รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.สมศักดิ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. นายอลงกต
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายทรงศักดิ์
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายชลอ
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒพิ งษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นางพรผกา
๒๐. นายวันพบ
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายมานุห์
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

จังตระกุล
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
กัณจักร
แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
ปทุมชัย
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

ผวจ.ขอนแก่น
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
”

๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายสามารถ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุธ์ ัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายชลิต
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายพรหมพงศ์
๔๘. นายสมเดช
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์

ตั้งใจ
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรณ
ุ สาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วิชาชาติ
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
ลารังสิต
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
โสภา
ไชยสุระ
ฟุ้งเฟื้อง

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

-๒กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ตม.จังหวัดขอนแก่น
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
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
ผกก.สภ.ชุมแพ
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 - เป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนตั้งแต่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่ที่ได้เข้ามาประชุมคณะกรรมการความมั่นคง
จังหวัด เนื่องจากเมืองเราเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะทันสมัยและเราได้ประกาศเป็นเมืองไมซ์ซิตี้เวลาประชุมจะต้องมีความ
ปลอดภัย และเราเป็นเมืองที่ไม่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเหมือนที่อื่น ไม่มี sea ไม่มี sand ไม่มี
sun เพราะเมืองชายทะเลเขาก็ต้องวางมาตรการในการป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็อีกแบบหนึ่ง ส่วนของเราเป็นการมาประชุมสัมมนาอาจมีการพักผ่อนหย่อนใจ ช่วง
หลังเสร็จจากการประชุมอาจมีการแวะซื้อของหรือไปทาธุระอย่างอื่นอีกได้ ได้บอกทางนายอาเภอว่า ไฟต้องสว่าง ทาง
ต้องสะดวก เมืองต้องสะอาด และก็ต้องมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย สี่ข้อนี้จะเป็นคุณลักษณะของเมือง
สมัยใหม่ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นประธานฯ จึงให้ความสาคัญมาก
เวลาไปต่างประเทศถ้าเป็นถนนมืดๆเราก็ไม่กล้าเดิน ก็เหมือนกับเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วเจอถนนมืดๆเขาก็ไม่กล้าเดิน

-๔จึงอยากให้ทางท้องถิ่นเองต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เพื่อให้มีแสงสว่างมากขึ้น เพื่อป้องกันอาชญากรรม
ต่างๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วจะรู้เรื่องฤกษ์ดาวโจรดี ก็ขอฝากทุกหน่วยงานให้ช่วยกัน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๔ ราย จับ ๘
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๒ ราย จับ ๓๕ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๒ ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๐๙ ราย จับ ๖๘๕ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ต.ค. ๒๕๕๙ กับ ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๔
๒๔
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๑๓
๗๒
ลดลง ๔๑
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๓
๑๒
ลดลง ๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๙๙
๖๐๙
ลดลง ๙๐
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ต.ค. ๒๕๕๙ กับ ต.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๔ จับได้ ๑๓ (คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๔ จับได้ ๘ (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)
คดีลดลง - คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๖ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๑๓ จับได้ ๕๗ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๗๒ จับได้ ๓๕ (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๑)
คดีลดลง ๔๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

-๕- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- 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
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๐ คดี ปี ๒๕๖๐
๒ คดี ปี ๒๕๖๐
๓ คดี ปี ๒๕๖๐
๗๖ คดี ปี ๒๕๖๐
๐ คดี ปี ๒๕๖๐
๗ คดี ปี ๒๕๖๐
๑๖ คดี ปี ๒๕๖๐
๔ คดี ปี ๒๕๖๐
๔ คดี ปี ๒๕๖๐
๐ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐

เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๕๓ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๑๑ คดี
เกิด ๕ คดี
เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๖๙๙ คดี ผู้ต้องหา ๙๕๑ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๓๖.๐๕)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๐๙ คดี ผู้ต้องหา ๖๘๕ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๔๗)
คดีลดลง ๙๐ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๙ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๘ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๖๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๕๒ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๕๒ ราย ผู้ต้องหา ๕๖๕ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๒๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๘๙ ราย
- ครอบครอง
๑๔๕ ราย
- เสพ
๒๙๕ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๓,๐๓๖ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๖๑ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๐๙๗,๐๐๐ กรัม
- กัญชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๓
กระป๋อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น

