รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสันติ
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. 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

เหล่าบุญเสงี่ยม
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
จันนา
แทน
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

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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 - ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านเราอย่าง
เข้มแข็ง และก็ขอให้มุ่งมั่นทางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ไม่มี

-๔ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๑ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๖๕ ราย จับ ๔๖ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๐ ราย จับ ๖
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๕๕๑ ราย ผู้ต้องหา ๖๒๐ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.พ. ๒๕๖๐ กับ ก.พ. ๒๕๖๑
ก.พ. ๒๕๖๐
ก.พ. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๑๙
๑๑
ลดลง ๘
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๕๕
๖๕
เพิ่มขึ้น ๑๐
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๓
๑๐
ลดลง ๓
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๓๗๘
๕๕๑
เพิ่มขึ้น ๑๗๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.พ. ๒๕๖๐ กับ ก.พ. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๑๔ (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๑ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
คดีลดลง ๘ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๕๕ จับได้ ๒๖ (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๖๕ จับได้ ๔๖ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๒ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๔ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๑ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

-๕- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๓๗๘ คดี ผู้ต้องหา ๔๗๐ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๒๔.๓๔)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๕๕๑ คดี ผู้ต้องหา ๖๒๐ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๕๒)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๗๓ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๒ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๙ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๐๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๙๔ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รวมจับ ๔๙๔ ราย ผู้ต้องหา ๕๐๓ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๘๗ ราย
- ครอบครอง
๑๗๓ ราย
- เสพ
๒๑๗ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๕๒,๖๔๔ เม็ด
- ยาไอซ์
๒๒ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๒๒๓ กรัม
- กัญชาสด
๐
ต้น
ประธานฯ - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการอื่นจึงให้ประธานฯมาดาเนินการประชุมแทน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น และเรื่องสืบเนื่องสัญญานไฟจราจรจากครั้งที่แล้ว
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มี.ค. ๒๕๖๐
มี.ค. ๒๕๖๑
- ไม่สวมหมวก
๑,๑๕๐ ราย
๙๕๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๐๑๐ ราย
๑,๐๕๐ ราย
- เมาสุรา
๑๔๗ ราย
๑๔๐ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๗๕๐ ราย
๙๘๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๕๕ ราย
๑๗๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๖๐ ราย
๑๓๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๕๐๐ ราย
๑,๒๐๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง ก.พ.๒๕๖๑
๑,๔๕๐ ราย มี.ค.๒๕๖๑ ๑,๓๐๐ ราย

