รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มกราคม/ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
กิตภิ ัทย์พิบูลย์
รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
๒. พ.อ.พิทักษ์
จุลพังโท แทน
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
๓. นายสัมภาษณ์
ศรีหงษ์
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
๔. พ.ท.พิทักษ์พล
ชูศรี
มทบ.๒๓
”
๕. นายสายัน
จันทะรัง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
๖. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์
แสงชาติ แทน
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
๗. นายธานินทร์
ชัชวัชมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๘. นายสุวิทย์
วงศ์แสน
แทน
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
๙. ร.ต.อ. วรพันธุ์
จันทริมา แทน
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
๑๐. นายอดิศักดิ์
คงวัฒนานนท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุข
”
๑๑. นายจารัส
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
๑๒. นายธานินทร์
ชัชวัชมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๑๓. นายประชิต
อึ้งประเสริฐ แทน
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
”
๑๔. นายชลอ
เหมาะดี แทน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
๑๕. นายกฤตวิทย์
พิมพ์ทองงาม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
๑๖. นายวุฒิพงษ์
เทียมสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
๑๗. นายสุทัศน์
เกตษา
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
๑๘. นายบรรจบ
อุนารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๙. นางวันพบ
สารบรรณ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๐. นายณัฐพงษ์
พรมนิล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
๒๑. พ.อ.อ.อรรถพล
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๒. นายวศิน
ศุภพิสุทธิ์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๓. พ.ต.ท.พันธ์เพชร เหล่ากาเนิดเพชร
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
๒๔. นางศิรดา
มะลาสาย แทน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๕. นางกรรณิกา
กันทา
แทน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
๒๖. นายมังกร
กัลยา
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
๒๗. นายวิโรจน์
วิริยะจันทร์ แทน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
๒๘. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
๒๙. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย
แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
๓๐. นายบุญเริง
อรุณรัตน์
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

-๒๓๑. นายประภัทร
๓๒. นายวรงค์
๓๓. นายพิชญะ
๓๓. ร.ต.อ.โกศล
๓๔. นายพันเลิศ
๓๕. นายธาดา
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายบุญส่ง
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุ์ธัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายอรรถพันธ์
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นายสมพงษ์
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายสาโรง
๔๘. นายเพชรรัฐ
๔๙. นายประจวบ
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. นายเท็บ
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายสุริยงค์
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นายธวัชชัย
๕๗. นายสุทธิพงษ์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายทิวา
๖๐. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๑. พ.ต.ท.คณิศร
๖๒. พ.ต.ท.กฤษฎา
๖๔. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๕. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๖. พ.ต.ท.สรายุทธ

ประพันพจน์
คลังเงิน
แทน
ยั่งยืน
รัตนสุโกศล
แทน
พรมมาตย์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
มีแก้ว
แทน
จันทร์น้อย
แทน
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
แทน
ลาสอาด
แทน
สงวนเสริมศรี
โสบุญมา
แทน
พิรณ
ุ สาร
แทน
มหาวังษ์
เสโส
แทน
พรมทา
โสบุญมา
แทน
สมัครเตรการ แทน
จิตคุ้ม
แทน
สุขทวีผลกุล แทน
เหมียดไธสง แทน
สุวรรณโค
แทน
พลน้าเที่ยง
แทน
พุทธจันทรา
แก้วอาษา
แทน
รอดงาม
แดงกีฬา
แทน
จันทโรธรณ์
พุทธบุรี
แทน
ไชยสุระ
แทน
อัครราช
แทน
นิติพนธ์
แทน
วิรักษา
แทน
โสภา
แทน
ฉ่าผิว

สถิติจังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
ผกก.๔ ทล.ขอนแก่น
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
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ชุมแพ