-๖รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ต.ค. ๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๖๐
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๐๐ ราย
๑,๓๕๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๑๐๐ ราย
๙๙๐ ราย
- เมาสุรา
๑๔๐ ราย
๑๓๐ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๙๐๐ ราย
๘๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๒๔๐ ราย
๑๗๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๗๐ ราย
๑๒๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๕๐๐ ราย
๑,๓๐๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง ต.ค.๒๕๖๐
๔,๔๐๐ ราย พ.ย.๒๕๖๐ ๑,๒๐๐ ราย
- ล็อคล้อ
ต.ค.๒๕๖๐
๑,๑๐๐ ราย พ.ย.๒๕๖๐ ๙๕๐ ราย
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุ ๖ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒๒ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย แนวทางในการแก้ไขปัญหา
จราจร ทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ รณรงค์บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง จัดทาโครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษา ประสานหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขร่วมกัน
ประธานฯ - ขอฝากทาง ภ.จว.ขอนแก่นและ สภ.เมืองขอนแก่น ในเรื่องงานเทศกาลงานไหม มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ไปเรียกร้องเก็บค่าจอดรถกับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน และเรื่องที่สองให้ระวังแก๊งต่างๆจะเข้ามาเช่นแก๊ง
ล้วงกระเป๋า ไม่รู้วา่ เราจะมีวิธปี ้องกันอย่างไร ขอยกตัวอย่างงานแห่เทียนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีแก๊งจากจังหวัด
ขอนแก่นมากรีดกระเป๋าผู้ที่มาเที่ยวงาน เจ้าหน้าที่ก็จับได้ยกแก๊งโชคดีที่คนร้ายไปกรีดกระเป๋าตอนกลางวันกล้อง
cctv เลยจับภาพไว้ได้ ส่วนในงานบ้านเราก็ขอฝากทุกส่วนไว้ด้วย และอีกเรื่องมีเด็กแว้นขับขี่รถส่งเสียงดัง เวลา
ประมาณ ๒๔.๓๐ น.ถนนระหว่างจวนผู้วา่ กับบึงทุ่งสร้าง เพราะประธานสังเกตมาหลายอาทิตย์แล้วขอให้เจ้าหน้าที่
ช่วยตรวจสอบด้วย ถ้าจับได้ก็ให้ใช้มาตรการการยึดรถจะได้เข็ดหลาบและมีการบอกกันปากต่อปาก ในเรื่องที่สามก็จะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ่อนก็ขอให้เฝ้าฟังเฝ้าระวังในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะบ่อนไก่ที่ได้ขออนุญาตไว้ให้จากัดเดือนหนึ่งไม่เกิน
สองครั้งก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจช่วยกวดขันด้วย ส่วนกรณีที่จัดในสังเวียนนั้นยังเป็นกรณีที่หารืออยู่ อีกเรื่องหนึ่ง
คือกรณีไฟเขียวไฟแดงที่เราเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก็ขอให้เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ด้วยว่าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ทางเราได้เปิดสัญญาณไฟเขียว – แดงตลอด ๒๔ ชั่วโมง แทนเปิดไฟกระพริบนั้น จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ซึ่งทางอาจารย์มหาวิทยาลัยได้วจิ ัยแล้วจะมีผลที่ดีขึ้นสาหรับผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะเมื่อเห็น
ไฟเหลืองไฟแดงแล้วจะได้ระมัดระวังมากขึ้นไม่กล้าฝ่าสัญญาณไฟจราจร แล้วนาสถิติมาให้ที่ประชุมทราบในคราว
ต่อไป อีกเรื่องคือเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่เราจะต้องทางานด้วยความเข้มขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าปิดล้อม
ตรวจค้นต่างๆหรือมีการจู่โจม ซึ่งเราจะต้องจัดหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมากรณีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมา อาจจะขอเข้า
ตรวจค้นตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อเข้าชาร์จ กรณีการเข้าชาร์จก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่มีการสวม
เสื้อเกราะเพื่อป้องกันด้วย เพราะมีประสกการณ์ตอนที่ประธานฯอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีเข้าชาร์จมี สวป.สภ.โพน
ทอง ถูกยิง ประมาณปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เนื่องด้วยตอนนั้น สวป.สภ.โพนทอง นากาลังเข้าจับกุมผู้ค้ายาเสพติดราย
สาคัญ ซึ่ง สวป.ก็โดนยิงสวนออกมาดีแต่ว่าท่าน สวป.ได้สวมชุดเกราะไว้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้ประมาทใน
การจับกุมหรือเข้าตรวจค้นในทุกๆครั้ง เพราะผู้ร้ายนั้นพร้อมที่จะตอบโต้เราตลอด อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ใน
การกระทาความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสติดนั้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายจะต้องขาดคุณสมบัติในการมีและใช้
อาวุธปืน กรณีที่เป็นปืนที่ถูกกฎหมายก็ขอให้ทางนายอาเภอเพิกถอนใบอนุญาต และขอให้ทาง ภ.จว.ขอนแก่น ทา
หนังสือกาชับแจ้งไปทางโรงพักด้วยว่าถ้ามีกรณีการจับกุมแล้วปืนมีทะเบียนให้แจ้งนายทะเบียนท้องที่เขาด้วยเพื่อจะ
ได้ใช้อานาจในการเพิกถอนการมีและใช้อาวุธปืน ซึ่งก็ถือว่าขาดคุณสมบัติ จริงๆแล้วอยากจะให้เพิกถอนในคดีอื่นด้วย
เช่นคดีปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือฆ่าคนตาย หรือเราจะวางมาตรการร่วมกันว่าคดีที่มีโทษตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปนั้น เราจะ
เสนอให้นายทะเบียนเพิกถอนการมีและใช้อาวุธปืนนั้นด้วย ก็อยากจะหารือในที่ประชุม
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น – เห็นด้วยกับแนวทางที่ท่านได้แนะนามา เพราะว่าคดีอุกฉกรรจ์ทั้งหลายนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์นั้นถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรง โดยปกติแล้วพนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีไหนร้ายแรงก็จะทาเรื่องเสนอ

