รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุชัย
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. นายอลงกต
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายทรงศักดิ์
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายชลอ
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒิพงษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นางพรผกา
๒๐. นายวันพบ
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายมานุห์
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

บุตรสาระ
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
กัณจักร
แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
ปทุมชัย
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
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
”

๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายวินัย
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. พ.จ.อ.จักรพี
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์

ตั้งใจ
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรุณสาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วิชาชาติ
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
ลารังสิต
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
โสภา
ไชยสุระ
ฟุ้งเฟื้อง

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
แทน

-๒กรมสอบสวนคดีพิเศษ 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
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ชุมแพ
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.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 - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจสาคัญ วันนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านเข้ามาตรวจเยี่ยม
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจมา
ทอดกฐินและติดตามแก้ปัญหาเหตุอุทกภัย ทั้งลุ่มน้าพอง ลุ่มน้าชี ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ออกตรวจเยี่ยมตลอด
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ประธานฯ - ขอเรียนว่าการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นนโยบายของ

-๔กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแห่งชาติ เราต้องบูรณาการทางานร่วมกันในทุกภาคส่วน จังหวัดต้องจัดให้มี
มีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นสถานการณ์ด้านการข่าว ด้านความสงบซึ่งเป็น
เรื่องสาคัญ จึงอยากให้ทุกท่านให้ความสาคัญกับการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ให้มาก รวมทั้งยาเสพติดด้วย
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๑๖ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๔๒ ราย จับ ๔๗ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๖
ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๖๙ ราย จับ ๗๗๓ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๕๙ กับ ก.ย. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๕๙
พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๔
๒๓
ลดลง ๑๑
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๑๕
๑๔๒
เพิ่มขึ้น ๒๗
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๖
๖
ลดลง ๒๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๗๓
๖๖๙
ลดลง ๑๐๔
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ย. ๒๕๕๙ กับ ก.ย. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๓๔ จับได้ ๒๔ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๓ จับได้ ๑๖ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗)
คดีลดลง ๑๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๔ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๑๕ จับได้ ๕๖ (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๔๒ จับได้ ๔๗ (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๐)
คดีลดลง ๒๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี

- 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

-๕๗๙ คดี ปี ๒๕๖๐
๒ คดี ปี ๒๕๖๐
๑๔ คดี ปี ๒๕๖๐
๑๕ คดี ปี ๒๕๖๐
๓ คดี ปี ๒๕๖๐
๑ คดี ปี ๒๕๖๐
๐ คดี ปี ๒๕๖๐
๐ คดี ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐

เกิด ๑๑๒ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๑๓ คดี
เกิด ๙ คดี
เกิด ๓ คดี
เกิด ๒ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๗๓ คดี ผู้ต้องหา ๙๙๖ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๒๘.๘๕)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๖๙ คดี ผู้ต้องหา ๗๗๓ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๕๔)
คดีลดลง ๑๐๔ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๑ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๗๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๑๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๙๘ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๙๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๑๑ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๒ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๔๒ ราย
- ครอบครอง
๑๗๐ ราย
- เสพ
๒๗๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๙๐,๔๖๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๔๐ กรัม
- กัญชาแห้ง
๔๙๔,๐๐๐ กรัม
- กัญชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๔
กระป๋อง
ประธานฯ - เปรียบเทียบระหว่างปีแล้วคดีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม – คดีลดลง
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 ก.ย. ๒๕๖๐ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