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

๖๗. พ.ต.อ.ขุนพล
๖๘. พ.ต.ท.ทัศน์
๖๙. พ.ต.ท.อัครบุตร
๗๐. พ.ต.ท.จินดา
๗๑. พ.ต.ท.อนันต์
๗๒. พ.ต.ท.สง่า
๗๓. พ.ต.ท.สายันต์
๗๔. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๗๕. พ.ต.ท.สมุทร
๗๖. พ.ต.ท.บรรจบ
๗๗. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๘. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
๗๙. พ.ต.ท.เกษมภพ
๘๐. พ.ต.ท.ณัฐศาตร์
๘๑. พ.ต.ท.ภาสกร
๘๒. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๓. พ.ต.ท.ทองสุข
๘๔. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ
๘๕. พ.ต.ท.สิทธิพันธ์
๘๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๘๗. พ.ต.ท.สิทธิสม
๘๘. พ.ต.ท.สรอรรถ
๘๙. พ.ต.ท.ฑฤกร
๙๐. พ.ต.ท.กฤษ์สักก์
๙๑. พ.ต.ท.เศรษศักดิ์
๙๒. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๙๓. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๙๔. พ.ต.ต.วิษณุ

สุทธิวรรณ
แทน
วิเศษวุฒิ
แทน
อัครสุ ขบุตร แทน
เทพยศ
แทน
อุตรศาสตร์
แทน
ศรีวิชัย
แทน
ทิพยแสง
แทน
มีทองหลาง
แทน
สีดาราช
แทน
เกตุชมภู แทน แทน
กองทองธเนศ แทน
ขาภักม์
แทน
ดิศผดุง
สุจริต
แทน
มหาวงศ์นันท์ แทน
บูชาอินทร์
แทน
นารีจันทร์
แทน
นาถ้าเพชร
แทน
พงษ์ธนาวุฒิกรณ์ แทน
ชัยวงษ์จรัส
แทน
ตระแก้วจิตร แทน
ทานาค
แทน
สอนวงศ์
แทน
มีมานะพุทธิ์ แทน
ศรีดี
แทน
จงกลรัตน์
แทน
ไชสุระ
แทน
โคตรพจน์
แทน

-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
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ในตอนเช้าได้แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการไปแล้วเรื่องมีมือดีทาใบปลิวประกาศจับกลุ่มเวียงคา
ฟ้า รายละเอียดคือเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาได้มีชมรมเวียงคาฟ้าแจ้งต่อประชาชนทั่วไปว่าจะรับสมัครสมาชิกและ
สมาชิกสามารถกู้ได้รายละหนึ่งล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาท หลังจากนั้นฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าติดตามและได้ปิด
ชมรมเวียงคาฟ้าที่ อาเภอกระนวน ต่อมาได้มาเปิดใหม่ที่อาเภอเมืองขอนแก่น โดยให้สมาชิกหนึ่งคนหาสมาชิกเพิ่มห้า
คนแล้วให้สมาชิกห้าคนหาลูกค้าเพิ่มอีกเหมือนธุรกิจขายตรง เพื่อให้ได้เป้าหมายสมาชิกหนึ่งแสนคน ที่สุดแล้วทางฝ่าย
ทหารตารวจและปกครองก็ได้ทาการจับกุม