-๖- ล็อคล้อ
ก.พ.๒๕๖๑
๑,๓๐๐ ราย มี.ค.๒๕๖๑ ๑,๒๐๐ ราย
และทาง สภ.เมืองขอนแก่นได้จัดทาโครงการจัดระเบียบการจอดรถและขอคืนพื้นผิวจราจรในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ ๓ ประการ ประการแรกคือเพื่อจัดระเบียบและลดปัญหาจราจรใน
บริเวณตลาดและจุดโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรคับคั่ง วัตถุประสงค์ที่สองคือลดการโต้แย้งระหว่างผู้บังคับใช้
กฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน และวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยโครงการนี้จะใช้มาตรการล็อคล้อด้วยเพื่อเป็นการจัดระเบียบการใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลด้วย พื้นที่เป้าหมาย
ประกอบด้วยตลาดและโรงเรียนที่มีปัญหาจราจรติดขัด จุดที่ ๑ คือตลาดบางลาพู, จุดที่ ๒ คือตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์, จุดที่
๓ คือตลาดโนนทัน, จุดที่ ๔ คือตลาดหนองใหญ่, จุดที่ ๕ คือตลาดหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และจุดที่ ๖ คือ
หน้าตลาดบ้านดอน ส่วนปัญหาที่พบก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน คือจอดซ้อนคัน, จอดกีดขวาง, จอดในที่ห้ามจอด, จอด
ทแยง และที่พบมากที่สุดคือการวางสิ่งของบนทางเท้าและพื้นผิวการจราจรและวางสิ่งของกันพื้นที่หน้าร้าน และ
ปัญหาที่พบก็คือเครื่องหมายจราจรไม่เพียงพอ ป้ายบังคับไม่เพียงพอ และพื้นที่เป้าหมายของโรงเรียนมีอยู่ ๓ จุด คือ
จุดหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น, จุดหน้าโรงเรียนสนามบิน และจุดหน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สภาพปัญหาคือ
ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานโดยมีการจอดซ้อนคันโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และก่อนที่จะบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดทาง สภ.เมืองขอนแก่น ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ประธานฯ - จากการประชุมที่ศูนย์ดารงธรรมที่มีปัญหาก็คือหน้าโรงเรียนอนุบาลกับหน้าศาลากลางก็มีแนวโน้มว่า
จะย้ายตลาดไปที่ถนนหลังป่าไม้จังหวัดขอนแก่นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็หายเงียบไปเลย สาหรับปัญหาการจราจรที่
หน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนั้นได้ยินมาว่าให้มีการทาแบบสอบถามผู้ปกครองว่าจะให้มีการแก้ไขอย่างไรก็คือลูกๆ
มักจะมักจะออกมาซื้ออาหาร,ขนมอยู่หน้าโรงเรียนเป็นประจาทาให้ผู้ปกครองต้องจอดรถซ้อนคัน ลาพังร้านแม่ค้า
รถเข็นต่างๆก็กินพื้นที่ไปมากแล้ว จึงจาเป็นต้องจอดรถเพื่อไปส่งบุตรหลาน ก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมา สาหรับการวาง
สิ่งของกันหน้าร้านเพื่อไม่ให้รถจอดนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขซึ่งพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่พลเมืองต้องใช้ร่วมกันแต่
เจ้าของร้านไปนึกว่าพื้นที่หน้าร้านเป็นพื้นที่ของตัวเองด้วย ซึ่งตามข้อเท็จจริงกฎหมายผังเมืองนั้นไม่มีสิทธิ์ ก็ขอฝาก
ด้วยไม่อยากให้มีการทะเลาะหรือมีการกระทบกระทั่งกันให้อยู่กันแบบถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน ก็ขอฝากด้วยเพราะเรื่อง
ปัญหาจราจรนั้นเป็นเรื่องสาคัญมากเรื่องหนึ่ง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ก.พ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุ ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง ก.พ. รวม ๒ เดือน มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น ๔๒ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๘๑ ครั้ง ลดลง ๓๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐ มีผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมด ๑,๐๔๖ ราย เปรี ย บเทีย บกับ ปี ๒๕๖๐ จานวน ๘๙๙ ราย เพิ่มขึ้น ๑๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๕
ผู้เสียชีวิต ๔๗ ราย เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๐ ราย เพิ่มขึ้น ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๙๐ และ สาหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑๐ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๗ ครั้ง
ลดลง ๓๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๔๑๑ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๖๑ ราย
ลดลง ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๐ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๑๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๓ ราย ลดลง ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๙
สาหรั บ ช่วงนี้ ใกล้ ถึงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ทางส่ว นกลางได้กาหนด ๗ วันอันตราย เริ่มตั้งแต่ ๑๑ – ๑๗
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีการรณรงค์ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้าใจรักษาวินัยจราจร”สาหรับสถิติช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว ปี
๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๕๓ ครั้ง เสียชีวิต ๙ ราย บาดเจ็บ ๕๓ ราย สาเหตุหลักๆคือเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนด และเป็นรถจักรยานยนต์เป็นส่วนมากโดยไม่สวมหมวกนิรภัย ในการเตรียมการเทศกาลสงกรานต์ปี
๒๕๖๑ นี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุและได้จัดทาแผนบูรณาการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ลงนามแล้ว และอีกส่วนหนึ่งได้ทาประกาศจังหวัดขอนแก่นกาหนดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ ที่ถนนข้าวเหนียว ถนน
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการที่เสี่ยงของคน การใช้ยานพาหนะ ต้องวางแผนให้การบูรณาการที่กาหนดขึ้นมา
ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง เพื่อให้ลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนยานพาหนะให้แก่นักนักท่องเที่ยว มาตรการด้าน

