รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสันติ
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พล.ต.สมชาย
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นายทรงวุฒิ
๑๐.นางอารีวรรณ
๑๑. นางรุ่งกาล
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นางกิตติมา
๑๔. นายจารัส
๑๕. นายสมพจน์
๑๖. นางสาวมยุรี
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวบุหลัน
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นางสธัญญา
๒๔. นางอุสนีย์
๒๕. นายบรรจบ
๒๖. นายสว่าง
๒๗. นายชาญณรงค์
๒๘. นางดรุณี
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร
๓๒. นายวิทิตย์

เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
ชนะกาญจน์
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
กรรมการฯ
พื้นชมพู
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
วันดา
แทน ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
วรกี
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
ครรภาฉาย
มทบ.๒๓
”
เพ็ชร์สุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
ชัชวัชมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
คาพรหม
ผบ.เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น
”
ศตรัศมีพงศ์ แทน ผบ.เรือนจา อาเภอพล
”
บุราณรักษ์
แทน สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์อ่อน
แทน
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
กัณจักร
แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เหล่าเลิศฤทธิกุล
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
สีนอเนตร
แทน พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
ลอยนอก
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
คนกลาง
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
บุตรถา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
เทียมสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
ชันทฤทธิ์
แทน ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ทองดี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ชัยวิดิษฐ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น
”
ศิลปศร
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
”
อุนารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
จีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
วงศ์ศรี
แทน ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
ไชยเดช
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
รัตนสุโกศล
แทน สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
ศรีหนองบัว แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
นามมูลน้อย แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”

๓๓. นายจักรพันธ์
๓๔. นายทวีทรัพย์
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
๓๖. นายอมร
๓๗. นายคาชอบ
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์
๓๙. ร.ต.อ.ประเวช
๔๐. ผศ.ดร.สมพงษ์
๔๑. นายสุเทพ
๔๒. นายศิวกร
๔๓. นายดุลยาภพ
๔๔. นายนคร
๔๕. นายศุภชัย
๔๖. นายพันธุ์ธัช
๔๗. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๘. นายชลิต
๔๙. นายสาเริง
๕๐. นายยุทธพร
๕๑. นางกาไล
๕๒. นายภูมิสรรค์
๕๓. นายสมเดช
๕๔. นายพรหมพงศ์
๕๕. นายสมเดช
๕๖. นายชิดชัย
๕๗. นายวีระพงษ์
๕๘. พ.จ.อ.จักรพี
๕๙. นายเสกสรร
๖๐. นายธนายุทธ
๖๑. นายสุทธิพงษ์
๖๒. นายสุทัศน์
๖๓. นายสุทัศน์
๖๔. นายประจักร์
๖๕. นายนายมลชัย
๖๖. นายสวัสดิ์
๖๗. นางบุญภาศี
๖๘. นายณัฐวุฒิ
๖๙. พ.ต.ท.ภูสยาม
๗๐. พ.ต.ท.ปริญญา

-๒อินโคกสูง
แทน สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
พรมรัตนชัยกุล แทน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ศรีคันธรรพ
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
สุวรรณดี
แทน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ไตรสุทธิวงษ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
พรมรัตนชัยกุล แทน ตม.จังหวัดขอนแก่น
สิทธฺพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โคตรทุม
แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
มิตรราช
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
สุพรรณ
นายอาเภอชุมแพ
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
ภูสง่า
แทน นายอาเภอหนองเรือ
ลาสอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
วิเศษศิริ
แทน นายอาเภอสีชมพู
โสบุญมา
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
พิรุณสาร
นายอาเภอเขาสวนกวาง
ทาศรีภู
แทน นายอาเภอพระยืน
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
พรมทา
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
ดวงพรม
แทน นายอาเภอซาสูง
พรมทา
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
จันทร์เพ็ง
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
สุขทวีผลกุล แทน นายอาเภอกระนวน
วิชาชาติ
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
ใยแก้ว
แทน นายอาเภอหนองนาคา
พุทธจันทรา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
แก้วสิงห์
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
แก้วสาห์
แทน นายอาเภอบ้านไผ่
ไชยกิจ
นายอาเภอแวงน้อย
จันทโรธรณ์
นายอาเภอเวียงเก่า
กะติรัตน์
แทน นายอาเภอโนนศิลา
หินเธาว์ แทน นายอาเภอชนบท
ถุนนอก
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
ลารังสิต
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
รักสุทธิ์
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
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-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