-๖ก.ย. ๒๕๕๙
ก.ย. ๒๕๖๐
- ไม่สวมหมวก
๑,๓๐๐ ราย
๑,๑๕๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๒๕๐ ราย
๙๘๐ ราย
- เมาสุรา
๑๖๐ ราย
๑๓๑ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๘๕๐ ราย
๗๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๒๕๐ ราย
๑๖๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๘๐ ราย
๑๖๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๖๕๐ ราย
๑,๔๐๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง ส.ค.๒๕๖๐
๑,๔๘๐ ราย
๑,๑๐๑ ราย
- ล็อคล้อ
ส.ค.๒๕๖๐
๙๘๐ ราย
๑,๒๐๐ ราย
ในการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการ
ขับรถเร็ว, การขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการวางสิ่งของบนพื้นผิวจราจรซึ่งทาให้
การจราจรติดขัด และมีการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนเป็นประจาทุกอาทิตย์
ประธานฯ - ขอบคุณทาง สภ.เมืองขอนแก่น ก็อยากจะให้ทางตารวจจราจรเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง
ขนาดเข้มงวดก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่มาก เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดต่อไปพร้อมเสริมสร้างให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัย
การจราจรก็จะช่วยให้ลดอุบัติเหตุได้ ยกตัวอย่างถนนหลังโรงเรียนกัลยาณวัตรอาเภอเมืองขอนแก่นทางยิ่งแคบยังมีผู้
จอดรถซ้อนคันหรือไม่ก็จอดคู่กันทั้งสองฝั่งทาให้การจราจรต้องติดขัด ขนาดมีป้ายให้จอดวันคู่วันคี่ก็ยังจอดอยู่ทุกวัน
เพราะถ้าไม่กวดขันวินัยจราจรแล้วไม่เฉพาะทาให้เกิดอุบัติเหตุยังทาให้เป็นปัญหาการจราจรติดขัดด้วย จังหวัด
ขอนแก่นเราเป็นเมืองใหญ่มีรถบนถนนเยอะมากทาให้มีรถติดทั้งเช้าและเย็น ก็ขอให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีเพจหนึ่งในเฟสบุ๊ค บอกว่า “มีด่านตารวจแล้วบอกด้วย” ซึ่งเห็นว่าไม่ดีเลย ถ้าเราไม่ทาผิดกฎ
จราจร ไม่เมาแล้วขับ ไม่ขับรถเร็วก็ไม่น่าจะกลัวด่านตรวจ แล้วเวลาไปดื่มจนเมาแล้วพบด่านตรวจยังขับหลีกเลี่ยงด่าน
ตรวจส่วนมากก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นทาให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการตั้งจุดตรวจนั้นก็คือการปราม และ
ทาให้คนมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น มีมติเรื่องหนึ่งคือการยกเลิกไฟสัญญาณกระพริบมีผลกระทบหรือไม่
และเริ่มดาเนินการหรือยัง
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ท่านผู้ว่าสั่งการว่าสัญญาณไฟกระพริบในตอนกลางคืนนั้นไม่มีได้ไหมในช่วง
กลางคืน เป็นการดาเนินการของทางเทศบาลที่จะมาปรับการใช้ไฟสัญญาณจราจร
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ในการประชุมล่าสุดนั้นมีการกาหนดให้เปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรเป็นปกติทั้งหมด คือ ไฟแดง
เขียว เหลือง แต่ว่าตอนนี้กาลังเช็คอยู่ว่าสัญญาณไฟจราจรตรงไหนเสียบ้าง จะได้เสนอในการประชุมครั้งหน้าเพื่อจะ
ได้ของบประมาณในการซ่อมแซม ส่วนสัญญาณไฟจราจรตรงไหนที่ใช้ได้ดีอยู่ก็ปรับให้เป็นปกติได้เลย
ประธานฯ - ลืมแนะนาท่านปลัดคนใหม่ ท่านชื่อ อลงกต วรกี เป็นปลัดจังหวัดขอนแก่นคนใหม่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๐ รวม
๙ เดือน ดังนี้
๑) จากข้ อ มู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ เ ดื อ น ม.ค. ถึ ง ก.ย. ๒๕๖๐ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ๓๗๙ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๘๔ ครั้ง ลดลง ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ผู้บาดเจ็บ
๓,๖๔๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓,๔๕๐ เพิ่มขึ้น ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๑๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๕๖ คน ลดลง ๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๕๗ สาหรับเดือน ก.ย.๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๑๘ ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙
เกิดขึ้น ๔๙ ครั้ง ลดลง ๓๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๖ ผู้บาดเจ็บ ๔๐๐ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี
๒๕๕๙ จานวน ๓๙๔ คน เพิ่มขึ้น ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ มีผู้เสียชีวิต ๑๘ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๙ คน ลดลง ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๗ จาแนกผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย ๑๔ คน เพศหญิง