-๔มทบ.๒๓ – เรื่องเวียงคาฟ้านั้นมีนายอินทัศน์ สาระพัน ชาวตาบลห้วยยาง อาเภอกระนวน โดยใช้บ้านของตัวเองเปิด
เป็นสานักงานรับสมัครสมาชิก แล้วได้ขยายมาสู่ตัวเมือง ก็มีฝ่ายทหารตารวจและปกครองได้เข้ามาพูดคุย ตอนนั้นมี
สมาชิกอยู่ประมาณพันกว่าคน และยังมีการค้างจ่ายสมาชิกอยู่โดยอ้างว่าที่ให้กู้ล่าช้าเป็นเพราะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม
เสียก่อนซึ่งเป็นการโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่ไป ต่อมาได้เปิดเป็นชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทยก็มาในแนวทาง
เดียวกันแล้วมาเปลี่ยนชื่อชมรมใหม่อีกเป็นชมรมพัฒนาข้าราชการไทยที่โคกสี ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนเดิม แต่ยอดกู้
ลดลงคือกู้ได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าสมัครสมาชิก ๕๐๐ บาท เฉพาะโครงการนี้เปิดเมื่อตอนปีใหม่ ได้ประมาณสิบห้าวัน
จากการตรวจสอบมีสมาชิกแล้ว ๘,๕๔๘ คน จากค่าสมาชิก ๕๐๐ คูณ ๘,๕๔๘ คน จะได้เงิน ๔,๒๗๔,๐๐๐ บาท นาย
อินทัศน์ รับไปคนเดียว นี่เป็นคาบอกเล่าของพยาน คือพนักงานสามคนมีอาจารย์ระดับซีเจ็ดคนหนึ่งคือ อาจารย์อุดม
พร ซึ่งกาลังนับเงินอยู่ ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ได้เชิญ
หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับนายอินทัศน์และสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการทั้งหมด ๑๒
คน ได้ทา MOU กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ และพล.ต.ต.จรูญ นวมทอง คือ ในข้อที่ ๑. เขาจะไม่รับ
สมาชิกเพิ่ม ๒. ให้เวลาถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ จะต้องยุติโครงการถ้าไม่มีเงินเข้ามาให้สมาชิก ๓. จะไม่มี
โครงการอื่นๆอีก ๔. ไม่เรียกเก็บเงินจากสมาชิกอีกโดยเด็ดขาด ถ้ามีการเรียกเก็บเงินให้จับกุมได้เลย จากนั้น วันที่ ๑๙
มกราคม ทหารตารวจและฝ่ายปกครองได้เข้าไปตรวจสอบก็พบอาจารย์อุดมพรกาลังนั่งนับเงินอยู่ เจ้าหน้าที่เลยถาม
ว่าทาไมยังเก็บเงินกับสมาชิกอยู่ได้ทาข้อตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือ เขาตอบว่าเป็นคนละโครงการ คนละชมรม จึงเป็น
ที่มาของการออกหมายจับ
ประธานฯ - ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าประชาชนจะถูกหลอกลวง ลองนึกดูสมัครค่าสมาชิก ๕๐๐ บาทอาจจะไม่มาก
แต่ถ้าสมาชิกเป็นแสนคน เป็นเงินก็ห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ใช่น้อยและก็ไม่รู้ว่าเขาจะดาเนินการอย่างไรต่อเพราะฉนั้น
เราต้องให้ข่าวสารความรู้ต่อประชาชนให้มากๆ เพื่อป้องกันและคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวงของคนกลุ่มนี้
ข่าวตรงนี้ไม่เฉพาะแต่ขอนแก่นและสุรินทร์ ยังไปถึงนครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย ถึงภาคใต้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่
เป็นการกระตุ้นความโลภของประชาชน สมาชิกส่วนมากก็เป็นข้าราชการเพราะต้องการกู้เงินหนึ่งล้านบาทดอกเบี้ย
เพียงหนึ่งบาท ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ บ้านเจ้าของชมรมก็ยังเป็นกระท่อมธรรมดา อีกอย่างการกู้เงินจากต่างประเทศเป็น
แสนล้านรัฐบาลไทยจะกู้ยังเป็นการยากพอสมควร นี่เป็นบุคคลธรรมดาที่จะไปกู้เป็นแสนล้านมาให้สมาชิกกู้ต่อมันเป็น
เรื่องที่น่าสนใจมาก ขอฝากทุกท่านเผยแพร่เรื่องนี้ให้บุคลากรในองกรณ์ได้รับทราบข้อมูลด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูก
หลอกลวงอีกต่อไป แล้วตอนนี้ก็มีข่าวใหม่มาอีกว่ามีการตั้งชมรมขึ้นมาใหม่อีกไม่รู้ชื่ออะไรที่อาเภอมัญจาคีรี บอกว่าจะ
จ่ายให้สมาชิกหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหัว น่าจะเป็นชมรมเดิมๆเพียงเปลี่ยนชื่อใหม่
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙)
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนธันวาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ

-๕สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๙ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๙ ราย จับ ๒๙ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๗
ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๓๔ ราย จับ ๘๓๗ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั้นยังน่าเป็นห่วงมีอัตราการกระทาผิดที่ยังสูง
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ กับ ธ.ค. ๒๕๕๙
ธ.ค. ๒๕๕๘
ธ.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๙
๑๙
ลดลง ๒๐
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๙
๗๙
ลดลง ๓๐
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๕
๗
ลดลง ๒๘
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๒๖
๗๓๔
เพิ่มขึ้น ๘
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ กับ ธ.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๓๙ จับได้ ๒๖ (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙)
คดีลดลง ๒๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๑ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๐๙ จับได้ ๖๕ (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๗๙ จับได้ ๖๓ (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๑)
คดีลดลง ๓๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๘ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๒ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๓ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๗ จับได้ ๒ (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒ จับได้ ๐ (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

-๖- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์

ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด

๐ คดี
๒ คดี

กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๗๒๖ คดี
ผู้ต้องหา ๙๔๗ ราย
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๓๔ คดี
ผู้ต้องหา ๘๓๗ ราย
คดีเพิ่มขึ้น ๘ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
รวมจับ ๖๑๖ ราย ผู้ต้องหา ๖๓๔ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๒๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๗๔ ราย
- ครอบครอง
๑๔๒ ราย
- เสพ
๓๕๓ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๓๖,๖๑๕ เม็ด
- ยาไอซ์
๒๑ กรัม
- กรรชาแห้ง
๕๒ กรัม
- กรรชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๑
กระป๋อง
 ถึงแม้รัฐบาลจะเพิ่มมาตรการต่างๆและมีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดหลายมาตรา ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาอยู่
ไหมอย่างเช่นเมื่อสองวันที่แล้วทางภาคเหนือใช้รถหรูในการขนยาเสพติด ประเด็นหนึ่งก็คือเกิดช่องว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกสังคมกล่าวหาโจมตีทางโชเชียลมีเดียว่าการกระทาบางอย่างนั้นไม่มีกฎหมายยอมรับ และ
เจ้าหน้าทีท่ าผิดกฎระเบียบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างในระเบียบข้อกฎหมาย เลยเป็น
ช่องว่างให้ผู้กระทาผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นรุนแรงมาก
อย่างเช่นข่าวสามีเสพยาบ้าแล้วประสาทหลอนกลัวคนจะมาทาร้ายตัวเองก็เลยฆ่าภรรยาตัวเอง ยาเสพติดนั้น
เมื่อเสพแล้วก็ติดโอกาสจะถอนตัวนั้นยาก เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีป้องกัน วิธีที่ดีที่สุดคือก็เริ่มจากตัวเรา
ครอบครัว คนใกล้ชิดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คือเริ่มจากหน่วยย่อยแล้วค่อยขยายไปสู่สังคม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องเริ่มต้นทาเป็นแบบอย่างด้วย วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.๔
พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคาไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ฯ ตรวจ
เยี่ยมการฝึก ควบคุมฝูงชน ร่วมระหว่างตารวจและทหารตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ๒๕๕๘ โดยมี พล.ท.วิ
ชัย แชจอหอ แม่ทัพภาค ๒ เป็นประธาน และมี พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ฯ เป็น ผบ.เหตุการณ์
ณ ลานฝึก หน้า ศฝร.ภ.๔ เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ชุมนุมที่จะเกิดขึ้น และการซักซ้อมครั้งนี้ได้
สาเร็จลุล่วงไปได้ดี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ในการซักซ้อมสมมุติเหตุการณ์เพื่อเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะต่อไป
แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติด คือ
๑. มุ่งพัฒนาตัวบุคคล คือ การดาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ความสามารถในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทางสังคม
ควรเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน คือการเลี้ยงดู การให้การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
นับเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิต.
2. กาหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการดาเนินงาน คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทัพยากรที่จะ