-๗ไปให้นายทะเบียนอยู่แล้วเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แล้วแต่นายทะเบียนจะเห็นด้วยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนยาเสพ
ติดนั้นก็ถือว่าสาคัญเช่นกันทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ตารวจออกปฏิบัติงานก็จะถูกคนร้ายยิงสวนออกมาทาให้ได้รับบาดเจ็บ
ถึงชีวิตได้ จึงเห็นด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รถยังต้องต่อทะเบียนทุกปีแต่เรื่องปืนนั้นจดทะเบียนครั้งเดียว
แล้วก็หายไปเลยคือไม่ได้ติดตามผลเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ใครบ้างเปลี่ยนมือใหม่หรือตกทอดทางมรดกหรือเปล่าทางเราจึง
ไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถ้าเป็นไปได้แก้กฎหมายให้มาต่อทะเบียนปืนคล้ายต่อทะเบียนรถน่าจะทาให้การแก้ปัญหา
การควบคุมกากับอาวุธปืนในภาพรวมดีขึ้นเป็นภาพรวมของประเทศ ข้อเท็จจริงปืนบางกระบอกยังไม่มีการเก็บ
ตัวอย่างหัวกระสุน
อัยการจังหวัด – ปืนที่ใช้ในการก่อคดียาเสพติดนั้นส่วนมากเป็นปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนปืนอีกอย่างคือปืนผิดมือ
ตัวอย่างคือพ่อแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ขายปืนต่อก็จะเป็นลักษณะนี้ ปืนที่นามาก่อเหตุในทางภาคใต้นั้นเป็นปืนที่มาจาก
ภาคอีสานจานวนมาก เช่นปืนข้าราชการนาไปจานาแล้วหลุดจานามันก็จะเข้าสู่ขบวนการนี้ การตรวจสอบให้มีและใช้
อาวุธปืนนั้นจึงไม่นา่ จะมีการอนุญาตแบบตลอดชีพ จากการตรวจสอบปืนที่ยึดได้จากโจรใต้นั้นเป็นปืนที่มีทะเบียน
ทั้งนั้น จึงน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องทะเบียนปืน
ประธานฯ - การสั่งเพิกถอนการมีและใช้อาวุธปืนจะต้องมีการโต้แย้งการใช้สิทธิกัน โดยจะให้ปกครองจังหวัดเพิก
ถอนจากนั้นก็ยึดปืนแล้วขายทอดตลาดนาเงินเข้ารัฐ เป็นการสร้างความยุ่งยากให้ฝ่ายเขาบ้างไม่ใช่ฝา่ ยเราต้องมา
ลาบาก
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ฝากถึงนายทะเบียนปืนทุกอาเภอรวมทั้งนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย น่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการมีและการใช้อาวุธปืน
ประธานฯ - มีหน่วยงานไหนจะแสดงความคิดเห็นอีกเพื่อเป็นมุมมองเพื่อให้นายทะเบียนอาวุธปืนได้ทาอย่าง
รอบคอบ นายอาเภอก็ต้องระมัดระวังพอทาเสร็จก็ต้องแจ้งสิทธิเขาด้วยเพราะต้องมีการโต้แย้งสิทธิทางปกครอง
เทศบาล –ขอเรียนถามว่ากรณีที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจะให้ใครเป็นผู้เก็บรักษา
ประธานฯ - การเพิกถอนสิทธินั้นเมื่อเจ้าตัวรู้วา่ ถูกยกเลิกสิทธิ์เขาก็ต้องรีบขายปืนเพราะเขาไม่มีสิทธิในการใช้หรือ
พกพาแล้วเราถกกันเพื่อให้มีการปฏิบัติได้ดีขึ้น เรื่องแบบนี้ทางกรมปกครองเขาวางแนวปฏิบัติไว้แล้วจะมีการขาย
ทอดตลาดอย่างไรนาเงินเข้ารัฐอย่างไรที่สาคัญต้องหาหนังสือสั่งการเรื่องนี้มา แล้วเรื่องคดีอื่นเอาด้วยไหมนอกจากคดี
ยาเสพติด
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น – คดีปล้นทรัพย์ น่าจะต้องเอาด้วยถือว่าเป็นคดีที่รุนแรงมีการใช้อาวุธปืนประกอบการ
กระทาผิด อาจจะเป็นปืนผิดมือหรือยืมเขามาต้องพิจารณาเป็นรายๆไป
ประธานฯ - ขอให้ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้นายทะเบียนเป็นรายๆไป ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นเอาตามนี้
เลย ให้แจ้งนายทะเบียนทุกกรณี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ๒๕๖๐ รวม
๑๐ เดือน ดังนี้
๑) จากข้ อ มู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ เ ดื อ น ม.ค. ถึ ง ต.ค. ๒๕๖๐ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ๓๖๔ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๙๕ ครั้ง ลดลง ๓๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ผู้บาดเจ็บ
๓,๖๔๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓,๔๕๐ ลดลง ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๑๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๕๖ คน ลดลง ๕๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๕๗ สาหรับเดือน ต.ค.๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๑๖ ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙
เกิดขึ้น ๔๒ ครั้ง ลดลง ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๖ ผู้บาดเจ็บ ๓๗๔ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี
๒๕๕๙ จ านวน ๓๔๗ คน เพิ่มขึ้น ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ มีผู้ เสียชีวิต ๑๖ คน เปรียบเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๐ คน ลดลง ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๗ จาแนกผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย ๑๓ คน
เพศหญิง