๗๑. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๒. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน
๗๓. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน
๗๔. พ.ต.อ.สรายุทธ
ฉ่าผิว
๗๕. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
๗๖. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
๗๗. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
๗๘. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
๗๙. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
๘๐. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
๘๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
๘๒. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
๘๓. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
๘๔. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
๘๕. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
๘๖. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
๘๗. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
๘๘. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
๘๙. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
๙๐. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
๙๑. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๒. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๙๓. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
๙๔. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๕. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๖. พ.ต.ต.พรเทพ
บูชาอินทร์
แทน
๙๗. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
๙๘. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
๙๙. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
๑๐๑. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
๑๐๒. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ )
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กรรมการ/เลขานุการฯ

-๔เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๖ ราย จับ ๒๐ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๒๔ ราย จับ ๗๒ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๐ ราย จับ ๘
ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๗๐๓ ราย ผู้ต้องหา ๗๕๗ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ กับ พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๐
พ.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๑๙
๒๖
เพิ่มขึ้น ๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๕๐
๑๒๔
ลดลง ๒๖
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๘
๑๐
ลดลง ๑๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๙๐
๗๐๓
เพิ่มขึ้น ๑๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ กับ พ.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๑๘ (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๖ จับได้ ๒๐ (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒)
คดีเพิ่มขึ้น ๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๔ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๕๐ จับได้ ๑๐๕ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๒๔ จับได้ ๗๒ (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๖)
คดีลดลง ๒๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๙๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘๒ คดี

- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี
เกิด ๒๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๙ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๔ คดี จับได้ ๓ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๙๐ คดี ผู้ต้องหา ๗๓๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๐๖.๘๑)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๐๓ คดี ผู้ต้องหา ๗๕๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖๘)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๓ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๒ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๓ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๙๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๒๖ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๒๖ ราย ผู้ต้องหา ๖๒๖ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๐๓ ราย
- ครอบครอง
๑๘๗ ราย
- เสพ
๓๒๓ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑๓๐,๙๔๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๑๘ กรัม
- กัญชาแห้ง
๔๔๖,๐๐๐ กรัม
- กัญชาสด
๐ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ

-๖สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น –
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ ๑ คดี และนอกเขต ๓ คดี
ผู้ต้องหา ๒ คน ไม้ของกลางเป็นไม้พะยูง จานวน ๖ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๐.๑๖ ลบ.เมตร, ไม้แดง ๙ ต้น/ท่อน ปริมาตร
๐.๘๙๖ ลบ.เมตร พื้นที่ถูกบุกรุกจานวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา สัตว์ป่าของกลางเป็นซากกระรอกขาว ซึ่งเป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองจานวน ๑ ซาก อุปกรณ์ในการกระทาผิด ปูนลูกซองจานวน ๒ กระบอก กระสุนเบอร์ ๑๒ จานวน ๘ นัด
มีดปลายแหลม จานวน ๒ เล่ม เหตุเกิดในพื้นที่อาเภอชุมแพ ๑ คดี ท้องที่อาเภอเขาสวนกวาง ๑ คดี และพื้นที่อาเภอ
สีชมพู ๒ คดี และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ – กรณีคดีที่กาญจนบุรีเรื่องไปถึงไหนแล้ว
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ตอนนี้อยู่ในระหว่างคาพิพากษาของศาล ส่วนคดีของ
คุณเปรมชัยฯน่าจะอยู่ในขั้นตอนการสืบพยาน ส่วนอีกคดีที่เป็นปลัดฯ มีการแอบอ้างการเข้าไปทาบุญแต่แท้ที่จริงแล้ว
ได้เข้าไปล่าสัตว์
ประธานฯ – ก็เป็นตัวอย่างการที่จะไปทาอะไรในป่านั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย ก็ขอฝากนายอาเภอทุกท่านให้
เข้าใจ และข้อยกเว้นในการเก็บของป่านั้นมีอะไรบ้าง
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น – ในการเก็บของป่าในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นจะทาการ
โดยอนุโลม เช่นการเก็บหน่อไม้ต้องเก็บไปเพื่อเป็นการประกอบทาอาหารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เก็บไปเพื่อค้าขายเพื่อ
แสวงหากาไร ส่วนมากก็จะให้เข้าไปเก็บได้ ๗ วัน และให้หยุดพัก ๗ วัน เพื่อให้ไผ่ได้แตกหน่อ
ประธานฯ – ๗ วันนั้นใครเป็นคนนับ ๗ วันไหนหยุด
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น – ทางอุทยานเป็นผู้กาหนด ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม
ของห้วงเวลา
ประธานฯ – ขอฝากทุกหน่วยงานด้วยให้ช่วยกันดูแลรักษาป่า ซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าแล้งทาให้เกิดไฟป่าได้ง่าย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนธันวาคม
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ๙,๑๒๐ คน นาเข้า (MOU) ๗,๓๗๘ คน (แยกเป็น กัมพูชา ๑,๒๐๖ คน, ลาว ๒,๓๑๓ คน,
เมียนมา ๓,๖๖๘ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๘๓ คน (กัมพูชา ๖๖๗ คน, ลาว ๔๓๖ คน, เมียนมา ๖๘๐ คน) ผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๖๕ คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ๑๑๘ คน ในส่วนเรื่องการตรวจสอบแรงงาน
ต่างด้าวในสถานประกอบการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สานักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกับคณะทางานได้ออกตรวจ
สถานประกอบการทั้งหมด ๙๕ แห่ง แรงงานต่างด้าว ๔๖ คน แต่ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด สาหรับการให้
การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ก็มีการแนะนาให้การช่วยเหลือ เช่นแนะนาให้เปลี่ยน
นายจ้างและการให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด ๓๗๖ คน สาหรับมาตรการการหลอกลวงคนหางานได้ให้
คาแนะนาปรึกษาผู้ที่จะไปทางานต่างประเทศ จานวน ๓๑๘ คน เข้าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่อาเภอเมือง,
อาเภอมัญจาคีรี และอาเภอโคกโพธิ์ไชย รวม ๓,๑๘๙ คน, จัดอบรมด้านภาษาให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีโดย
รัฐจัดส่ง จานวน ๒ รุ่น ๘๓ คน และดาเนินการโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ๑ รุ่น ๙๐ คน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สานักงานจัดหางานได้รับเรื่องร้องทุกข์ ๓ เรื่อง
และได้แจ้งความดาเนินคดีไปทั้งหมดแล้ว ผู้เสียหายทั้งหมด ๙ คน มูลค่าการเสียหาย ๔๒๖,๐๐๐ บาท ภูมิลาเนาของ
ผู้ที่ถูกหลอกคืออาเภอหนองสองห้ อง ส าหรับสายนายหน้าเถื่อนที่แจ้งความดาเนินคดีทั้งหมด ๒ คน มีคนไทยที่
ลักลอบไปทางานที่ประเทศเกาหลีประมาณแสนคน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางจัดหางานได้ส่งไปแค่สองหมื่นกว่าคน จึงขอ
ความร่วมมือทุกหน่วยให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการจะไปทางานต่างประเทศให้ทราบด้วย
ประธานฯ – จัดลาดับความเร่งด่วนอาเภอไหนที่ถูกหลอกลวงมากให้รีบลงไปประชาสัมพันธ์ ด้วยตนเองก่อน ส่วน
อาเภอที่มีการหลอกลวงปานกลางไปหาน้อยก็ฝากหน่วยงานอื่นให้ประชาสัมพันธ์ได้
ที่ประชุม - รับทราบ

