสนคัน จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
ซึ่งถนนนั้นมีเท่าเดิมแต่รถเพิ่มขึ้น จึงเป็นการป้องกันที่ยากพอสมควร
ประธานฯ - กฎหมายใหม่ที่ว่าเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัย และอีกหลายๆอย่าง หน่วยงานไหนจะชี้แจงได้บ้าง
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น – สาหรับเรื่องเข็มขัดนิรภัยนั้นถ้าเป็นรถเก่าๆก็จะไม่บังคับ ส่วนรถตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ขึ้นไปนั้น
ต้องจัดให้มีที่คาดเข็มขัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งรถโดยสารด้วยต้องจัดให้มีที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่นรถ
ตู้ เมื่อก่อนถ้าผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดฯ ผู้ขับรถโดยสารก็จะโดนปรับคนเดียว แต่กฎหมายใหม่ต้องปรับผู้โดยสารที่ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ถ้าผู้ขับรถประจาทางได้บอกให้คาดเข็มขัดแล้วแต่ผู้โดยสารไม่ยอมทาตาม รถโดยสารมี ๓๐ ที่
นั่ง และทุกที่นั่งไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะโดนปรับทั้ง ๓๐ ที่นั่ง รวมทั้งผู้ขับรถโดยสารด้วย สาหรับรถตู้โดยสารนั้นให้
ปรับที่นั่งจาก ๑๕ เป็น ๑๓ ที่นั่ง
ประธานฯ - รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้นั่งหลังต้องคาดไหม
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น – ต้องคาดทุกที่นั่ง
ประธานฯ - ดูอีกเรื่องหนึ่งคดียักยอกในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น ก็มีอยู่สองประเภท คือยืมรถผู้อื่นมาใช้แล้วไม่ยอมคืนแต่นาไป
ขายหรือจานา อีกอย่างคือดาวรถมาแล้วนาไปจานา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ -ในเรื่องทางหลวงนั้นเมื่อเดือนที่แล้วออกใบสั่งจับความเร็ว ๘,๔๒๔ คดี
ตรวจจับได้สองหมื่นกว่าแต่ไม่สามารถออกใบสั่งได้ทั้งหมดเนื่องจากไม่มีป้ายทะเบียน ป้ายแดง และความชัดเจนของ
ภาพ ก็ถือว่าสถิตินั้นไม่ได้ลดลง และจะมีการติดกล้องเพิ่มอีก ๓ จุด คือแยกประตูเมือง แยกเจริญศรี และแยกมอดิน
แดง ก็ขอให้ส่วนราชการต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่มีคดีที่ได้รับรายงานมี
ป่าไม้จังหวัดขอนแก่น – จานวน ฮอตสปอต ที่เกิดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเริ่มจากปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๗ จุด, ปี
๒๕๕๙ เกิด ๑๕ จุด, ปี ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เกิด ๒๒ จุด ส่วนระบบที่ใช้ตรวจสอบ ฮอตสปอต นั้นคือ
ระบบโมดิส ซึ่งเป็นระบบรับรู้ ข้อมูลระยะไกลเพื่อสารวจโลก เป็นการร่วมมือกับองค์กรนาซ่า สาหรับดาวเทียมที่ใช้
สารวจข้อมูลของประเทศไทยนั้นจะใช้ดาวเทียมสองดวง มีวงโคจรเหนือพื้นโลกที่ ๗๐๕ กิโลเมตร สาหรับระยะเวลา
โคจรหรือบินผ่านประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มี ๔ ช่วงเวลา ช่วงแรก ๐๑.๐๐ นาฬิกา ช่วงที่สอง
๑๐.๓๐ นาฬิกา ช่วงที่สาม ๑๓.๓๐ นาฬิกา และช่วงที่สี่ ๒๒.๓๐ นาฬิกา ระยะเวลาจะมีบวกลบอยู่หนึ่งชั่วโมง
ประธานฯ - จะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการผ่านจังหวัดเรา
ป่าไม้จังหวัดขอนแก่น – ทั้งสี่ช่วงเวลาที่บินผ่านประมาณช่วงละ ๑ ชั่วโมง
ประธานฯ - ตามไร่อ้อยต่างๆและตามที่นาสัญญาณจับหรือไม่
ป่าไม้จังหวัดขอนแก่น – จับทุกพื้นที่ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าอนุรักษ์
ประธานฯ - แต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายหลัก แต่ยังไงก็ต้องช่วยกันป้องกันไฟป่า
และหมอกควันไม่ให้เกิดในพื้นที่
ที่ประชุม - รับทราบ

-๗๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัด
ขอนแก่น จานวน ๕,๗๗๐ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๑๓๘ คน ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
นายจ้าง ๘๓ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน ๒,๘๔๐ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์
