รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. นายสัมภาษณ์
๕. พ.ท.พิทักษ์พล
๖. พ.ต.อ.ชัยยง
๗. นายธานินทร์
๘. นางพิมพา
๙. นายประภัทร
๑๐. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๑. นายเชิดชัย
๑๒. นายจารัส
๑๓. นายธานินทร์
๑๔. นายทวีทรัพย์
๑๕. นายชลอ
๑๖. นายกฤตวิทย์
๑๗. นายวุฒิพงษ์
๑๘. นายสุทัศน์
๑๙. นายบรรจบ
๒๐. นางวนิดา
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นางสาวอาจารี
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายเกรียงศักดิ์

กิตภิ ัทย์พิบูลย์
ยิ่งดอน
จุลนันโท
ศรีหงษ์
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
อริยานุชิตกุล แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
อุนารัตน์
แทน
บุญนาโพธิ์
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
นินจ๊ะ
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ถนอมพันธุ์
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
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
”

๓๑. นายวริชฌ์
๓๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
๓๓. นายสุวชิ า
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายฉัตรชัย
๓๖. นายสามารถ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุ์ธัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายชลิต
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายพรหมพงศ์
๔๘. นายสมเดช
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. นางสุวรรณา
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.อ.จาลอง
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์

ฐาปานู
สิทธิพรม
สีชาเหง้า
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
อุ่นเจริญ
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรุณสาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วรรณศรี
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
สุวลักษณ์
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
โสภา

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

-๒ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
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

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

-๓ผกก.สภ.ชุมแพ
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

๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
กรรมการฯ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
”
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 - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจสาคัญเป็นประธานมอบเสื้อพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาประชาคม ซึ่งได้แจ้งจานวนให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบไปแล้ว ของตารวจ
๒๐๐ ตัว ทหาร ๒๐๐ ตัว
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๗ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com

-๔ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๗ ราย จับ ๑๖ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๐๒ ราย จับ ๔๑ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๖
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๕๗๕ ราย จับ ๖๒๗ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ กับ มิ.ย. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๕๙
พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๔
๒๗
ลดลง ๑๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๙๘
๑๐๒
ลดลง ๙๖
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๔
๒๓
ลดลง ๑๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๑๙
๕๗๕
ลดลง ๑๔๔
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ กับ มิ.ย. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๔๔ จับได้ ๒๙ (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๗ จับได้ ๑๖ (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๖)
คดีลดลง ๑๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๔ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗ คดี
จากสถิติการทาร้ายร่างกายยังมีมากจึงวิเคราะห์ได้ว่าคนมีอารมณ์ร้อนมากขึ้น นิยมแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ส่วนคดี
ข่มขืนนั้นลดลง
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๙๘ จับได้ ๑๐๘ (คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๐๒ จับได้ ๔๑ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐)
คดีลดลง ๙๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๑๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๓ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี

- 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

-๕๓๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๗ คดี
๒๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๘ คดี
๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๒ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๑๙ คดี
๑๑๘.๓๖)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๕๗๕ คดี
๑๐๙.๐๔)

คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
ผู้ต้องหา ๘๕๑ ราย(คิดเป็นร้อยละ
ผู้ต้องหา ๖๒๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ

คดีลดลง ๑๔๔ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๖ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๐๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๙ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๖๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๐๐ 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 มิถุนายน ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๐๐ ราย ผู้ต้องหา ๕๐๒ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๕ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๙๙ ราย
- ครอบครอง
๑๓๓ ราย
- เสพ
๒๕๒ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๘,๕๙๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๘๖
กรัม
- กัญชาแห้ง
๒๗๓ กรัม
- กัญชาสด
๑
ต้น
- สารระเหย
๔
กระป๋อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น – ได้ทาการปรับปรุงโปรแกรมกล้องวงจรปิดเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นร้อยเปอร์เซ็น และในส่วนการกวดขันวินัยจราจรนั้นได้จัดทาโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจอดรถ ห้ามจอดในที่
ห้ามจอดและการจอดซ้อนคัน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น