-๗ความปลอดภัยทางน้า ก็จะมีทางอาเภออุบลรัตน์ มาตรการช่วยเหลือในสถานที่เกิดเหตุ ส่วนมาตรการที่ต้องแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วนคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ก็ให้พื้นที่ต่างๆไปสารวจตรวจสอบ และการ
แก้ปัญหาการขับรถด้วยความเร็วในถนนสายหลักและสายรอง ก็ให้ตารวจทางหลวงและตารวจในพื้นที่ การแก้ปัญหา
ทางจุ ด ตั ด ทางรถไฟ ซึ่ ง เรามี พื้ น ที่ จุ ด ตั ด ทางรถไฟในพื้ น ที่ ๗ อ าเภอ ในระยะทาง ๑๓๓ กิ โ ลเมตร การปรั บ
สภาพแวดล้อมอันตรายเช่นพื้นผิวจราจร ไหล่ทาง และมาตรการ ๔ ห้าม ๒ ต้อง ของรัฐบาลเราต้องเข้มงวดและต้อง
บังคับใช้กฎหมาย ๑ ร. ๒ ส. ๓ ข. ๔ ม. หรือ ๑๐ รสขมและมาตรการสุดท้ายเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล ในจังหวัดขอนแก่นมีอาเภอพลที่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงพื้นที่สีส้มที่จะมีอุบัติเหตุมากที่สุด คือดูจากสถิติ
ย้อนหลัง ๓ ปี ส่วนอาเภอ เปือยน้อย เวียงเก่า และโคกโพธิ์ไชย เป็นพื้นที่สีเขียว ต้องเฝ้าระวัง ส่วนข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติใน ๗ วัน ข้างหน้านั้นเราได้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วมาโดยเราจะต้องเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และลดการจาหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กผู้มีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และสนับสนุนพื้นที่
โซนนิ่งที่เล่นน้าปลอดภัยห่างไกลสุรา เน้นหนักไปที่กลุ่มวัยรุ่นในการจัดเวทีคอนเสิร์ต หรือการเล่นบนพื้นผิวถนน และ
ประเด็นที่ห้าคือสถานที่ตั้งจุดตรวจจุดปฏิบัติการต้องควนคานึงถึงเป็นพื้นที่เสี่ยง เช่นปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่
อาเภอภูเรือ ประเด็นที่หกเน้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุคือช่วงเวลาพลบค่าเวลากลางคืนจะมี
อุบัติเหตุมากขึ้นเหมือนเช่นสงกรานต์ปีที่ผ่านมา เจ็ดจุดตรวจจุดบริการปรับให้เป็นหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อ
ตรวจทางร่วมทางแยกต่างๆงานเลี้ยงสังสรรค์สาหรับผู้ดื่มแล้วขับ ในส่วนของอาเภอที่มีจุดตัดรถไฟผ่านก็ขอให้กาหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นทาป้ายเตือน ทาเป็นทางคลื่นลูกระนาดบนผิวถนน ติดตั้งไฟหรือสัญญาณเสียง เก้าใน
เรื่องชุมชนท้องถิ่นให้เสนอจัดตั้งด่านชุมชนด่านบริการเพื่อสกัดกั้นและคัดกรองกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเด็กและ
เยาวชน โดยอาศัยกลุ่มมวลชนภาคภาคีในพื้นที่ต่างๆร่วมกัน และสุดท้ายที่ต้องเฝ้าระวัง ร้านค้าร้านอาหารที่มีการ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีคอนเสิร์ต พื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองไม่ว่าที่บ้านหรือครัวเรือนในหมู่บ้านหรือชุมชน
ส่วนในเรื่องรายงานข้อมูลก็ได้มีการประสานทางส่วนกลาง เขต จังหวัด และอาเภอร่วมกันโดยจะมีการซักซ้อมร่วมกัน
ในวันที่ ๙ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ ส่วนเรื่องงบประมาณทางส่วนกลางแจ้งมาแล้วคือ ๓๕๓,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
ศูนย์ระดับจังหวัด ๘๐,๐๐๐ บาท ศูนย์ระดับอาเภอ ๖๕๐๐ บาท รวม ๑๖๙,๐๐๐ บาท และให้เงินค่าจุดตรวจหลัก
อาเภอละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๐๔,๐๐๐ บาท รวมแล้วอาเภอจะได้รับประมาณ ๑๕,๕๐๐ บาท และขอชี้แจงอีกเรื่อง
หนึ่งคือเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาที่ศูนย์จังหวัด โดยศูนย์แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบบูรณาการ จะจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี
๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยจะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ vdo conference จาก
ห้องประชุมยุทธการ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน จึงขอเชิญส่วน
ราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานฯ - แนวโน้มในปีนี้เป้าหมายของเทศบาลนครฯ จะมีประชาชนเข้ามาเที่ยวที่ถนนข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอีก
สมมุติแบ่งเป็น ๓ ส่วน ปีที่แล้วหนึ่งส่วนปีนี้สองส่วนและปีหน้าจะเต็มจานวนสามส่วน เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆก็
ต้องเพิ่มขึ้นทุกอย่าง โดยเน้นการป้องกันเป็นหลัก ที่ตั้งอีโอซีนั้นก็คือถ้ามีเหตุจะได้นับหนึ่งได้เลยโดยไม่ต้องรอ ขอให้
ทีมงานป้องกันภัยได้ไปดาเนินการตามที่ได้ให้ความเห็นไว้ในที่ประชุม
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ไม่มผี ลการจับกุมเงินนอกระบบในรอบเดือนที่ผ่านมา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี คดีแรกเกิดที่ อาเภอบ้านฝาง คดีที่สองเกิดที่ อาเภอ