สัญชาติ ๔๔๒ คน,มติ ครม.๑,๒๒๓ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ๖ แห่ง
๑๕๕ คน ดาเนินคดีคนต่างด้าว ๗ คน เป็นเวียดนาม ๓ คน และลาว ๔ คน ติดตามเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงาน
ไปทางานต่างประเทศ 4 คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๙๖ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๑๒ แห่ง รวม ๑๐๘ แห่ง ร้อยละ ๘๕.๖๘
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๖ อาเภอ ร้านเกม ๘๖ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน
จานวน ๑ แห่ง ไม่พบการลักลอบการเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฏหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – มีเรื่องแจ้งให้ทราบคือในวันพรุ่งนี้ ทางตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยฝ่ายทหาร
และกรมการปกครองจะได้ร่วมกันปล่อยแถวการป้องกันอาชญากรรมและการอานวยความสะดวกด้านการจราจรใน
เทศกาลวันสงกรานต์ที่ห้างเซ็ลทรัล เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา และจะมีการระดมการกวาดล้างอาชญากรรม
ต่างๆตลอดจนหมายจับค้างเก่าจนถึงวั นที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ส่วนอีกเรื่องได้ยินท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พูดในที่
ประชุมเกี่ยวกับเรื่องรางวัลนาจับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถขณะเมาสุรา อยากทราบว่าวิธีการเบิกจ่ายเงินรางวัล
ต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกส่วนราชการ และมีการแชร์กันมากเกี่ยวกับการนั่งรถในท้ายกระบะ
ในช่วงสงกรานต์นี้ไม่ได้
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น – ฟังจากท่านโฆษกรัฐบาลแถลงว่า ขึ้นนั่งกระบะหลังไม่ได้ แต่ไม่ห้ามที่นาน้าหรือภาชนะใส่
น้าขึ้นบนกระบะรถ แต่ถ้าไปเล่นในโซนถนนที่จัดให้ก็อนุโลมให้ขึ้นกระบะหลังเล่นสาดน้าได้ ซึ่งการนั่งกระบะหลังเวลา
เกิดอุบัติเหตุมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมาก ส่วนเรื่องการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยนั้นเวลาผู้ไปต่อทะเบียนรถทางขนส่งก็จะตรวจ
สภาพอยู่แล้ว อย่างรถสองแถวก็ไม่ต้องคาดแต่ข้างหน้าต้องคาด
ประธานฯ - ตารวจก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ารถรุ่นนี้ปีไหน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น – ถ้ารถคันไหนมีเข็มขัดแล้วไม่คาดก็จับได้เลย
ประธานฯ - ถ้าจับจริงๆ ห้องขังคงไม่พอ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจดีๆในการจับกุมอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่ง
ในการเล่นสงกรานต์ปีผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้แจ้งให้แต่ละอาเภอจัดโซนนิ่งในการเล่น หมายถึงว่าจัดให้มีถนนกลาง
เช่นถนนผ่านหน้าอาเภอ จะเป็นสองร้อยเมตรหรือห้าร้อยเมตรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เช่นถนนข้าวเหนียว ส่วน
เรื่องรางวัลนาจับที่ ผู้กากับสอบถามนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้นาท้องถิ่นไปศึกษาดู อยากจะให้ตั้งเป็นเงินก้อน
ของแต่ละท้องถิ่น เพีย งแต่ว่าต้องหาวิธีการระเบียบการเบิกจ่ายมาใช้โ ดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการช่ว ยไม่ให้
อุบัติเหตุที่เกิดจากเมาแล้วขับนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการป้องกันไม่ให้เสียชีวิตมากกว่า

-๘สรรพากรจังหวัดขอนแก่น – ฝากเรื่องการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี ซึ่งจะหมดเขตวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐ นี้ แต่ถ้ายื่นทางอีเธอร์เน็ต ก็จะขยายได้ถึ งวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา
สามารถไปยื่นได้ที่ห้างเซ็ลทรัล,บิ๊กซี,โลตัส ได้ตามความสะดวก
ที่ประชุม- รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

