รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.อลงกต
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. นางพิมพา
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.ชัยยง
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๒. นางกมลา
๑๓. นายทรงศักดิ์
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายชลอ
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒิพงษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๒๐. ผศ.ดร.สมพงษ์
๒๑. นางพรผกา
๒๒. นายวันพบ
๒๓. นายอภิวรรณ
๒๔. นายประภาส
๒๕. นายวศิน
๒๖. ร.ต.อ.โกศล
๒๗. นายสุนทร
๒๘. นายวิทิตย์
๒๙. นายนานุห์
๓๐. นายสถิต
๓๑. นางสาเนียง
๓๒. นายจักรพันธ์

วรกี
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
เมืองมาโคตร แทน
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อิอน
แทน
วัฒนายิ่งเจริญชัย แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
สิธิพรหม
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
นามมูลป้อม แทน
ประทุมชัย
อะนา
แทน
ศรีธาตุ
แทน
อินโคกสูง
แทน

ปลัดจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
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
”
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
”
ผบ.เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ยุ๖ธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”

๓๓. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๔. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๓๕. นายบุญเริง
อรุณรัตน์
๓๖. นายคาชอบ
สุวรรณดี
๓๗. พ.ต.ท.อนันต์
ตั้งใจ
๓๘. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๓๙. นายจุมพล
เดชดานิล
๔๐. นายสุเทพ
โคตรทุม
๔๑. นายวินัย
มีแก้ว
๔๒. นายสามารถ
ปิน่ เมือง
๔๓. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
๔๔. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
๔๕. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
๔๖. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
๔๗. นายชลิต
วิเศษศิริ
๔๘. นายสาเริง
โสบุญมา
๔๙. นายยุทธพร
พิรุณสาร
๕๐. นางกาไล
ทาศรีภู
๕๑. นายภูมิสรรค์
เสโส
๕๒. นายสมเดช
พรมทา
๔๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
๕๓. นายสมเดช
พรมทา
๕๔. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
๕๕. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๕๖. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
๕๗. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๕๘. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
๕๙. นายสุทธิพงษ์
พุทธจันทรา
๖๐. นายสุทัศน์
แก้วสิงห์
๖๑. นางสาวกมลปัตร กมลคร
๖๒. นายประจักร์
ไชยกิจ
๖๓. นายนายมลชัย
จันทโรธรณ์
๖๔. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
๖๕. นายทินพล
เฉลิมวสุธา
๖๖. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
๖๗. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
๖๘. พ.ต.ท.ธนภณ
เกษมแสง

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

-๒นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 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

”
,,
”
”
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

๖๙. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
”
๗๐. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน
”
๗๑. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน
”
๗๒. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
”
๗๓. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
”
๗๔. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
กรรมการฯ
๗๕. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
”
๗๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
”
๗๗. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
”
๗๘. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
”
๗๙. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
”
๘๐. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
”
๘๑. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๘๒. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
”
๘๓. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
”
๘๔. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
”
๘๕. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
”
๘๖. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
”
๘๗. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
”
๘๘. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
”
๘๙. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
”
๙๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
”
๙๑. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
”
๙๒. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
”
๙๓. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
”
๙๔. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
แทน
”
๙๕. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
”
๙๖. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
”
๙๗. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
”
๙๘. พ.ต.ท.ชาญวุฒิ
เทียมมงคล
แทน
”
๙๙. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๑๐๐. พ.ต.อ.ชัยยง
จันนา
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการที่สาคัญจึงมอบให้ประธานฯทาหน้าที่แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้