-๗๒.ดาเนินการค่อนข้างจากัด ทั้งงบประมาณ และบุคลากร ดงนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนดพื้นที่
เป้าหมาย และประชากรเป้าหมายที่จะเข้าดาเนินการให้ชัดเจน
๓.. ผสมผสานมาตรการในการดาเนินงาน คือ การผสมผสานมาตรการในการดาเนินการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ค้นหาสาเหตุและผลกระทบต่าง
เพื่อการกาหนดมาตราการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
๔. กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงาน คือ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ต้องกาหนดให้แต่
ละหน่วยงานมีบทบาทที่ชัดเจนตามความถนัดและให้สอดคล้องกับภาระกิจนั้นๆ
๕. ดาเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน ได้ก็ต่อเมื่อมีการดาเนินงานในลักษณะของการบูรณาการ ดังนั้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถบูรณา
การเนื้องานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมๆกัน
๖. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนทุกคนในสังคมจะได้รับ
ผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กัน อัน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ วางแผน
ดาเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือกตลอดจนร่วมดาเนินงาน ปรับปรุงวิธีดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๗. การสร้างเอกภาพในการดาเนินงาน คือ ในปัจจุบันมีมาตรการหลายรูปแบบ มาตราการหลัก ได้แก่ การให้
การศึกษา การให้บริการสารสนเทศ การจัดกิจกรรมทางเลือก การใช้มาตรการแทรกแซง การใช้กลุ่มเพื่อน
และยังมีอื่นๆ อีก เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศ การติดตามและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
๘. การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องระดมกาลังคนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน จึงควรสร้าง
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานและโครงการต่างๆ
๙. ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ประสบการณ์ในด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ่งชี้ให้เห็นว่ามีรูปแบบและวิธีการในการดาเนินงานที่หลากหลายในการจะเอาชนะยาเสพติด การ
ออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมทางภูม
ศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านและของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการคิดค้น ทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนา ซ้าแล้วซ้าอีกจากรากเหง้าของปัญหานั้นๆ ให้เหมาะกับการ
ป้องกัน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงเป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษา เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ต่อๆ ไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ธ.ค. ๒๕๕๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๒๕ ราย
๑,๓๔๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๒,๕๔๐ ราย
๒,๔๑๐ ราย
- เมาสุรา
๒๕๐ ราย
๒๓๔
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๗๐ ราย
๖๔
ราย

-๘- รถดัดแปลง
๑๖๒ ราย
๑๕๘ ราย
- ขับรถย้อนศร
๔๕ ราย
๔๐
ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๐๕๐ ราย
๑,๐๒๕ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๔๗๐ ราย
๑,๑๒๕ ราย
- ล็อคล้อ
๖๗๐ ราย
๕๗๐
ราย
สาหรับภารกิจด้านการจราจรการวิ่งมาราธอนก็สาเร็จผ่านไปด้วยดี
ประธาน – จากการสังเกตการณ์เห็นข้อขัดข้องน้อยมาก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตารวจทุกนายที่ดูแลควบคุมให้การจัด
กิจกรรมครั้งนี้สาเร็จราบรื่นและเรียบร้อยไปด้วยดี
ที่ประชุม – รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ – ในเรื่องคดีการปล่อยเงินกู้นอกระบบในขอนแก่น
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกิด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่มีคดีเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ ทหารจาก มทบ.๒๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไป
ตรวจไม้ของกลางที่ทางป่าไม้ได้ยึดไว้ เป็นไม้พะยูง ๘๐๐ กว่าคดี และจากการตรวจไม้ของกลางทุกคดียังอยู่ครบ เหตุ
ที่ไม้ของกลางมีมากเนื่องจากปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลไม่ให้ขายหรือประมูลไม้ของกลาง เพราะฉะนั้นเจ้าของพื้นที่ก็
ต้องดูแลไว้ ถ้าผลคดีถึงที่สุดจึงจะส่งไม้ของกลางไปที่อยุธยา
ประธาน – ขอใช้ไม้ของกลางได้ไหม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ไม่ได้ เมื่อก่อนสามารถประมูลไม้ของกลางแล้วนาเงิน
เข้ารัฐได้ แต่ตอนนี้ห้ามประมูล ต้องเก็บ และรักษาอย่างดี แทนที่จะใช้บุคลากรในหน่วยไปตรวจจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้
กลับต้องมาเฝ้าดูแลไม้ของกลาง
ประธาน – ไม้ถ้าไม่ใช้ทิ้งไว้ก็จะผุพังไปเรื่อยตามกาลเวลา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัด
ขอนแก่น จานวน ๕,๗๐๐ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๑๒๗ คน ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
นายจ้าง ๘๖ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน ๒,๗๕๖ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์
สัญชาติ ๔๕๐ คน,มติ ครม.๑,๒๔๐ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ๒๐ แห่ง
๕๒๒ คน รับเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกนายหน้าหลอกลวง ๑ ราย เสียหาย ๗๓๐,๐๐๐ บาท ติดตามเงินกองทุนช่วยเหลือ
คนงานไปทางานต่างประเทศ ๖ ราย ติดตามภาษีคืนจากประเทศใต้หวัน ๓ ราย มีปัญหาคือมีผู้ถูกหลอกให้ไปทางาน
ต่างประเทศทางอินเธอเน็ต ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วในหลายพื้นที่แต่ได้รับการปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ใช่ท้องที่ที่เกิด
เหตุ จึงได้แนะนาให้ไปแจ้งความที่กองปราบปราม ปัญหาคือจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ แสงชาติ ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแก่น) – ผู้ถูกหลอกและผู้หลอกไม่เคย
เข้ามาพบในจังหวัดขอนแก่นเลย จากการหารือของสานักงานกฤษฎีกาและได้ตีความว่าธนาคารที่ จ่ายเงินคือธนาคาร
กรุงเทพ ถนนหน้าเมืองเป็นท้องที่ที่มีการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ข้อเท็จจริงคือผู้ต้องหาได้ไปกดเงินหลายท้องที่
จึงมีปัญหาว่าท้องที่ใดจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ได้แนะนาไปว่าคนที่จ่ายเงินเขามีบัญชีธนาคารใดหรือโอน

