รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.สมศักดิ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.ชัยยง
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายจารัส
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายวุฒิชัย
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒิพงษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นายบรรจบ
๒๐. นางสุจิตรา
๒๑. นายชาญณรงค์
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายวิทิตย์
๒๗. นายจักรพันธ์
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

จังตระกุล
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
กัณจักร
แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
หินวิเศษ
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
อุนารัตน์
แทน
วันดี
แทน
วงศ์ศรี
แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
นามมูลน้อย แทน
อินโคกสูง
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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
”

-๒๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน ตม.จังหวัดขอนแก่น
๓๔. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๕. นายสุเทพ
โคตรทุม
แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
๓๖. นายวินัย
มีแก้ว
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
๓๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
๓๗. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
นายอาเภอชุมแพ
๓๘. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
๓๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
แทน นายอาเภอหนองเรือ
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
๔๑. นายชลิต
วิเศษศิริ
แทน นายอาเภอสีชมพู
๔๒. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
๔๓. นายยุทธพร
พิรุณสาร
นายอาเภอเขาสวนกวาง
๔๔. นางกาไล
ทาศรีภู
แทน นายอาเภอพระยืน
๔๕. นายภูมิสรรค์
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
๔๖. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๔๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
แทน นายอาเภอซาสูง
๔๘. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
๔๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๕๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล แทน นายอาเภอกระนวน
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
๕๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
๕๓. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
แทน นายอาเภอหนองนาคา
๕๔. นายสุทธิพงษ์
พุทธจันทรา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
๕๕. นายสุทัศน์
แก้วสิงห์
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
๕๖. นายสุเทพ
สายสุด
แทน นายอาเภอบ้านไผ่
๕๗. นายประจักร์
ไชยกิจ
นายอาเภอแวงน้อย
๕๘. นายนายมลชัย
จันทโรธรณ์
นายอาเภอเวียงเก่า
๕๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
แทน นายอาเภอโนนศิลา
๖๐. นางบุญภาศี
หินเธาว์ แทน นายอาเภอชนบท
๖๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
๖๓. พ.ต.ท.ปริญญา
รักสุทธิ์
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน ผกก.สภ.กระนวน
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
ผกก.สภ.ชุมแพ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน 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.พรเทพ
บูชาอินทร์
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.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๙๓. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๙๔. พ.ต.ท.หญิงวิจิตรา พรหมนอก
แทน
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทางานให้ลุล่วงไปได้ดี และขอขอบคุณทาง สภ.หนองเรือ ที่ช่วยกันจับกุม
คนร้ายที่ลักเครื่องสูบน้าของชาวบ้านได้ก็ถือว่าทางานได้เข้มแข็งมาก เราต้องปกป้องผู้ทาอาชีพโดยสุจริตอย่าให้พวก
มิจฉาชีพมาสร้างปัญหาให้ได้ และก็ขอฝากทางอาเภออื่นด้วย ส่วนเรื่องสถานการณ์น้าไม่รู้ว่าจะท่วมหรือจะแล้ง
เพราะปริมาณน้าในเขื่อนอุบลรัตน์ตอนนี้มีปริมาณ ๒๗.๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประธานฯก็ได้แจ้งให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ได้รับทราบแล้วในคราวที่ท่านลงมาในพื้นที่ในอาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งท่านก็บอกว่าน้าเหลือน้อยอาจจะต้องทาฝนเทียมใน
ภาคอิสานตอนกลาง และอีกเรื่องก็ขอฝากเป็นกาลังใจให้พี่น้องข้าราชการตารวจที่โดนวิจารณ์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
กันอย่างมากเช่นเรื่องการตั้งด่านตรวจ ก็ขอฝากให้ดาการไปตามระเบียบ คือถ้าจะให้ดีที่สุดตั้งด่านเป็นสามฝ่าย ใน
พื้นที่เราอาจไม่มีด่านความมั่นคง เช่นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีด่านความมั่นคงอยู่ซึ่งเน้นตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายต่างๆ ก็ขอฝากทางตารวจด้วยถ้าจะตั้งหน่วยเดียวนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด อย่างเช่นที่