-๔แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐)
๓.๑. – เรื่องทางม้าลาย (เทศบาล) เนื่องจากทางม้าลายมีจานวนมากถ้าหากจะใช้งบประมาณจากทางเทศบาลต้องขอ
อนุมัติจากสภา และทางเทศบาลจะได้รวบรวมตามคาร้องและพื้นที่ที่จาเป็นเกินหกร้อยตารางกิโลเมตร และจะเริ่ม
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ส่วนทางม้าลายด้านข้างอัยการนั้นถ้า
มีโครงการอื่นของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีงานภาษีตีเส้นจะได้ขอความอนุเคราะห์ผู้เริ่มจ้างให้ไปดาเนินให้ก่อน
ประธานฯ - ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครใช่ไหม
เทศบาลฯ – เฉพาะในส่วนของเทศบาลนครดูแล ที่ตรวจสอบตามคาร้องมีประมาณ ๔๐ จุด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ถ้าทยอยทาไปเรื่อยๆน่าจะทาได้ ๔๐ จุด ตามคาร้องได้หมด
ประธานฯ – สรุปว่าในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นดูแล ที่ตรวจสอบตามคาร้องมีประมาณ ๔๐ นั้น ทางเทศบาลฯ
รับว่าถ้าทยอยทาไปเรื่อยๆจะเสร็จหมดทั้ง ๔๐ จุด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
ถูกต้องไหม
เทศบาลฯ - ถูกต้อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๓.๒. – เรื่องไฟจราจร (ปภ.)
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๒ ราย จับ ๗
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๒๘ ราย จับ ๕๓ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๐ ราย จับ ๓
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๕๗ ราย จับ ๖๙๖ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๔ ราย จับ ๒
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ย. ๒๕๕๙ กับ พ.ย. ๒๕๖๐
พ.ย. ๒๕๕๙
พ.ย. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๒
๑๒
ลดลง ๑๐
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๑
๑๒๘
ลดลง ๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๑
๑๐
ลดลง ๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๙๘
๖๕๗
ลดลง ๑๔๑
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ย. ๒๕๕๙ กับ พ.ย. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๒ จับได้ ๑๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒ จับได้ ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓)
คดีลดลง ๑๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี

กลุ่มที่ ๒

ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- 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
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

-๕๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
๑๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖ คดี
๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๓๑ จับได้ ๖๒ (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๓)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๘ จับได้ ๕๓ (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๑)
คดีลดลง ๓ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
๔ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
๗๗ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
๑๕ คดี ปี ๒๕๖๐
๒๕ คดี ปี ๒๕๖๐
๕ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
๐ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๔

เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๗ คดี
เกิด ๗๖ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๒๓ คดี
เกิด ๑๖ คดี
เกิด ๒ คดี
เกิด ๑ คดี
เกิด ๑ คดี
เกิด ๒ คดี
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
คดี จับได้ ๒ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๐๒๔ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๒๘.๓๒)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๕๗ คดี ผู้ต้องหา ๖๙๖ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๓๖)
คดีลดลง ๑๔๑ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๔ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๙๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๑ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๓๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๘๙ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๘๙ ราย ผู้ต้องหา ๖๐๐ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๔ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๗ ราย
- ครอบครอง
๑๕๗ ราย
- เสพ
๓๐๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด

-๖- ยาบ้า
๔๒,๙๗๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๑,๐๔๘ กรัม
- กัญชาแห้ง
๕๑๑ กรัม
- กัญชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๐
กระป๋อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รอง 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
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง พ.ย. ๒๕๖๐ รวม
๑๑ เดือน ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน ม.ค. ถึง พ.ย. ๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๔๑๐ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ
๔,๙๔๔ คน ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๔๔ คน สาหรับเดือน พ.ย.๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๑๕ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๙๒๙ คน มี
ผู้เสียชีวิต ๑๕ คน
ประธานฯ – มีเอกสารประกอบหรือไม่
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – ทาง ปภ.ต้องขออภัยเนื่องจากติดภารกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประธานฯ – ถ้าไม่มีให้แนะนาฝ่ายปกครอง ฝ่ายตารวจในเรื่องปีใหม่นั้นดาเนินการอย่างไรบ้าง
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – ที่ประชุมส่วนกลางมหาดไทยได้ให้คาแนะนาเรื่องการปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ ๑) ให้มีการบูรณาการร่วมกันให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกโอกาสอย่าง
ต่อเนื่องโดยการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ๒) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยใช้ สี่ต้องสองต้องห้ามของ
พณ.ท่านนายกรัฐมนตรี คือเมา,เร็ว,โทรฯ,ง่วง ส่วนสองห้ามนั้นคือสวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัย
ประธานฯ – ใช้วิธีการดาเนินการอย่างไร
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – ก็ให้การใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด
ประธานฯ – บังคับไม่ได้เพราะแต่ละ สภ.มีพนักงานจราจรตามคาสั่งผู้บังคับการมีไม่เกิน ๔ คนที่มีอานาจในการออก
ใบสั่ง ไม่ใช่ตารวจทุกนายออกใบสั่งได้ เพราะตารวจจราจรจะไปนั่งอยู่ทุกจุดตรวจไม่ได้ เพราะส่วนมากเขาเอาตารวจ
ฝ่ายธุรการไปอยู่ซึ่งไม่มีอานาจออกใบสั่ง