-๘๓ คน เสี ย ชี วิ ต ในจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ จ านวน ๑๐ ราย เสี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล จ านวน ๖ ราย เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์ ๑๕ ราย จากยานพาหนะอื่น ๑ ราย อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในเดือน ต.ค.๒๕๖๐ คืออาเภอชุมแพ
ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ ช่วงอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐
ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนน อบต.หมู่บ้าน
๒) พฤติกรรมเสี่ยงทีทาให้เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับตัด
หน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย และ ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นเป็นสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน ภาพรวมคือ
ค่าเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุคือ ๑๒.๖๒/แสนประชากร โดยเป้าหมายไม่ให้เกิน ๑๐/แสนประชากร แต่ตอนนี้ยังเกิน
อยู่ส่วนเรื่องการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่นั้นหน่วยได้แจ้งคาขวัญไปแล้ว เริ่ม ๗ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๑ คาขวัญคือ “ขับรถมีน้าใจ รักษากฎวินัยจราจร”ส่วนแผนนั้นเสนอเพื่อลง
นามอยู่
ประธานฯ - ข้อมูลเรื่องโดรนนั้นให้ตรวจสอบด้วย
อัยการจังหวัด – ขอสอบถาม ปภ.ด้วย สัญญาณไฟจราแต่ละแยกไม่เหมือนกัน บางแยกไฟเขียวให้เลี้ยวได้ บางแยก
ต้องเขียวพร้อมกันทั้งทางตรงและทางแยกยกตัวอย่างทางแยกเข้าโรงเรียนสนามบิน
ประธานฯ - ปภ.ให้ไปประสานกับเทศบาลดู
อัยการจังหวัด – อีกเรื่องคือทางม้าลายนั้นเส้นต่างๆนั้นเลือนรางมาก
เทศบาลเมืองขอนแก่น – ขอนาเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา แล้วเอาเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม กต.ตร.ด้วย
ประธานฯ - ประชุมครั้งหน้าเทศบาลนาเรื่องมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – เรื่องสัญญาณไฟจราจรจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งดูแลมี ๓ หน่วยงานคือ ๑.ทางแขวง ๒.
ตารวจจราจรที่ดูแลอยู่ ๓.ท้องถิ่น ซึ่งแต่ละหน่วยก็จะต้องร่วมกันตรวจดูว่าตรงไหนชารุดบ้าง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวน.ภ.จว.ขอนแก่น – ในรอบเดือนไม่มีการร้องเรียนการกู้เงินนอกระบบในพื้นที่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีคดีทเี่ กิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๒ คดี นอกเขต ๔ คดี รวม ๖ คดี ไม้ของกลาง
๒๙๖ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๖.๗๑๙ ลูกบาศก์เมตร และไม้แปรรูป ๖ เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๐.๐๒๔ ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ถูกบุกรุก๓ งาน ๖๐ ตารางวา ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดาเนินการแล้ว
ประธานฯ – คดีเป็นไม้อะไร
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ส่วนมากเป็นไม้พะยูง จะเกิดที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
จะมีการไปเก็บเศษของไม้เช่นตอไม้หรือรากของไม้ และนอกจากนั้นเป็นไม้ที่อยู่ในโรงเรียน ๑ คดี
ประธานฯ – ยังมีจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวัง ขอดูใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ทั้งจังหวัดด้วย ที่จังหวัดร้อยเอ็ดขอใบอนุญาต
๔,๐๐๐ เลื่อยโซ่ยนต์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ที่ขอนแก่นออกใบอนุญาตให้ ๑,๗๗๗ กว่าราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์ถูกนายหน้าหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
สาหรับมาตรการแรงงานต่างด้าวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จัดให้แรงงานต่างด้าวที่กระทาผิดกฎหมายให้เข้าสู่ขบวนการที่
ถูกกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๘๔๘ คน คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๕,๙๓๘ คน คนต่าง
ด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ๙๑๐ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๓๐๒ คน ส่งเสริมการ