-๖ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่มผี ลการรายงานการจับกุมในเขตท้องที่แต่อย่างใด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ มีคดีที่ได้รับรายงานทั้งหมด ๖ คดี อุทยานแห่งชาติภูเวียง ๓ คดี และที่หน่วยรักษาป่า
ภูผาม่าน ๓ คดี ของกลางเป็น ไม้พะยูงทั้งหมด อีก ๓ คดีเกิดที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่าภูพานคาซึ่งเป็นหน่ว ย
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ เกิดในพื้นที่อาเภอเขาสวนกวางและอาเภออุบลรัตน์ ไม้ของกลางเป็นไม้พะยูง รวมทั้งหมด
๘๔ ต้น ๘ เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๕๑ มีผู้ต้องหารวม ๖ คน ซึ่งทุกคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ประธานฯ - เวียงเก่า ๓ คดีได้ผู้ต้องหาหรือไม่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้ คดีละหนึ่งคน
ประธานฯ - ส่วนใหญ่จับผู้ต้องหาไม่ค่อยได้แต่ครั้งนี้จับได้ทั้งหมด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ในเดือนกรกฎาคมมีการรับสมัครไป
ทางานที่ป ระเทศอิส ราเอล มีผู้ ส มัครจ านวน ๙๓๑ คน ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการ
จ้างคนต่างด้าวเข้าทางานในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเปิดดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผล
การดาเนินการสองวัน ๒๔-๒๕ มีนายจ้างมายื่นแจ้งแรงงานต่างด้าวซึ่งลักลอบเข้ามาทางานโดยผิดกฎหมาย ๔๒ แห่ง
จานวนแรงงานต่างด้าว ๑๙๒ คน แยกเป็น ลาว ๑๐๐ คน พม่า ๔๗ คน กัมพูชา ๔๕ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องการประสานงานของ กอ.รมน.
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น – ขออนุญาตทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง กอ.รมน.ในราชอาณาจักรประกอบด้วยส่วนงานต่างๆและส่วนงานที่นานโยบายของ พณ.ท่าน
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑
จะรับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งงานรับผิดชอบประกอบด้วยการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ,
งานเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ, งานเทิดทูลสถาบัน และงานการเสริมสร้างความสามัคคีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากภัยพิบัติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ เป็นกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมจะรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด, การจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ ๓ รับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, การป้ องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามบรรทัดกรณีระหว่างประเทศ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ ๔ รับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและ
อาหาร โดยรับผิดชอบภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพด้ านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงาน
และอาหารของชาติในทุกรูปแบบ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ รับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

-๗ขอบเขตความรับผิดชอบอานาจหน้าที่ที่สาคั ญของ กอ.รมน.ภายจังหวัด โครงสร้างจะประกอบด้วยส่วนบริหารซึ่งมี
ผู้ อ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ านวยการโดยต าแหน่ ง และมี ร อง
ผู้ อานวยการรั กษาความมั่น คงภายในจั ง หวัด ประกอบด้ว ยรองผู้ ว่า ราชการจังหวัดทั้ งสามท่า น,รองผู้ บังคั บการ
ตารวจภูธรจังหวัด, รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร, สานักงานเลขาธิการความมั่นคง
ภายในจั ง หวั ด ซึ่ ง ปลั ด จั ง หวั ด เป็ น เลขาธิ ก ารโดยต าแหน่ ง ส่ ว นฝ่ า ยอ านวยการและการประสานการปฏิ บั ติ
ประกอบด้วยกลุ่มงานอานวยการและการบริหารงานบุคคล, กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง,กลุ่มงานข่าว,กลุ่ม
งานปฏิ บั ติก ารด้ า นความมั่ น คง และกลุ่ ม งานปฏิ บัติ ก ารมวลชน ตามพระราชบัญ ญั ติ รั ก ษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสนอจัดตั้งกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดโดยผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยขึ้นตรงต่อกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ซึ่งท่านแม่ทัพ
ภาคเป็ น ผู้ อ านวยการโดยต าแหน่ ง ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบที่ ส าคั ญ คื อด าเนิ น การวางแผน
อานวยการ ประสานงานและบริการในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ติดตาม
ตรวจสอบรายงานประเมิ น แนวโน้ ม ภั ย คุก คามด้ า นความมั่ น คงภายในราชอาณาจัก ร ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ และ
ดาเนินการสนับสนุนเร่งรัดส่ วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบให้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อานวยการบูรณาการ
ประสานงาน วางแผนกิจการมวลชนของทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่ ความรับผิดชอบในการปลูกจิตสานึก ความรัก
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยการผนึ ก ก าลั ง มวลชนเสริ ม สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ดาเนินการอื่นๆตามที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาคมอบหมาย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญที่สุดในการทาหน้าที่
แปลงนโยบายไปสู่ก ารปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือ
กบจ.หรือคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ หรือ กบพ.ในการบริหารการประสานกับทุกภาคส่วนของ
รัฐ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ระดมทรัพยากรที่
มีอยู่เข้าทาการแก้ไขปัญหาซึ่งงบประมาณอาจจะได้มาจากหลายแหล่งเช่นงบท้องถิ่น งบปรกติของส่วนราชการ งบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด งบตามนโยบายของรั ฐบาล สาหรับกรอบงานด้านความมั่นคงที่กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่จะต้องประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคืองานด้านยาเสพ
ติดจะต้องประสานทั้งงานด้านป้องกันและปราบปราม งานด้านการจัดระเบียบสังคมประสานกับงานป้องกันเป็นหลัก
งานด้านแรงงานต่างด้ าวและการค้ามนุ ษย์ ในส่ วนของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มี
โครงการตรวจสอบประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบของสังคมไทย ซึ่งของจังหวัดขอนแก่นจะมีชุดปฏิบัติการ
อยู่ ๒ ชุ ด ที่บู ร ณาการจากทุกภาคส่ ว นของราชการไม่ว่าจะเป็นกองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายในจั งหวั ด
ขอนแก่น,กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มงานของกระทรวงแรงงานเข้ามาเป็นชุดปฏิบัติการ
ดาเนินการด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ งานด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้สิ่งผิดปรกติต่างๆโดยมีเ อกสารจากศูนย์ประสานกาลังที่ ๓ ดาเนินการแจกจ่ายแก่
ประชาชน และได้มีการฝึกซ้อมแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานด้านการละเมิดลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก็ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,สานักงาน
พาณิชย์ จังหวัดทาการตรวจสอบและก็มีการรายงานผลเป็นประจาทุกเดือน งานด้านพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้ ว ยงานด้ า นป่ า ไม้ สิ่ ง แวดล้ อ มและอาหาร ซึ่ ง มี โ ครงการที่ ก องอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรมอบหมายให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ดาเนินการทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้
โครงการแรกคือโครงการตรวจติดตามและประเมินผลตามแผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ AO ๑ – AO ๔
ในส่วนนี้ก็จะมีผู้แทนของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ และสานักงานป่าไม้ที่ ๗ ร่วม โครงการที่สองคือโครงการเพิ่ม

