รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายปานทอง
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.นางสาวรัชดาพร
๑๑. นายประภัทร
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นางกิตติมา
๑๔. นายจารัส
๑๕. นายสมพจน์
๑๖. นายจุมพล
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวบุหลัน
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นางสธัญญา
๒๔. นางอุสนีย์
๒๕. นายบรรจบ
๒๖. นางจิภาพร
๒๗. นายชาญณรงค์
๒๘. นายปรีชา
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร
๓๒. นายวิทิตย์

สระคูพันธ์
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
”
เมืองเก่า
แทน หน.สนง.จังหวัดขอนแก่น
”
ประพันธ์พจน์
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์อ่อน
แทน
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
กัณจักร
แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เหล่าเลิศฤทธิกุล
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
เดชดานิล
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
”
ทินบุตร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
วงศ์ศรี
แทน ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
อินทรชาธร
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
รัตนสุโกศล
แทน สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
ศรีหนองบัว แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
นามมูลน้อย แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”

๓๓. นายจักรพันธ์
อินโคกสูง
๓๔. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๓๖. นายอมร
ศรีคันธรรพ
๓๗. นางนงค์นุช
ปานแย้ม
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์
๓๙. นายเสด็จ
ทะยาราช
๔๐. รศ.ดร.วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน์
๔๑. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๔๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
๔๓. นายสุเทพ
โคตรทุม
๔๔. นายสุทัศน์
เกตษา
๔๕. นายวินัย
มีแก้ว
๔๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
๔๗. นายนคร
สุพรรณ
๔๘. นายชาญชัย
วิทยาภรณ์
๔๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
๕๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
๕๑. จ.อ.อารีย์
สอนตาง
๕๒. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๓. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๔. นางกาไล
ทาศรีภู
๕๕. จ.อ.ชูเกียรติ
ตะถา
๕๖. นายสมเดช
พรมทา
๕๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
๕๘. นายประครอง
สามศรี
๕๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
๖๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๖๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
๖๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๖๓. นายวรชัย
ธรรมชาติ
๖๔. นายจารุเมือง
ทองเฟือง
๖๕. พ.จ.อ.วิรชัย
จวนสาง
๖๖. นางสาวณิชากร คนลคร
๖๗. นายภูมิสรรค์
เสโส
๖๘. นายกฤษกร
ศรีตระการ
๖๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
๗๐. นายเกรียงไกร
เที่ยงแท้

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
แทน
แทน
แทน
แทน

-๒สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ตม.จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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

กรรมการฯ
”
,,
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๗๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน
๗๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๓. พ.ต.ท.สมเกียรติ มีพูล
แทน
๗๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๕. พ.ต.ท.มนัส
เล็กชะอุ่ม
แทน
๗๖. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
แทน
๗๘. พ.ต.ท.สมบัติ
วงษ์วิชา
แทน
๗๙. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
๘๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๘๑. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
๘๒. พ.ต.ต.สามารถ
พิมพ์ดีต
แทน
๘๓. พ.ต.ต.ณัชพงศ์
วรรณทอง
แทน
๘๔. พ.ต.ท.สมบัติ
งามเชื้อ
แทน
๘๕. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
๘๖. พ.ต.ต.นพวิทย์
เศรษฐ์นิโรจน์ แทน
๘๗. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทิพซ้าย
แทน
๘๘. พ.ต.ท.นภัสกรณ์ ศรีสุวรรณ
แทน
๘๙. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
๙๐. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
๙๑. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
๙๒. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
๙๓. พ.ต.ท.ภาสกร
มหาวงษ์นันท์ แทน
๙๔. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๕. พ.ต.ท.บุญเหลือ คาศรี
แทน
๙๖. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๗. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๘. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๙. ร.ต.อ.ชัยมนัส
เทพโพธิ์
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.สรอรรถ ทานาค
แทน
๑๐๑. พ.ต.ท.ชนาธิป เฉลิมแสน
แทน
๑๐๒. พ.ต.ต.สนั่นภัค มาวงแหวน
แทน
๑๐๓. พ.ต.ท.ชัยพล
คานอก
แทน
๑๐๔. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ จากลรัตน์
แทน
๑๐๕. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๓นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.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