-๗๔ คน เสี ย ชี วิ ต ในจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ จ านวน ๑๑ ราย เสี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล จ านวน ๗ ราย เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์ ๑๔ ราย จากยานพาหนะอื่น ๔ ราย อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในเดือน ก.ย.๒๕๖๐ คืออาเภอเมือง ๙
ราย,อาเภอบ้านไผ่และอาเภอมัญจาคีรี อาเภอละ ๒ ราย อาเภอที่มีมีผู้เสียชีวิต ๑๘ อาเภอ ช่วงอายุที่เสียชีวิตมาก
ที่สุดคือ ช่วงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี จานวน ๗ ราย ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.เกิด
อุบัติเหตุ ๖ ครั้ง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนน อบต.หมู่บ้าน
๒) พฤติกรรมเสี่ยงทีทาให้เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับตัด
หน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย และ ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นเป็นสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน
ประธานฯ - ข้อมูลทาของ ปภ.นามาจากส่วนไหนบ้าง
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – ข้อมูล ๓ หน่วยงาน ที่มาจากตารวจภูธรจังหวัด,สาธารสุข
จังหวัด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจังหวัด
ประธานฯ - เรื่องข้อมูลเป็นเรื่องที่ สาคัญ ถ้าได้ข้อมูลที่ตรงที่อัพ เดทแล้วปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายและถูกจุด มีหลาย
จังหวัดที่ข้อมูลมักจะขัดกัน ก็ขอฝากเป็นแนวทางไว้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวน.ภ.จว.ขอนแก่น – มีการร้องเรียนในพื้นที่อาเภอกระนวน ๙ ราย ทาง ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกับ สภ.กระนวน
ได้เรียกคู่กรณีเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเจรจาได้เป็นข้อยุติ ๗ ราย คือยอมชดใช้ให้เจ้าหนี้ ส่วนอีก ๒ รายอยู่ในชั้นไกล่เกลี่ย
ของศาล และอัยการ
ประธานฯ – นอกจากพื้นที่อาเภอกระนวนแล้วในพื้นที่อื่นมีปัญหาเงินกู้นอกระบบหรือไม่
สืบสวน.ภ.จว.ขอนแก่น – ไม่มี
ประธานฯ – ผู้ให้กู้เป็นคนต่างถิ่น และเป็นคนไทยไหม
สืบสวน.ภ.จว.ขอนแก่น – เป็นคนไทยในพื้นที่
ประธานฯ – เงินกู้นอกระบบนั้นทางหน่วยเหนือให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะบางที่มีการทวงหนี้ที่ใช้ความ
รุนแรง ทาให้มีการทาร้ายร่างกายกันจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ มีคดีที่ได้รับรายงานทั้งหมด ๓ คดี คดีแรกเป็นคดีที่เกิดในเขตรับผิดชอบของเขตอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง อาเภอเวียงเก่า เป็นคดีที่จับชาวบ้านใช้เครื่องดักสัตว์ในเขตอุทยานฯ ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.
เวียงเก่าแล้ว ส่วนคดีที่ ๒เกิดในเขตพื้นที่ป้องกันรักษาป่า พื้นที่อาเภอซาสูง เป็นไม้ พะยูง ๕ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๔
ลูกบาศก์เมตร ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ซาสูงแล้ว และคดี ๓ เป็นคดีบุกรุกป่าสงวนในเขตพื้นที่ อาเภอชุมแพ บุกรุก ๗ ไร่
๑ งาน ๔๙ ตารางวา ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่แล้ว และรอผลคดี
ประธานฯ – เดี๋ยวนี้มีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่หรือไม่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ถ้ามีส่วนมากจะลักลอบตัดในพื้นที่ของโรงเรียน ในที่
ราชพัสดุ จะมีการไปเจาะดูก่อนถ้าแก่นไม้ที่ใหญ่ๆ จึงจะลงมือตัด ส่วนมากจะทาเป็นเครือข่าย โดยจะมีคนในพื้นที่เป็น
ผู้ไปหาดูต้นไม้ ซึ่งถ้าเป็นป่าก็พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง แต่ในพื้นที่อุทยานฯนั้นมีการลักลอบตัดไม้น้อยลง เพราะมี
การตั้งจุดตรวจจุดสกัด และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์ถูกนายหน้าหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
แต่มีข้อสังเกตว่าช่วงนี้มีผู้มาทาพาสปอร์ตเยอะมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลีใต้จึงมีการลักลอบไป
ทางาน จ่ายเงินกันคนละเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทเพื่อให้ได้ไปทางานที่เกาหลีใต้ เหมือนกับเต็มใจให้นายหน้าหลอก บาง
คนไปแล้วถูกจับส่งตัวกลับประเทศไทย ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทางเกาหลีเขาเข้มงวดมาก