-๙ลงทุน ๙๙ คน นาเข้า (MOU) ๓,๘๔๒ คน แยกเป็น เมียนมา ๒,๖๘๑ คน,ลาว ๙๖๕ คน, กัมพูชา ๑๙๖ คน พิสูจน์
สัญชาติแล้ว ๖๙๕ ราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าการประเมินร้านเกมสีขาวไว้ที่ ๗๗๐ แห่ง
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ในเดือนพฤศจิกายน ๑๖ ร้าน แยกเป็นร้านเกม ๑๓ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง
ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน ๑ แห่ง
๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้นักวิชาการประจาอาเภอทุกอาเภอรายงานเกี่ยวกับ วัด
และ ศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อแนะนาการควบคุมการดาเนินการตามโครงการชุมชนคนคุณธรรม คือ วัด, โรงเรียน,
ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ของตัวเอง และไม่พบการกระทาผิดใดๆทั้งสิ้น
ประธานฯ – ออกตรวจบ่อยแคไหนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - เดือนหนึ่งออกตรวจ ๔ ครั้ง ทุกๆวันพุธ
ประธานฯ – ๔ ครั้งแต่ละอาเภอหรือในภาพรวมทั้งจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ก็จะหมุนเวียนไปแต่ละอาเภอ
ประธานฯ – ไปหน่วยเดียวหรือมีหน่วยอื่นร่วมด้วย
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – เราจะประสานเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ และทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วย
ประธานฯ – ฝากดูอย่าให้มีห้องนอนข้างบน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ห้องนอนข้างบนส่วนมากจะเป็นผู้ดูแลร้าน
ประธานฯ –ปัญหาก็คือไม่ได้เป็นที่นอนผู้ควบคุมต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจขึ้นไปดูให้ด้วยเพราะความจริงเป็น
แหล่งมั่วสุมอีกแบบหนึ่ง
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
ประธานฯ – ฝากผู้กากับการและหัวหน้าโรงพักช่วยดูช่วยสังเกตุด้วย
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ได้อ่านในไลน์กลุ่มซึ่งมีการนารถมูลนิธิเปิดเสียงไซส์เลนเพื่อไปส่งลูกตัวเอง เรื่องนี้ประธานได้ส่งเรื่องมา
ให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นแล้ว เอาเรื่องนี้เข้าประชุม กต.ตร.ด้วย ต้องดูใหม่ทั้งหมด
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