-๘ประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะเป็นชุดปฏิบัติการร่วมบูรณา
การทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองอานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม้ โครงการที่สามคือโครงการเยาชนร่วมปกป้องผืนป่า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ก็ จ ะมี ท างด้ า นป่ า ไม้ สิ่ ง แวดล้ อ มพลั ง งานและอาหาร ที่ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ป กป้ อ งผื น ป่ า
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาชน ขอประสานทางอาเภอให้ช่วยติดป้ายศูนย์รับเรื่องการร้องเรียนประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ hotline ๑๒๙๙ หรือตู้ ปณ.๔๔ หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ ซึ่งกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดได้นาเรียนผู้อานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดช่วยแจ้งทาง
อาเภอให้ทาป้ายและให้ติดไว้หน้าที่ว่าการอาเภอแล้ว
ประธาน – หนังสือที่แจ้งทางอาเภอให้ทาป้ายได้มีแบบฟอร์มมาให้พร้อมไหม
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น – ได้จัดส่งเป็นไฟล์ภาพให้ศูนย์ประสานงานทางอาเภอแล้ว
ประธาน – ก็ขอความร่วมมือด้วยเพราะเป็นนโยบายจากกระทรวงกลาโหม ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขอความร่วมมือทางอาเภอเมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถ่ายภาพและส่งกลับมา
ด้วย ทาง กอ.รมน.จะได้รายงานส่วนกลาง
รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น – เพิ่มเติมมาส่วนหนึ่งคือ กอ.รมน.ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจะปรับ
โครงสร้างใหม่ เป็นส่วนกาลังหลัก เป็นส่วนประสานงานของเป็นอัตราของ อสจ.ที่เพิ่มเติมให้มา มีส่วนประสานงานใน
แต่ละพื้นที่อยู่ที่ ปภ.ประมาณ ๑๕ อัตรา เป็นส่วนกาลังหลักที่จะประสานการปฏิบัติกับกองกาลังอาสาในแต่ละพื้นที่
ประธาน – นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบมีส่วนประงานเข้ามาในพื้นที่ซึ่งจะต้องประสานงานกับทุกส่วนราชการ ไม่ว่า
จะเป็นยาเสพติด,การจัดระเบียบทางสังคม,เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เรื่องการค้าแรงงานต่างด้าว
เพราะฉะนั้นก็เป็นการเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ ก็ขอฝากให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ขออนุญาตนาเรียนมายังอาเภอช่วยติดแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวไว้หน้า
ที่ว่าการอาเภอ ซึ่งมีทั้งหมด ๒ แผ่ น แผ่น แรกเป็นการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับโทษของการใช้แรงงานต่างด้าวผิ ด
กฎหมาย แผ่นที่ ๒ จะเป็นคาแนะนากับกับการดาเนินการของคนต่างด้าว
ประธานฯ - ได้จัดส่งไปแล้วใช่ไหม
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ส่วนหนึ่งจะได้ส่งไปก็ขอความกรุณาทางอาเภอติดให้ด้วย
ประธานฯ - ก็ฝากท่านนายอาเภอช่วยพิจารณาสิ่งที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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