-๗๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ การออกตรวจทั้งหมด ๑๑ ครั้ง แยกเป็นตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๕ แห่ง และออกตรวจ
แบบบูรณาการ ๗ แห่ง ในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๑๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ถนนเส้นจากบ้านศรีฐานมาที่วัดป่าไชยวัน ได้กาหนดเป็นทางวันเวย์ ทาให้รถติดมากน่าจะปล่อยให้เป็นทาง
ทูเวย์เพื่อแก้ปัญหารถติดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า
ประธานฯ – แจ้งฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการตรวจสอบ ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งที่อาเภอชุมแพ วันนั้นได้ไปดูโรงงานที่ผลิตเสื้อ
ส่งต่างประเทศ มีพนักงานกว่า ๔,๐๐๐ คน มีพนักงานมาจากจังหวัดอื่นเช่น จังหวัดเลย,ชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,อุดรธานี ซึ่ง
จะมีรถรับส่งประมาณ ๑๐๐ กว่าคัน ชื่อโรงงานไนช์แอพพาเรล มีทั้งระเบิดแร่และรถบรรทุกหิน จานวนมาก ซึ่งในช่วง
๗ วันอันตรายหรือในอนาคตต่อไป ต้องช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ขอฝากทั้งทางอาเภอและสถานี
ตารวจชุมแพด้วย เช่นจะตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถเพื่อเป็นการป้องปรามไปด้วยก็ได้ หรือจะมีมาตรการอื่นใดที่
จะไม่กระทบต่อการรับส่งพนักงานเขา
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ในช่วง ๓ เดือนนี้ที่จะเกี่ยวโยงกับปัญหายาเสพติดที่ต้องทางานควบคู่ กันไปกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ขอให้ทุกอาเภอทุกหน่วยงานตรวจสอบบุคลากรในสังกัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่อย่างไร เริ่ม
จากการตรวจสอบปัสสาวะและก็ข้อมูลอื่นๆเท่าที่จาเป็น
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