-๘สาหรับผู้ที่อยากจะไปทางานต่างประเทศจริงๆก็ขอให้มาติดต่อที่สานักงานจัดหางานจังหวัดให้ถูกต้อง เป็นการที่รัฐ
จัดส่งไปค่าใช้จ่ายต่างๆก็ถูกมาก ไปเกาหลีใต้นั้นก็ไม่เกินสี่หมื่นบาทต่อคน ถ้าลักลอบเข้าไปแล้วโดนจับก็จะถูกประเทศ
นั้นทาบัญชีดาไว้ก็จะทาให้เสียสิทธิ์ต่างๆได้ สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๗๕๑ คน คน
ต่างด้าวถูกกฎหมาย ๕,๘๒๔ คน คนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ๙๒๗ คน เข้ามาในราชอาณาจักร
ประเภทชั่วคราว ๑,๒๙๖ คน ส่งเสริมการลงทุน ๙๙ คน นาเข้า (MOU) ๓,๗๕๙ คน แยกเป็น เมียนมา ๒,๖๘๕ คน
,ลาว ๘๗๘ คน, กัมพูชา ๑๙๖ คน มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ที่ประชุมทราบคือ มีโรงเรียนต่างๆได้จ้างคนสัญชาติ
แคเมอรูนเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่มีปัญหาว่าในปีนี้ทางตรวจคนเข้าเมืองได้มีการจับกุมลักษณะเป็นเอกสาร
พาสปอร์ตปลอม ความจริงก็คือใบอนุญาตให้ทางานต่างๆนั้นได้หมดอายุแล้วแต่ก็ยังทางานในประเทศไทยต่อโดยไม่ไป
ทาให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนหรือหน่วยอื่นที่จะใช้แรงงานต่างด้าวนั้นให้ตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง
ประธานฯ – แรงงานต่างด้าวในพื้นที่เราประเทศไหนมากที่สุด
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - แรงงานต่างด้าวจากเมียนมา มากที่สุดสองพันกว่าคนเป็นการนาเข้าแบบ (MOU) คือ
นายจ้างเป็นผู้นาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาทางานในโรงอวนในเขตจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ – ตอนเราเปิดให้ลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น – หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่านมาสิบห้าวัน ยังเหลือขบวนการขั้นตอนพิสูจน์ตัวตนกับ
ประเทศต้นทาง มีผู้มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๑,๒๒๔ คน ขณะนี้เป็นขั้นตอนที่จะทาให้ถูกกฎหมาย แต่มีปัญหา
คือประเทศต้นทางดาเนินการได้ล่าช้าเพราะจานวนคนขึน้ ทะเบียนมาก จังหวัดขอนแก่นเราไปแล้วต้องไปจองคิวหนึ่ง
วันและต้องตรวจเอกสารอีกหนึ่งวัน ทาให้นายจ้างเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งทางสานักงานจัดหางานก็พยายาม
ที่จะประสานให้อานวยความสะดวกแก่นายจ้างและคนต่างด้าวอยู่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าการประเมินร้านเกมสีขาวไว้ที่ ๗๗๐ แห่ง
๒) สรุ ป ผลการตรวจสอบ ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ มี ก ารสั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตร้ า นเกม ๑๖ แห่ ง และ
เปรียบเทียบปรับร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการสั่งพักใบอนุญาตร้านเกม ๑๔ แห่ง เปรียบเทียบ
ปรับร้านเช่าแผ่นซีดี ๑ แห่ง และในปัจจุบันสั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านเกม ๒ แห่ง ผลการออกตรวจ และตรวจเยี่ยม
กากับ ควบคุมดูแลร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ จานวน ๖ อาเภอ สถานประกอบการร้านเกม ๑๐ แห่ง
และร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง พบร้านกระทาความผิดร้านเกม ๑ แห่ง “ร้านเน็ตเวย์” อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ฐานปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้าใช้บริการก่อนเวลาที่กาหนด ได้สั่งพักใบอนุญาต ๓๐ วัน และระหว่างถูกสั่งพัก
ใช้ให้ผู้ประกอบการฯปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้นักวิชาการประจาอาเภอทุกอาเภอรายงานเกี่ยวกับ วัด
และ ศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อแนะนาการควบคุมการดาเนินการตามโครงการชุมชนคนคุณธรรม คือ วัด, โรงเรียน,
ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ของตัวเอง
ประธานฯ – ที่สั่งพักใบอนุญาตส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรบ้าง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ส่วนมากเป็นการทาผิดเงื่อนไขคือปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้าใช้บริการก่อน
และหลังเวลาที่กาหนด
ประธานฯ – ให้บริการในช่วงเวลาไหนบ้าง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ถ้าเด็กต่ากว่า ๑๕ ปี ในวันธรรมดา ให้เข้าใช้บริการได้แต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ถ้าเป็นเด็กอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๑๘ ปี ในวันธรรมดา ให้เข้าใช้บริการได้แต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. แต่ถ้าเป็น
เสาร์-อาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน เด็กต่ากว่า ๑๕ ปี ให้เข้าใช้บริการได้แต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น., เด็กอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๑๘ ปี ให้เข้าใช้บริการได้แต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ประธานฯ – ส่วนร้านคาราโอเกะอยากให้ระมัดระวังการค้าประเวณี หรืออาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย อยากให้
เข้มงวดด้วย ที่อุดรธานีประธานเองก็ได้ลงนามปิดหลายที่เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าจัดให้มีเด็กนั่งบริการกับลูกค้า