กรรมการฯ
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”
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กรรมการ/เลขานุการฯ

-๔ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจปฏิบัติราชการอื่นจึงมอบหมายให้ประธานฯเป็นผู้ดาเนินการประชุม
แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๒ ราย จับ ๑๔ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๑๘ ราย จับ ๕๙ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๖๕๙ ราย ผู้ต้องหา ๗๑๗ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.พ. ๒๕๖๑ กับ ก.พ. ๒๕๖๒
ก.พ. ๒๕๖๑
ก.พ. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๐
๒๒
เพิ่มขึ้น ๒
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๗๕
๑๑๘
เพิ่มขึ้น ๔๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๐
๑๖
ลดลง ๔
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๒๖
๖๕๙
เพิ่มขึ้น ๑๓๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.พ. ๒๕๖๑ กับ ก.พ. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๐ จับได้ ๒๐ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒๒ จับได้ ๑๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓)
คดีเพิ่มขึ้น ๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๔ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๗๕ จับได้ ๖๑ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑๑๘ จับได้ ๕๙ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)
คดีเพิ่มขึ้น ๔๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๑
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๑
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๑
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๓๙ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๘ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๘ คดี
เกิด ๑๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๔ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๕๒๖ คดี ผู้ต้องหา ๖๐๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๔.๔๕)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๖๕๙ คดี ผู้ต้องหา ๗๑๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๘๐)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๓๓ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๑ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๕๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖๐๓ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รวมจับ ๖๐๓ ราย ผู้ต้องหา ๖๑๑ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๔ ราย
- จาหน่าย
๙ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๒๔ ราย
- ครอบครอง
๑๗๕ ราย
- เสพ
๒๙๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๘,๓๗๕ เม็ด
- ยาไอซ์
๖๒ กรัม
- กัญชาแห้ง
๔๙,๕๐๐๐ กรัม
- กัญชาสด
๑๕ ต้น
ประธานฯ - ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องชี้แจง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องถึง ๒๑ คดี โดยเฉพาะการลัก
รถจักรยานยนต์ จึงขอฝาก สภ.ย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แจ้งข้อมูลให้ส่วนกลางทราบเพื่อดาเนินการดูแลและ
แก้ไขร่วมกันด้วย