-๔จังหวัดอุดรธานี เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จับยาบ้าได้ ๑๔.๘ ล้านเม็ด ซึ่งถ้าไม่ตั้งด่านหรือไม่มีการข่าวผู้ร้ายก็สามารถ
ลักลอบขนยาบ้าไปได้ หรือบางครั้งการขนไม้พะยูงโดยใช้รถเก๋ง ถ้าไม่มีด่านก็ไม่สามารถจับกุมได้ จึงขอฝากทาง
ภาคเอกชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นต้องกระทาตามกฎหมาย ซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่ตารวจบางนาย
ไปกระทาผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขา แต่ในหลักการเจ้าหน้าที่ตารวจทุกนายต้องดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่
แล้ว เช่นมีการลักทรัพย์,วิ่งราวทรัพย์,ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจที่ตั้งด่านอยู่ ก็จะโดนว่าให้ทั้ง
ขึ้นทั้งล่อง วิธีแก้ก็คือการตั้งด่านนั้นก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
หรือถ้าอยากจะให้สวยงามขึ้นก็ต้องเชิญฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทหารไปร่วมในการตั้งด่านด้วยหรือฝ่ายรักษาความสงบ
มั่นคงภายในพื้นที่ไปร่วมด้วยก็ได้จะได้ให้ความสบายใจต่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น และที่เป็นห่วงอีกเรื่องคือเรื่องยา
เสพติดซึ่งจะเป็นวาระต่อไป ไม่ทราบว่าเรื่องรถเอกซเรย์ยาเสพติดได้มาหรือยัง ถ้าได้มาก็จะเป็นผลดีของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่จะได้ใช้งานป้องกันปราบปรามให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๓ ราย จับ ๒๒ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๓๓ ราย จับ ๘๘ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๑๓ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๗๔๒ ราย ผู้ต้องหา ๘๕๓ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๔ ราย จับ ๓
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ค. ๒๕๖๐ กับ ก.ค. ๒๕๖๑
ก.ค. ๒๕๖๐
ก.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๐
๓๓
เพิ่มขึ้น ๓
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๕
๑๓๓
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๕
๑๖
ลดลง ๙
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๘๐๔
๗๔๒
ลดลง ๖๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ค. ๒๕๖๐ กับ ก.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓๐ จับได้ ๑๗ (คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

กลุ่มที่ ๒

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐
ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

-๕๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
๒๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๓ คดี
๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๓๕ จับได้ ๗๑ (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๙)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๓๓ จับได้ ๘๘ (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๘)
คดีลดลง ๒ คดี

เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
เกิด ๘๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘๕ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๗ คดี
เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๕ คดี
เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๔ คดี จับได้ ๓ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๘๐๔ คดี ผู้ต้องหา ๘๙๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๐.๙๔)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๔๒ คดี ผู้ต้องหา ๘๕๓ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๙๖)
คดีลดลง ๖๒ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๗ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๘๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๒๔ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๒๔ ราย ผู้ต้องหา ๖๒๘ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
- จาหน่าย
๑๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๗ ราย
- ครอบครอง
๑๗๘ ราย
- เสพ
๓๑๐ ราย