-๙เพราะฉะนั้นทางขอนแก่นก็อยากจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเน้นในเรื่องนี้ด้วย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดที่อาเภอเมืองหรืออาเภอ
รอบนอก
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ส่วนมากเกิดที่อาเภอเมืองเพราะว่ามีปริมาณร้านเกมร้านคาราโอเกะมาก
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ทาไมมีรายงานเข้ามาแค่ ๖ อาเภอ จาก ๒๖ อาเภอ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – สืบเนื่องจากนักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอขึ้นมาปฏิบัติงานที่จังหวัด ในการการ
ออกตรวจแต่ละครั้งเป็นการการประสานคือเมื่อมีการร้องขอต่อใบอนุญาตหรือตามคาร้องเรียน จังหวัดก็จะออกไป
ตามคาขอโดยประสานงานกับท่านนายอาเภอหรือปลัดอาเภอ และทางตารวจภูธรในพื้นที่ เพราะฉะนั้ นการรายงาน
ผลก็จะรายงานตามที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดออกตรวจ
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ถ้าเป็นกรณีทางอาเภอจับกุมเองจะทาอย่างไร
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ในกรณีนี้จะมี ๒ กรณี คือถ้ามีการร้องขอมาทางวัฒนธรรมจังหวัดก็จะลงไปตรวจร่วม
และเมื่อพบการกระทาผิดผู้ที่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็คือวัฒนธรรมจังหวัด และอีกกรณีที่ทางอาเภอออกตรวจและพบ
การกระทาผิดเองและได้ส่งเรื่องเข้ามา ทางวัฒนธรรมจังหวัดก็จะส่งเรื่องให้นายทะเบียนประจาจังหวัดต่อ แต่ถ้า
จับกุมโดยใช้ พ.ร.บ.เด็กก็จะไม่ได้รายงานเข้ามา
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – การรายงานก็เฉพาะที่วัฒนธรรมจังหวัดออกตรวจร่วมและได้ร่วมจับกุมจึงสั่งพักใบอนุญาต
ถูกต้องไหม
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – ถูกต้อง
ประธานฯ – นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอาเภอคงมารวมกันอยู่ที่จังหวัดหมด ซึ่งประธานฯ ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอาจจะ
ด้วยเหตุผลอัตรากาลังก็ไม่ทราบ พอมาอยู่ที่จังหวัดกันหมดก็ฝากงานไว้กับส่วนอื่นซึ่งทาให้การปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่
แล้วไม่ได้แบ่งพื้นที่โซนรับผิดชอบกันหรือ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น – มีการแบ่งโซนรับผิดชอบในการปฏิบัติ และในปี ๒๕๖๒ มีนักวิชาการเกษียณอายุ ๑๒
คน ก็จะไม่มีกาลังมาทดแทนนักวิชาการทางอาเภอ ซึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจะกันอัตราให้
จังหวัดใหญ่ไม่เกิน ๓๒ อัตรา
ประธานฯ – ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากาลังพล และเป็นนโยบายจากกระทรวงฯ แต่เห็นว่างานกระทรวงวัฒนธรรมนั้น
เป็นงานที่สาคัญต้องเชื่อมโยงกันอีกในหลายหน่วยงาน
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
ประธานฯ – อยากให้ทุกอาเภอมีการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงทุกๆเดือนเป็นประจาจะได้เป็นแนวเดียวกันกับ
การประชุมระดับจังหวัด
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - เข้มงวดในเรื่องการจราจรต่อไปให้เอากฎหมายเป็นหลักในการปฏิ บัติหน้าที่ เราปกครองโดยยึดหลักนิติ
ธรรม ด้วยความเมตตาธรรม
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