-๖ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ฝากมาว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลให้เข้มแข็งและครอบคลุมทุกจุด และถ้า
มีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่พอก็ให้ผนวกกับกาลังของอาสาของจังหวัดร่วมกันออกตรวจ ต้องร่วมประชุมย่อยอีกครั้งเพื่อมีการ
ปรึกษาหรือมีการแบ่งโซนและแบ่งหน้าที่กันทาให้ชัดเจน
ประธานฯ – ทุกคดีมีการแจ้งความร้องทุกข์หรือยัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – มีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนทุกคดีแล้ว และบางคดีที่ลักจักรยานยนต์ก็มี
การจับกุมและทาการขยายผลทาให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มขึ้น
ประธานฯ – ก็ให้มีการประสานข้อมูลให้กับทางฝ่ายการประชุมความมั่นคงจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อความแม่นยาของสถิติ
ในการจับกุมต่างๆ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม ข้อมูลที่นาเสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ และการปฏิบัติที่ต้องร่วมมือกัน
ของทุกฝ่ายทางเลขาฯจะเป็นผู้ประสานและดาเนินการให้
ประธานฯ – ๒๑ คดี เกิดในเดือนเดียวกันหรือไม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สถิติในแต่ละเดือนจะมีการลักทรัพย์ประมาณ ๑๔ – ๑๕ ราย ทรัพย์สินที่ผู้ร้ายได้ไปส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นพระเครื่อง, เงินสดเป็นต้น
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ในนามกลุ่มตัวแทนของผู้เสียหายจากการโจรกรรมของคนร้ายในเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากการที่ตามจับกุมได้ในแหล่งรับซื้อของโจร พบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
ประธานฯ – ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบปัญหาแล้วและได้บูรณาการกาลังทุกภาคส่วนเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาการ
ลักทรัพย์ ในมาหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องให้หมดไป และเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้จับกุมผู้ต้องหาไดแล้วขอให้
ดาเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและต้องมีการขยายผลในทุกคดีด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.พ. ๒๕๖๒ แยก
เปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ก.พ. ๒๕๖๒
- ไม่สวมหมวก
๙๕๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๘๕๐ ราย
- เมาสุรา
๑๑๗ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๗๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๗๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๘๕ ราย
- ขับรถเร็ว
๖๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๖๕๐ ราย
- ล็อคล้อ
๘๐๐ ราย
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ – เรื่องการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุนั้นจะโยงไปถึงช่วง ๗ วันอันตราย ในช่วงเดือนเมษายน ที่จะถึง
นี้ ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนให้ได้อย่างปลอดภัย วิเคราะห์ ข้อมูลมาทุกๆปีส่วนมาก
สาเหตุหลักๆก็มาจากการดื่มสุราแล้วก็มีการขับขี่ เพราะฉะนั้นต้องมีการตั้งด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และเข้มงวด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – รายงานผลการปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ยอดรวมทั้งหมด ๑,๕๘๔ เรื่อง ถอนคา
ร้องทุกข์ ๖๘ เรื่อง ไกล่เกลี่ยสาเร็จ ๖๘๒ ราย เจรจาไม่สาเร็จ ๒๓๘ ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ ๖๖๔ ราย ตั้งแต่เริ่ม