-๘กระนวน คดีที่สามเกิดที่ อาเภอหนองเรือ และคดีที่สี่เกิดที่ อาเภอเขาสวนกวาง ทุกคดีเป็นคดีไม้และเป็นคดีไม้พะยูง
๒ คดี ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในห้วงเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง เป็นจานวนเงินห้า
แสนกว่าบาท ซึ่งสานักจัดหางานจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว และเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายการจัดหางาน
พอสมควร ส่วนมากจะมีการเดินทางไปทางานแบบนักท่องเที่ยวแต่พอไม่ได้งานแล้วจึงเข้ามาร้องทุกข์ที่สานักงาน
จัดหางาน ซึ่งทาให้ไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.จัดหางาน จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยด้วยซึ่ง
สานักงานจัดหางานจังหวัดก็จัดโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อจะไม่ให้ พี่น้องประชาชนถูก
หลอกลวง แต่ส่วนมากพี่น้องประชาชนก็เต็มใจให้หลอก โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมตาม พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว ซึ่งในช่วงวันที่ ๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรก็จะได้รับการผ่อนผันอนุญาตให้อยู่ต่อและปรับปรุงทะเบียนข้อมูลพร้อมกับอนุญาต
ให้ทางานและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งในกลุ่มเป้าหมาย
๑,๖๘๗ ราย สามารถดาเนินการได้แล้วเหลืออยู่ประมาณ ๗๐ ราย แต่ถ้ามีแรงงานย้ายเข้ามาใหม่ทางสานักจัดหางาน
ก็ขอประชาสัมพัน ธ์ว่ายังเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ทางเข้าสนามบิน
จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ออก
ตรวจร้านวีดีโอเกมจานวน ๑๗ แห่ง และร้านคาราโอเกะ ๑๐ แห่ง
๒) การตรวจเพื่อเสนอขอใบอนุญาตร้านเกม ๙ แห่ง และร้านคาราโอเกะจานวน ๑๐ แห่ง และร้านจาหน่าย
เช่าและแลกเปลี่ ยนวีดีทัศ น์ ๓ แห่ ง ได้ออกตรวจในเขตพื้นที่อาเภอเมืองขอนแก่นในโซนกังสดาล และพื้นที่หลั ง
มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น พบการกระทาผิดร้านเกม ๑ แห่ง โดยปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปีเข้าใช้บริการ
จานวน ๒๖ คน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาต จานวน ๓๐ วัน และได้แจ้งให้แก้ไขปรับปรุง
จานวน ๓ แห่ง เป็นการปรับปรุงการติดสติ๊กเกอร์และการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าร้านให้เหมาะสม และในวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านเกมและร้านคาราโอเกะขึ้นโดยให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบ
กิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาสู่ร้านเกมสีขาวจังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ประธานฯ – มีเด็กต่ากว่า ๑๘ ตั้ง ๒๖ คน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - พอดีเป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียน แต่ไม่ใช่ปิดเทอมในการประกาศของนายทะเบียน
กลาง
ประธานฯ – มีการจับกุมเวลาไหน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ตอนเช้า ประมาณ ๑๑ นาฬิกา
ประธานฯ – ก็ขอฝากทุกหน่วยด้วยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จริงๆแล้วจับมากขาดนี้น่าจะแจ้ง ตามมาตรา ๒๖ ยุยง
ส่งเสริมให้เด็กกระทาความผิด ไม่ใช่ว่าสั่งปิดแล้วก็เปิดใหม่ ซึ่งตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนั้นก็ไม่สามารถยอมความได้อยู่
แล้ว ก็ต้องขอฝากด้วย ถ้าวัฒนธรรมจังหวัดมีกาลังพลไม่พอก็ร้องขอจากปลัดจังหวัดได้ หรือทางตารวจก็ได้ จะได้
ช่วยกันดาเนินการ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ

-๙ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