-๖แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๘๗,๙๒๒ เม็ด
- ยาไอซ์
๑,๑๔๘ กรัม
- กัญชาแห้ง
๕๐๒ กรัม
- กัญชาสด
๒ ต้น
ประธานฯ – ภาคเอกชนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอฝากกวดขันเรื่องในเรื่องสถานบริการที่อาจจะเป็น
จุดสุ่มเสี่ยงในเรื่องการมั่วสุม ขอฝากทางตารวจและทุกหน่วยช่วยกันกวดขันดูแลด้วย โดยสถานบริการบางที่มีการเปิด
ให้มีการปาร์ตี้ยาเสพติด เราจะยอมให้เกิดในพื้นที่เราไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ชื่อเสียงของจังหวัดเราเสื่อมเสีย
เราเป็นจังหวัดใหญ่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.ค. ๒๕๖๑ นั้นลดลงทุกฐานความผิด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ก็มีประชาชนเข้ามาแจ้งเรื่องร้องทุกข์หนี้สินโดยไม่เป็นธรรมอยู่เรื่อยๆ เดือนหน้าจะ
สรุปผลให้ชัดเจน
ประธานฯ - สืบสวนจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของสืบสวนภาคใช่หรือไม่
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ภาคนี้จัดขึ้นเป็นคณะทางานอีกชุดหนึ่ง และที่จังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ขึ้นอีกหนึ่งชุด
เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ภาคได้เจรจากันได้เป็นข้อยุติแล้วก็จะส่งไปยังศูนย์ภาคเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการการไกล่
เกลี่ย
ประธานฯ – ที่ถามคือพยายามจะแก้ปัญหาให้ครบวงจรหลังจากชาวบ้านกรณีที่ได้รับคืนโฉนดคืนแล้ว ทาอย่างไรจะมี
สถิติว่าชาวบ้านจากอาเภอไหนบ้างที่ได้รับคืนโฉนดและเป็นจานวนเท่าใด และอยากให้นายอาเภอประสานกับทาง
เกษตรอาเภอหรือเกษตรจังหวัด ซึ่งประธานได้บอกให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้บูรณาการระดับจังหวัดแล้ว ให้ลงไปดูด้วย
ว่าที่ดินที่เขาได้รับคืนไปนั้นเป็นดินที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไร เช่นถ้าปลูกข้าวอยู่แต่ผลผลิตไม่ดีซึ่งไม่เหมาะต่อการ
ปลูกข้าวจะให้ไปปลูกพืชทดแทนอะไรหรือจะไปเพิ่มผลผลิตอย่างไรหรือจะไปเพิ่มรายได้ด้วยการเลี้ยงปลาในนาได้
หรือไม่เลี้ยงกบได้หรือไม่ อยากให้จาแนกเป็นรายอาเภอมา อาเภอของที่ดินที่ตั้งอยู่ เพื่อให้ทางอาเภอนั้นเขาลงไป
สารวจดู เราจะสอนเขาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือวิเคราะห์ดินให้เอาวัสดุการเกษตรให้หรือทางประมงหรือทางปศุสัตว์
ให้รวมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสอนเขาให้ทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้รายรับรายจ่ายเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นเป็นระบบ ทาง
นายอาเภอพื้นที่ก็ขอให้ทราบด้วยว่า ประธานฯได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้บูรณาการหน่วยต่างๆ เมื่อครั้งที่
มอบที่ดินคืนให้ประชาชนที่อาเภอกระนวน จานวน ๑๕๖ รายนั้น ได้ให้ทางเกษตรไปดูพื้นที่ไปวิเคราะห์ตั้งแต่ดินเลย
ว่าสามารถปลูกพืชอะไรที่เหมาะสมกับดินได้บ้าง สมมุติปลูกถั่วเขียวได้ก็เอาถั่วเขียวไปให้เขาหรือแม้กระทั่งว่าดินนั้น
เป็นดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลยให้ไปเลี้ยงไก่ได้หรือไม่ถ้าเลี้ยงได้เราก็นาไก่ไปให้เขา พอเสร็จแล้วก็สอนให้ทา
บัญชีต้นทุนเพื่อให้รู้รายรับและรายจ่าย เพื่อไม่ให้เขากลับเข้ามาวงจรกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบอีกต่อไป การ
ประสานงานนั้นให้สืบจังหวัดประสานงานกับปลัดจังหวัดหรือป้องกันจังหวัดก็ได้ ทางจังหวัดก็ส่งไปทางอาเภอหรือ
ประสานทางข้างทางเกษตรจังหวัดด้วยก็ได้
มทบ.๒๓ – ต้องขออนุญาตนาเรียนทางอาเภอที่มีปัญหาทางข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีไม่กี่อาเภอที่จะมีตัวเลขสูงๆ เช่น
อาเภอน้าพอง, อาเภอกระนวน และอาเภอมัญจา
ประธานฯ – แล้วอีกอย่างคือต้องยุติแล้วพร้อมที่จะส่งมอบที่ดินคืนเราถึงจะให้หน่วยของเราไปให้ความรู้ไปเติมเต็มให้
เขา ถ้าอันไหนยังไม่แน่ใจว่าจะยังไม่ได้ที่ดินคืนก็ยังไม่ต้องเข้าไป ถ้าเขาได้ที่ดินคืนแล้วเราจึงเข้าไปพัฒนาอาชีพให้เขา
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