-๗ดาเนินการมาข้อมูลถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ยอดที่คืนโฉนดให้ชาวบ้านจานวน ๒๕๐ โฉนด มีการออกหมายจับ
และทาการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ ๒๐ ราย
ประธานฯ – มีกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นหรือไม่
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – มีกระจายอยู่ในทุกพื้นที่เช่น กระนวน, เขาสวนกวาง, น้าพอง, ชุมแพ,เมืองขอนแก่น,
บ้านเป็ดและมัญจาคีรี รวมทั้งหมด ๒๑ ราย
ประธานฯ – เป็นมาตรการที่ดีมาก บางทีถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายแล้วทาให้ชาวบ้านเสียเปรียบมาก เพราะรู้ไม่เท่า
ทัน ช่องว่างทางกฎหมายเยอะมาก
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๑ คดี นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด ๕ คดี รวม
๖ คดี ผู้ต้องหา ๒ คน ของกลางเป็นไม้กระยาเลย จานวน ๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๐.๑๖ ลูกบาศก์เมตร ไม้พะยูง ๖
ต้น/ท่อน ปริมาตร ๐.๔๔ ลูกบาศก์เมตร ไม้สักจานวน ๓ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕.๔๗๔ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรู) ๕๑
เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๐.๔๑๒ ลูกบาศก์เมตร ไม้ยางนา ๖ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๕.๕๑ ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งหมด ๑๖
ต้น/ท่อน ปริมาตร ๖.๕๘๔ ลูกบาศก์เมตร ซากเก้ง ๑ ซาก ๔ ขา และมีปืนแก็ป ๓ กระบอก เครื่องกระสุน ๑ นัด
เลื่อยโซ่ยนต์ ๑ เครื่อง มีด ๑ เล่ม เหตุเกิดที่อาเภอมัญจาคีรี, อาเภอชุมแพ, อาเภอซาสูง, อาเภออุบลรัตน์ และอาเภอ
เขาสวนกวาง และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ไปทางานมี ๓ ลักษณะ ๑. คือทางรัฐจัดส่ง เป็นแบบ MOU
รัฐต่อรัฐ มีด้วยกัน ๓ ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น,อิสราเอล และประเทศเกาหลี ในเดือนมีนาคม ที่จังหวัดขอนแก่นมี
ผู้สมัครไปทางานแบบ MOU ที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน ๒๑ คน ส่วนประเทศอิสราเอลมีผู้มาสมัคร ๕๘๙ คน ส่วน
ประเทศเกาหลียังไม่มีผู้มาสมัคร ๒.ไปทางานต่างประเทศโดยผ่านบริษัทจัดหางาน และต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ๓. ไปทางานต่างประเทศโดยมาแจ้งด้วยตนเอง กรณีนี้คือมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเป็นผู้หางานให้แล้ว
ต้องมีสัญญาและมีการประทับตราโดยสถานทูตหรือสานักงานแรงงานในประเทศนั้น สาหรับแรงงานที่ถูกหลอกลวงไป
ทางานต่างประเทศที่มากที่สุดคือ ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนมากเป็นการสมยอมพวกที่มีอายุเกินก็จะเข้าไปแบบท่องเที่ยว
แล้วก็เข้าไปลักลอบทางาน ที่เข้าไปประเทศเกาหลีส่วนมากก็คือมี เงินเดือนสูงคือประมาณห้าหมื่นบาททั้งๆที่งานที่ทา
คือเป็นกรรมกรก่อสร้าง,กรรมกรเกษตร และกรรมกรอุตสาหกรรม สาหรับวิธีแก้ปัญหาคือทางสานักงานจัดหางาน
จังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้กับทาง กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตาบล และทุกอาเภอได้เข้าใจและช่วยบอกต่อ
ให้ประชาชนได้รับรู้ต่อไป และที่ด่านสุวรณภูมิจะมีด่านสกัดผู้ที่ลักลอบไปทางานสาหรับเดือนที่แล้วกักตัวผู้ที่ลักลอบ
เข้าไปแบบท่องเที่ยวได้ถึง ๔๐ คน สาหรับคนกลุ่มนี้พอให้มาร้องทุกข์จะไม่มาร้อง ไม่มาดาเนินการใดๆ จึงทาให้ไม่
สามารถจับกุมผู้ที่ทาการหลอกลวงได้ง่าย สาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่นก็เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย
หมดแล้วตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้แรงงานชาวกัมพูชา,ลาว และเมียนมา ต้องมีพาสปอร์ต และวีซ่าที่
ถูกต้องทุกคน อีกกรณีหนึ่งคือเข้ามามีพาสปอร์ตที่ถูกต้องแต่วีซ่าเป็นแบบนักท่องเที่ยวแล้วลักลอบเข้ามาทางาน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม ชาวเวียดนาม และมีชาวอินเดียที่ลักลอบเข้ามาขายถั่ว ที่เข้ามาอยู่เกินกว่าวีซ่ากาหนด
overstay บาท ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น ๙,๐๐๑
คน เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ๘,๙๓๖ คน นาเข้า (MOU) ๕,๓๙๕ คน (แยกเป็น กัมพูชา ๕๘๕ คน, ลาว ๒,๑๕๗ คน,
เมียนมา ๒,๖๕๓ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๕๙ คน (กัมพูชา ๖๔๘ คน, ลาว ๔๓๙ คน, เมียนมา ๖๗๒ คน) ผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๖๕ คน จากการตรวจสอบไม่ค่อยมีปัญหาเพราะได้ทาการลงพื้นที่และมีการบูร
ณาการการกวดขันและจับกุมอยู่เป็นประจา จะมีก็กรณีชาวเวียดนามเข้ามาเปิดร้านขายข้าวมันไก่ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่
สามารถเป็น นายจ้ างตังเองได้อยู่แล้ ว ต้องเป็นลู กจ้างเท่านั้น ซึ่งเวียดนามนั้นก็ทางานได้แค่ ๒ อาชีพเท่านั้นคือ
กรรมกร และประมงทะเล
ประธานฯ - ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยในการไปทางานที่ประเทศเกาหลี
ที่ประชุม - รับทราบ