-๗สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – สาหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้นโยบายคล้ายๆกับ
ส่วนกลางมหาดไทยคือให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และด่านต้องมีความชัดเจนใน
เรื่องแสงไฟส่องสว่าง ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินั้นต้องให้มีสติควบคุมอารมณ์ในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ส่วน ทสจ.
นั้นให้ตรวจสอบและรายงานการใช้ยาตราพญานาค โดยเฉพาะ พระภิกษุสงฆ์ และจุดตัดถนนระหว่างรถไฟให้มีการ
ประสานงานกับส่วนท้องถิ่นในเรื่องการปิดเปิดระยะรถไฟที่ผ่าน ซึ่งปีนี้ท่านตั้งเป้าหมายไว้ว่าเสียชีวิตได้ไม่เกิน ๔ ราย
บาดเจ็บให้เกิดได้ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง การออกตรวจในพื้นที่ท่านกาชับไม่ให้ใช้รถนาขบวน และการเข้าประชุมห้องอีโอซี
ช่วง ๑๐ โมงเช้าก็ขอให้ผู้นาทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และในส่วนเรื่องงานเค้าท์ดาวน์นั้นท่านได้ฝากให้
ตารวจดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามความอย่างเข้มงวด และเรื่องสุดท้ายในการส่งข่าว คลิป ไลน์ ให้
ระมัดระวังด้วย เพราะบางคลิปนั้นอาจจะมีโฆษณาการขายสุราแฝงอยู่ด้วยเป็นการทาลายความน่าเชื่อถือของจังหวัด
จึงต้องให้ระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น
ประธานฯ - เรียนทางฝ่ายอาเภอ จุดตรวจ จุดสกัดนั้นที่ทางฝ่ายตารวจส่งมาไม่ได้เป็นตารวจจราจรส่วนมากเป็นฝ่า ย
ธุรการจึงไม่มีอานาจออกใบสั่งได้แค่เป็นการป้องปราม
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – ภารกิจตารวจที่ได้รับมอบหมายในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ทาง ปภ.ก็ได้พูดไปแล้ว แต่มีปัญหา
กับทางตารวจเอง คือทางสานักงานตารวจแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนการเสียค่าปรับได้ทางตู้เอทีเอ็มและหน้า เคาท์เตอร์
เซอร์วิตธนาคารกรุงไทยเฉพาะผู้ที่จะต้องเสียค่าปรับและไม่ถูกยึดใบขับขี่แต่ถ้าถูกยึดใบขับขี่นั้นต้องมาชาระค่าปรับที่
สถานีตารวจเหมือนเดิม ผู้ที่จะเสียค่าปรับนั้นต้องไปเสียค่าปรับได้หลังจากถูกจับแล้วไม่เกิน ๖ วัน และที่มีปัญหาคือ
ทางตารวจได้ออกใบสั่ งแบบใหม่ทุกใบต้องมีบาร์โค้ต ต้องพิมพ์จากโรงพิมพ์ตารวจ ฉนั้นทางตารวจที่ส ถานีจะไม่
สามารถไปสั่งซื้อเพื่อมาออกบสั่งเองได้ พอหลังจากวันที่ ๗ ก็มีคาสั่งยกเลิกใบสั่งแบบเก่าหมดแล้วให้ใบสั่งแบบใหม่มา
ทางตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้มา ๒๔๐ เล่ม แบ่งให้แต่ละโรงพักคงได้ไม่เกิน ๘ เล่ม ๑ เล่มจะออกใบสั่งได้ ๒๕ ใบ
ก็ได้ ๒๕ ข้อหา เมื่อวานนี้ก็ได้อีก ๖๐๐ เล่มก็แจกโรงพักตามเนื้องานไป เช่นโรงพักเมืองขอนแก่นได้ไป ๖๐ เล่ม แล้ว
ปัญหาคือทาง ตร.ได้กาหนดเป้าหมายมาให้ เช่น บ้านไผ่ ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยเป้าหมายคือ ๕๐๐ คดี ไม่คาดเข็ม
ขัด ๒๕๐ คดี ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ๒๕๐ คดี
ประธานฯ - เป้าหมายคดีรวมเฉพาะที่จุดตรวจไหม
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เป้าเป็นภาพรวมของแต่ละพื้นที่ แล้วใบสั่งที่ได้มาเป็นเท่าหนึ่งของเป้าหมายเท่านั้นเองทา
ให้มีผลในมาตรการการลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัญหาของตารวจเอง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวน.ภ.จว.ขอนแก่น – ในรอบเดือนไม่มีการร้องเรียนการกู้เงินนอกระบบในพื้นที่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๕ คดี นอกเขต ๓ คดี รวม ๘ คดี ไม้ของกลาง
เป็นไม้พะยูงเก่า ไม่มีการตัดใหม่ ๔๓ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๑.๒๓ ลูกบาศก์เมตร ที่อาเภอหนองเรือ ๑ คดี,อาเภอชุมแพ
๓ คดี,อาเภอซาสูง ๒ คดี และอาเภอเวียงเก่า ๒ คดี ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดาเนินการแล้ว
ประธานฯ – มีอะไรจะต้องแนะนาหรือไม่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - เรียนทางด้านเจ้าหน้าที่ตารวจเวลาส่งกรณีส่งเลื่อยโซ่
ยนต์มาให้ ทสจ.ตรวจสอบว่ามีทะเบียนหรือไม่นั้น ให้ส่งมาทั้งเครื่องและบาร์โซ่เลื่อยยนต์เลย ไม่ต้องระบุความยาว
ของบาร์เลื่อยโซ่ยนต์มา เพราะว่าถ้าระบุมาเวลาส่งมาตรวจผลกลับไปจาทาให้ไม่ตรงกัน เพราะการตรวจจะต้อง
ประกอบบาร์เลื่อยเข้ากับตัวเลื่อย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว

-๘จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์ถูกนายหน้าหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
สาหรับมาตรการแรงงานต่างด้าวได้ทาเป็นเอกสารแจกในที่ประชุมแล้ว ทางสานักงานจัดหางานได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ไปทางานที่ประเทศเกาหลี เพราะช่วงนี้มีผู้ลักลอบเข้าไปทางานที่ประเทศเกาหลีกันมากและมีการถูก
กักตัวไว้เนื่องจากการเข้าไปไม่ถูกต้อง
สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น ๖,๘๔๘ คน คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๖,๑๔๖ คน คนต่างด้าวที่ได้รับผ่อน
ผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ๖๐๐ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๓๑๑ คน ส่งเสริมการลงทุน ๙๙ คน
นาเข้า (MOU) ๔,๐๑๔ คน แยกเป็น เมียนมา ๒,๖๖๕ คน,ลาว ๑,๐๕๕ คน, กัมพูชา ๒๙๔ คน พิสูจน์สัญชาติแล้ว
๗๒๒ ราย ซึ่งส่วนมากก็เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายสาหรับแรงงานที่ต้องทาให้ถูกต้องนั้นทางสานักงานจัดหางานต้อง
รอดูนโยบายหน่วยเหนือที่จะชลอโทษในการดาเนินคดีกับคนต่างด้าว เนื่องจากเดิมจะสิ้นสุดเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ถ้าไม่มีการผ่อนผันต่อก็จะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนธันวาคม ประเมินใหม่
เพื่อจัดระดับ จานวน ๑๗ แห่ง รวม ๑๗ แห่ง ร้อยละ ๒.๙๙
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๒๖ อาเภอ ร้านเกม ๑๖ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง ไม่พบการกระทาความผิดตาม พรบ.
ภาพยนต์และวีดีทัศน์แต่อย่างใด
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
ประธานฯ – สรุปรายงานการประชุมตามเอกสาร เรียนนายอาเภอทุกที่ตอนนี้การจาหน่ายสุราเกินเวลาทาง
สรรพสามิตเขายกเลิกแล้ว คือไม่มีเงื่อนเวลาในการจาหน่ายแล้ว เพราะฉะนั้นกรณีจะดาเนินคดีกับผู้ต้องหาต้อง
ดาเนินคดีตาม พรบ.สาธารณสุข ดาเนินคดีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติตาม พรบ.สาธารณสุขเท่านั้น
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – สงสัยเรื่องไม่มีเงื่อนเวลาในการจาหน่ายสุรา เป็นมติหรือว่าประกาศ
ประธานฯ - คือสรรพสามิตเขามีหนังสือสั่งการมาและมีกฎหมายรองรับ อันนี้แจ้งมาเพื่อทราบแต่อย่างน้อยเราก็มี
ทางเลือกในการจับกุมตาม พรบ.สาธารณสุขอยู่แล้ว
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าทางราชการ สุขภาพแข็งแรง เงินทอง
ไหลมาเทมาและขอให้มีความสุขตลอดไปในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้
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