-๙เงินจากที่ใด คาว่าโอนเงินจากที่ใดคือนาเงินสดเข้าตู้เอทีเอ็มและได้มีการโอนจากที่นั้นถือว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ และ
ได้นาเรียนให้ทราบแล้วและจะได้หารือในข้อกฎหมายต่อไป
อัยการ – เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๙ ว่าอานาจของ
พนักงานสอบสวนกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไว้คือกรณีที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นในหลายท้องที่ไม่ว่าจะ
เป็นความผิดระหว่างการเดินทางหรือความผิดที่เกี่ยวพันกันให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคือผู้ที่จับกุมผู้กระทาผิด
ได้หรือพนักงานสอบสวนผู้พบการกระทาผิดก่อนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ประธาน – กรณีนี้น่าเป็นห่วงก็คือถ้าเราปล่อยโยนกันไปกันมาทาให้ผู้เสียหายต้องเสียเวลาเดินทางไปต้องมีค่าใช้จ่าย
ของประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเพิ่มขึ้น ประเด็นตามมุมมองก็คือจะทาอย่างไรให้เข้าประกอบที่สามารถช่วยเขาได้ ไม่งั้น
ผู้เสียหายก็จะท้อพอเกิดเรื่องก็จะไม่แจ้งความเลยทาให้ผู้หลอกลวงไม่ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้ และมีอีกเรื่องหนึ่ง
คือตอนนี้มีค่ายมวยนาเด็กต่างด้าวที่อายุยังน้อยขึ้นมาชกมวยแล้วไม่จ่ายค่าตัวก็คือโกงค่าตัวก็ฝากช่วยกวดขันเรื่องนี้
ด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๑๒๖ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๒๐ แห่ง รวม ๑๔๖ แห่ง ร้อยละ ๖๗.๘๘
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๕ อาเภอ ร้านเกม ๘๘ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๕ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน
จานวน ๑ แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฎหมาย
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
อัยการ – เรื่ องที่ท่านประธานน าแผ่ น ประกาศมาให้ ดูและขอคาแนะนานั้นได้ตรวจสอบแล้ ว ในเนื้อหาไม่ได้ผิ ด
กฎหมาย แต่ขอแนะนาว่าถ้าเรามีวิธีการแนะนาการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงเป็นข้อความเข้าใจง่ายสั้นๆและระบุ
หน่วยงานของผู้ทาใบประกาศนั้นเพื่อทาให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
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