-๘สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
ในห้วงเดือนมีนาคม ได้รับคาร้อง ๑๖ เรื่อง จานวนลูกจ้าง ๔๑ คน จานวนเงิน ๒,๒๗๗,๓๔๗ บาท รับคาร้องสะสมมา
ตัง้ แต่เดือน มกราคม ๒๕๖๑ จนถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๕๖ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๓๖๔ คน
จานวนเงิน ๘,๘๘๑,๔๖๕ บาท จานวนคาร้องที่ทาแล้วเสร็จ ๒๕ เรื่อง ลูกจ้าง ๕๔ คน ได้รับสิทธิประโยชน์แล้ว
๔๒๗,๙๕๖ บาท ยังค้างอยู่ ๑๐๕ เรื่อง ลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๐ คน สาหรับการตรวจสถานประกอบการมีการตรวจ
ทั้งหมด ๑๕๘ แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๔,๔๐๘ คน ที่ไม่ถูกต้องจานวน ๕๙ แห่ง ซึ่งได้แจ้งให้ดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องทั้งหมดแล้ว
ประธานฯ - สถานที่ทาผิดเกี่ยวกับลูกจ้างที่ไหนบ้าง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น – ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเกี่ยวกับการก่อสร้างและเป็นการ
โอนมาจากต่างจังหวัดด้วย
อัยการจังหวัดขอนแก่น – กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างเป็นความเดือดร้อนของลูกจ้างอย่างมาก ซึ่งการที่เขา
มาร้องเราจะนาเงินกองทุนสงเคราะห์มาจ่ายแทนให้ลูกจ้างแล้วไปเรียกเก็บกับนายจ้างจะได้หรือไม่
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น – สามารถทาได้ตามขั้นตอนของสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน อันดับแรกที่รับคาร้องมาจากลูกจ้างต้องชี้แจงเรื่องกองทุนสงเคราะห์ให้ลูกจ้างฟังก่อน และภายหลัง
ออกคาสั่งให้นายจ้างไปแล้วแต่นายจ้างไม่ปฏิบัติภายใน ๓๐ วัน ทางสานักงานฯ ก็จะส่งเรื่องไปดาเนินคดีต่อพนักงาน
สอบสวน หลังจากนั้นก็จะประสานกับลูกจ้างให้เข้ามารับเงินกองทุน
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๓ แห่ง แยกเป็น ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง โรงภาพยนตร์ ๑
ในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
ประธานฯ - ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็จะมีร้านเกม วีดีโอเกม กฎหมายระบุอายุให้ผู้เข้าไปใช้บริการอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปตรวจให้บันทึกภาพถ่ายและวีดีโอไว้ด้วย รวมทั้งยึดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อนามาตรวจสอบ
ด้วยซึ่งจาทาให้ครบองค์ประกอบของกฎหมาย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน
การรับข้าวสารฯมายัง บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์ ที่อยู่ 88 ม.6 ถ.มิตรภพ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ตามที่คณะทางานระดับจังหวัดดาเนินการตรวจสอบการนาข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทางาน (มอบหมายให้อาเภอโนนศิลาร่วมตรวจสอบ) 2) พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 3)
เจ้าหน้าที่ทหาร 4) เจ้าหน้าที่ตารวจ 5) อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อคส.ประจาคลังสินค้า และเจ้าของคลัง บมจ.
ไทยเอทานอลพาวเวอร์ ตรวจสอบความพร้อม, การรับข้าวฯ, การของเบิกข้าวฯไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทา
นอล ของ บริษัท ไทยเอทานอล เพาเวอร์ (มหาชน) จากัด ผลปรากฏดังนี้
1. การรับข้าวอุตสาหกรรมฯจากคลังสินค้ากลาง ดังนี้
1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 2 หลัง ได้แก่ 1) คลังสินค้า อ.เลิศผล หลัง 2 2) คลังสินค้าร้านนิยมชัยพืชผล หลัง 1
รับมอบข้าวครั้งแรกวันที่ 4 กันยายน 2561 และเก็บข้าวสารฯไว้ในคลังสินค้า บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์ ตามบัญชี
ดังนี้
1) หลังที่ 3 เป็นข้าวเหนียว 10% ปริมาณน้าหนักรวมกระสอบ 1,560.230 ตัน น้าหนักสุทธิ 1,542.308 ตัน
2) หลังที่ 4 เป็นข้าวเหนียว 10% และปลายข้าวขาว เอวันเลิศ ปริมาณน้าหนักรวมกระสอบ 1,679.60 ตัน น้าหนัก
สุทธิ 1,660.485 ตัน
3) หลังที่ 5 เป็นข้าวเหนียว 10% และปลายข้าวข้าว เอวันเลิศ ปริมาณน้าหนักรวมกระสอบ 1,519.535 ตัน น้าหนัก
สุทธิ 1,501.834 ตัน

