รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.สมศักดิ์
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

จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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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”
กรรมการ/เลขานุการฯ

-๔ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจปฏิบัติราชการอื่นจึงมอบหมายให้ประธานฯเป็นผู้ดาเนินการประชุม
แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๕ ราย จับ ๓๓ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๑๑ ราย จับ ๕๖ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๗
ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๕๙๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๔๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๒
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน มี.ค. ๒๕๖๑ กับ มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๑
มี.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๓
๓๕
เพิ่มขึ้น ๒
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๙๙
๑๑๑
เพิ่มขึ้น ๑๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๐
๑๖
ลดลง ๑๔
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๒๔
๕๙๘
ลดลง ๑๒๖
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มี.ค. ๒๕๖๑ กับ มี.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๓๒ (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๓๕ จับได้ ๓๓ (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘)
คดีเพิ่มขึ้น ๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๒ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๙๙ จับได้ ๖๗ (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑๑๑ จับได้ ๕๖ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๒ 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 ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๕๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖๕ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๒๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๒ คดี
เกิด ๑๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๑ คดี
เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๒ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๒๔ คดี ผู้ต้องหา ๘๓๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๔.๐๕)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๕๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๔๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๙)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๒๖ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๙ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๙ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๑ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๔๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๓๖ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
รวมจับ ๕๓๖ ราย ผู้ต้องหา ๕๔๔ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๙ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๐๓ ราย
- ครอบครอง
๑๔๐ ราย
- เสพ
๒๘๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๓,๗๘๒ เม็ด
- ยาไอซ์
๖๓ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๘๘๘ กรัม
- กัญชาสด
๐ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ แยก
เปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

-๖เม.ย. ๒๕๖๑
๑,๑๕๐ ราย
๑,๑๐๐ ราย
๑๕๓ ราย
๙๙๐ ราย
๑๖๐ ราย
๑๔๐ ราย
๑,๑๕๐ ราย
๑,๒๕๐ ราย
๘๙๐ ราย

เม.ย. ๒๕๖๒
๙๘๐ ราย
๑,๑๓๐ ราย
๒๒๘ ราย
๖๕๐ ราย
๕๓๕ ราย
๑๓๐ ราย
๘๕๐ ราย
๗๕๐ ราย
๙๕๐ ราย

- ไม่สวมหมวก
- ไม่มีใบอนุญาต
- เมาสุรา
- ไม่คาดเข็มขัด
- รถดัดแปลง
- ขับรถย้อนศร
- ขับรถเร็ว
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
- ล็อคล้อ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น –การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการจัดพิธีคืน
โฉนดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยท่านจะเป็นประธานมอบด้วยตัวเองที่ จังหวัดพิษณุโลก สาหรับเรื่องร้องเรียนใน
จังหวัดขอนแก่น ที่ค้างอยู่ พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ให้แต่ละหน่วยเข้า
มารับไปดาเนินการให้แล้วเสร็จ และจะได้ติดตามทุก ๑๕ วัน
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒ มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๒ คดี นอกเขตอุทยานไม่มี ผู้ต้องหา ๒ คน ของ
กลางเป็นนกกางเขนดง จานวน ๑ ตัว อุปกรณ์กระทาผิด ปืนแก็ป ๑ กระบอก เครื่องกระสุน ๑ นัด เหตุเกิดที่อาเภอ
หนองเรือ และอาเภอชุมแพ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารที่แจกให้แล้ว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มี
อะไรที่น่าเป็นห่วง เพียงแต่จะแจ้งข่าวสารที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น คือเรื่องไปทางานยัง
ต่างประเทศโดยใช้วิธีเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปที่ประเทศเกาหลี หรือที่เรียกว่าผีน้อย ขอนแก่นเราจะมีผู้ถูกกักตัวที่ด่าน
สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เดือนละประมาณ ๒๐ – ๓๐ ราย ซึ่งตอนนี้ทางสานักงานก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และคนไทยโดนกักตัวที่ประเทศเกาหลี ๑๕๐ – ๒๐๐ คน และก็ถูกส่งตัว
กลับ ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานก็กาลังแก้ปัญหาอยู่เพราะทาให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และทา
ให้ประชาชนเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลา แต่ส่วนมากที่ไปนั้นก็ไม่ใช่เป็นการถูกหลอกไป มีความเต็มใจให้ถูกหลอก
เพราะถ้าไปโดยรัฐจัดส่งนั้นจะต้องมีการสอบภาษาเกาหลีด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และมีอายุที่จากัด และอีก
อย่างที่จะประชาสัมพันธ์คือ คนไทยที่ไปทางานต่างประเทศจะมีปัญหาสี่อย่างคือ ๑.ดื่มสุรามากเกินไป ๒.เรื่องทะเลาะ
วิวาท ๓.เรื่องการพนัน ๔.เรื่องยาเสพติด จึงอยากจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม - รับทราบ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
ในห้วงเดือนเมษายน ได้ตรวจสถานประกอบการทั้งหมด ๑๐ แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๓,๕๕๒ คน พบว่าปฏิบัติการไม่
ถูกต้อง ๔ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่า, การเรียกเก็บเงินประกันที่ไม่ถูกต้อง, ไม่ดาเนินการวางกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการทางาน และส่วนที่ ๒ คือตรวจความปลอดภัยในการทางานจานวน ๑๕ แห่ง พบการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จานวน ๑๒ แห่ง และไม่ถูกต้อง ๓ แห่ง ได้รับคาร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔ คดี เป็นลูกจ้าง ๓๘ ราย

-๗ยอดเงินทั้งหมด เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท ดาเนินการสะสมมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๔ ราย ลูกจ้าง ๓๙ คน เงิน สามแสน
สามหมื่นบาท
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๘ แห่ง แยกเป็น ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง ร้านเกม ๒ และ
ร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนต์ ๓ แห่ง ออกตรวจแบบบุณณาการ ๑๐ แห่ง ในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบ
การกระทาความผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน แต่เป็นการผลิตเป็นเอทานอล มีการ
ตรวจสอบประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ คือ มีการนาเข้าข้าวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุรินทร์
ทั้งหมด หนึ่งหมื่นสองพันล้านกิโลกรัม และได้เปิดใช้ไปแล้ว เจ็ดพันล้านกิโลกรัม ข้าวที่เหลือห้าพันล้านกว่ากิโล ซึ่งมี
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าวหอมมะลิแต่ไม่สามารถนามาบริโภคได้แล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าทุกฝ่ายร่วมตรวจสอบทุกเดือนเป็น
ประจา
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ขอประชาสัมพันธ์ ทางสานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นจะจัดงานวันนัดพบแรงงาน
ประจาปี ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น ๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่ง
คาดว่าจะมีสถานประกอบการมาร่วมงานไม่ต่ากว่า ๘๐ แห่ง รวมทั้งจะมีการรับสมัครงานไปทางานต่างประเทศด้วย
โดยบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง ๗ หน่วย มาร่วมงาน
ในครั้งนี้
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
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