-๗สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีคดีทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด ๖ คดี คดีที่ ๒,๓ และ ๔ เป็นคดีที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ
จะเป็นคดีเกี่ยวกับการเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยาน ส่วนคดีที่ ๑ มีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง และคดีที่ ๕,๖ เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งทั้ง ๖ คดี ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ – มีการลักลอบแบบผิดปกติเหมือนจังหวัดอื่นหรือไม่ เช่นตัดไม้แล้วใส่ไว้ในเบาะหลังรถ
ทสจ. – ประมาณเมื่อ ๕ ปีที่แล้วมีมากตอนนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆ เพราะทั้งทางอาเภอ ทหาร ตารวจ ช่วยกันตั้งด่าน
กวดขันจับกุม ที่เวียงเก่าก็มีการติดกล้องวงจรปิดไว้ เนื่องจากหลักก็จะลักลอบเอามาจากอุทยานแห่งชาติภูเวียง
โดยเฉพาะไม้พะยูง และอีกทั้งมีหน่วยของป่าไม้,กานัน และผู้ใหญ่บ้านก็จะร่วมกันตั้งจุดสกัด
นายอาเภอน้าพอง – เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันกับชาวบ้าน เนื่องจากทางการไฟฟ้าได้ว่าจ้างไปตัดแต่งกิ่ง
ไม้ที่พาดสายไฟทาให้ไฟดับบ่อย ทางชุมชนก็ไม่เข้าใจจึงมีการทักท้วง แถวเขตฟาร์มโคนม ก็จะได้เข้าไปเจรจา ถ้า
ตรงไหนละเว้นไม่ได้ก็จะต้องดาเนินคดี ตรงไหนที่คุยกันได้ก็อาจจะเป็นการปลูกป่าทดแทน
ประธานฯ – ก็ขอฝากให้นายอาเภอดูแลให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม
ได้ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ๓๓๓ ราย, สาหรับมาตรการแก้ไขการหลอกลวงคนหางานนั้น
สานักงานจัดหางานได้รับเรื่องร้องทุกข์การหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ ๔ เรื่อง ผู้เสียหาย ๑๔ คน มูลค่าการ
เสียหาย ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้เสียหายจะอยู่ในเขตอาเภอแวงน้อย, อาเภอหนองเรือ, อาเภอกระนวนและอาเภอ
หนองสองห้อง โดยถูกหลอกลวงไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศนิวซีแลนด์ เสียค่าใช้จ่ายประมาณ คนละ ห้า
หมื่นถึงสองแสนบาท และกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากการไปทางานที่ประเทศใต้หวัน จานวน ๑ ราย เป็น
เงินสามหมื่นบาท และมาตรการที่ ๒ เรื่องแรงงานต่างด้าว มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น
๘,๘๒๙ คน เป็ นแรงงานในระดับ ฝีมือ ๑,๕๖๕ คน เป็นแรงงาน กัมพูช า,ลาว,เมียนมา ๗,๑๙๙ ซึ่งมาทางานใน
ตาแหน่งกรรมกรและรับใช้ในบ้าน และเป็นชนกลุ่มน้อย ๖๕ คน สาหรับมาตรการในการตรวจสอบปราบปรามจับกุม
ได้ทาการตรวจสอบในสถานประกอบการ ๑๙ แห่ง แรงงานต่างด้าว ๙๒ คน พบการกระทาผิดของคนต่างด้าว ๕ คน
เป็นเวียดนาม ๓ คน ลาว ๑ คนและพม่า ๑ คน สาหรับมาตรการในการป้องกันทางสานักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแก่นได้ร่วมกับ กอรมน.และตารวจ ในการออกตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว โดยกาหนดแผน
วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของเดือน กลุ่มเป้าหมายคือตลาดและสถานบันเทิง
ประธานฯ – อาเภอมัญจาคีรีมีหรือไม่เดือนนี้
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - กรณีของอาเภอมัญจาคีรีเป็นเรื่องที่ถูกหลอกไปทางานที่ญี่ปุ่นและโปรตุเกส คือสาย
นายหน้าที่หลอกส่วนใหญ่จะผ่านทางเว็บไซต์ไม่ได้เข้ามาหลอกในหมู่บ้าน และที่ถูกหลอกทั้งอาเภอมัญจาและของ
เดือนนี้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสายบริษัททัวร์ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร สาหรับผู้มา
แจ้งในเดือนนี้ถูกหลอกให้ไป ๓ ประเทศ ต้องมาแจ้งความถึง ๓ ครั้ง คือ ประเทศญี่ปุ่น,ประเทศเกาหลี และประเทศ
โปรตุเกส ถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกพอเข้ามาหาก็อธิบายให้ฟังแล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นหนี้แล้วก็ต้องการไปอีกเพื่อ
หาเงินมาใช้หนี้ ขอฝากประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ก็คือประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่นจะมีลักษณะเหมือนการค้ามนุษย์
เพราะสายทีป่ ระเทศไทยส่งผ่านเข้าไปแล้วก็จะมีพรรคพวกที่เป็นคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นมารับและก็จะพาไปทางานในแต่ละ
วันโดยจะต้องจ่ายค่าซื้องานให้ผู้พาไปทางานในแต่ละวันด้วย และถ้าถูกจับแล้วก็จะโดนแบล็คลิสไม่สามารถเข้า ไป
ทางานในประเทศเขาได้อีก ๕ ปี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ การออกตรวจติดตามเพื่อแนะนา/แก้ไข จานวน ๑๓ แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๑๐ แห่ง ร้านคาราโอ
เกะ ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๘
ประธานฯ - มีปัญหาการปฏิบัติหรือไม่ ตอนนี้นักเรียนเป็นอย่างไร
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ตอนนี้ไม่มีแล้ว

-๘ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขอฝากในช่วงนี้รัฐบาลให้ความสาคัญเรื่องนายทุนเงินกู้ ต้องให้จบทุกกระบวนความ ทั้งให้ความรู้ด้าน
การเกษตร เรื่องการเงิน แต่ละส่วนต้องไปทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด บริษัทรับจ้างทวงหนี้เราต้องให้เขาปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด และขอให้เข้มงวดร้านรับจานารถ และตอนนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่
ก็ขอให้แต่ละหน่วยดูแลเป็นพิเศษด้วย เพราะถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาจะไม่คุ้มกับการเสียชื่อเสียงของจังหวัดและ
ประเทศ เช่นเดียวกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ายสุดขอฝากให้ทุกหน่วยดูแลสานักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่
ว่าจะเป็นป้ายอาคารสถานที่ก็ขอให้มีความสง่าราศีด้วย ธงชาติ หรือธงต่างๆที่เรานามาประดับในวันสาคัญต่างๆหาก
เสร็จแล้วอาจพับเก็บไว้ก็ได้หรือหากไม่พับเก็บก็ต้องหมั่นดูแลไม่ให้มีฉีกขาด
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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