-๙1.2 จังหวัดอุดรธานี จานวน 1 หลัง ได้แก่ คลังสินค้าอุดรประเสริฐผล หลัง 3 รับมอบข้าวครั้งแรกวันที่ 5 กันยายน
2561 และเก็บข้าวสารฯไว้ในคลังสินค้า บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์ ตามบัญชี ดังนี้
1) หลังที่ 6 ประตู 2 เป็นปลายข้าวหอมมะลิเอวันเลิศและปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ ปริมาณน้าหนักรวมกระสอบ
4,687.255 ตัน น้าหนักสุทธิ 4,633.651 ตัน
1.3 จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 หลัง ได้แก่ คลังสินค้าเกษมสุขพาณิชย์ หลัง 1 รับมอบข้าวสารครั้งแรกวันที่ 11
กันยายน 2561 และเก็บข้าวสารฯไว้ในคลังสินค้า บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์ ตามบัญชี ดังนี้
1) หลังที่ 6 ประตู 3 เป็นข้าวท่อนหอมมะลิ ปริมาณน้าหนักรวมกระสอบ 2,920.445 ตัน น้าหนักสุทธิ 2,888.105
ตัน
รวมปริมาณทั้งสิ้น 12,226.3828 ตัน (12,226,382.80 กก.)
สรุปยอดการเบิกใช้ข้าวสารอุตสาหกรรมฯนาไปใช้ผลิตเอทานอล ของ บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
ปริมาณข้าวสารสุทธิ (กก.)
หมายเหตุ
คลังสินค้า
ตามบัญชี
เบิกใช้
คงเหลือ
หลังที่ 3
1,542,307.70
1,542,307.70
หลังที่ 4
1,660,485.40
1,660,485.40
หลังที่ 5
1,501,833.80
1,501,833.80
แผนการผลิต ระหว่างวันที่
หลังที่ 6 (ประตู
7,521,755.90
2,359,130
5,162,625.90
22 ธ.ค.61 – 25 เม.ย. 62
2,3)
รวม
12,226,382.80
7,063,756.90
5,162,625.90
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - สาหรับเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดนัดการประชุมจะได้รวดเร็วขึ้น
และขอแผนผังบ้านพักอาจารย์ทั้งหมด และอัตรากาลังพลทั้งหมดว่ามีเท่าไหร่
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ภายหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วขอให้ทุกหน่วยติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด เพราะยังไม่
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ กกต.ยังไม่ประกาศรับรอง อาจมีกลุ่มต่างๆที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก่อการชุมนุม จึงขอ
ฝากให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแลและติดตามช่วยกันประสานกันในทุก มิติด้วย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้
เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

