รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.อลงกต
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. ก.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พล.ต.สมชาย
๗. พ.ต.อ.จรูญ
๘. นายธานินทร์
๙. นายทรงวุฒิ
๑๐.นางสาวรัชดาพร
๑๑. นายประภัทร
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นายไพรัชฌ์
๑๔. นายทรงศักดิ์
๑๕. นายสุขสันต์
๑๖. นายจุมพล
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวมุทิตา
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นายสราวุธ
๒๔. นายศิริพันธุ์
๒๕. นางสาวกาญจนา
๒๖. นางสาวพูนสุข
๒๗. นายธวัชชัย
๒๘. นายเลิศวีระ
๒๙. นางสาวจิรภา
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร

วรกี
ชนะกาญจน์
พื้นชมพู
วันตา
วรกี
ครรภาฉาย
นวมทอง
ชัชวัชมล
คาพรหม
เมืองเก่า
แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
สงคราม
โวหาร
แทน
จันทรโรจน์ แทน
เดชดานิล
แทน
ลอยนอก
คนกลาง
แทน
บุตรถา
แทน
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
แตงจันทึก
แทน
ทองดี
สุโพธิ์
ศรีกงพลี
ราชชาดา
แทน
พินรัตน์
แทน
วิริยะจิตต์
แทน
ดอกนารี
แทน
ทุกลิขิต
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน

ปลัดจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผบ.เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น
”
หน.สนง.จังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”

๓๒. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย แทน
๓๓. นายมังกร
กัลยา
แทน
๓๔. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน
๓๖. นายสาคร
นาชัย
แทน
๓๗. นางนงค์นุช
ปานแย้ม
แทน
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์
๓๙. นางปณิตา
กิตติภูมิ
แทน
๔๐. รศ.ดร.วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน์
แทน
๔๑. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน
๔๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
๔๓. นางวราพร
หาญชนะชัยกูล แทน
๔๔. นายสุทัศน์
เกตษา
แทน
๔๕. นายวินัย
มีแก้ว
แทน
๔๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน
๔๗. นายวิรัตน์ชัย
สละ
แทน
๔๘. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
๔๙. นายสมบูรณ์
มานาดี
แทน
๕๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
แทน
๕๑. จ.อ.อารีย์
สอนตาง
แทน
๕๒. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน
๕๓. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน
๕๔. นางนิ่มนวล
โม้ชยั
แทน
๕๕. นายศุภโชค
สันเสนาะ
รรท.
๕๖. นายสมเดช
พรมทา
แทน
๕๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
แทน
๕๘. นางประครอง
สามศรี
แทน
๕๙. นายพงศธณ
พันธุช์ ัยภูมิ
แทน
๖๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล แทน
๖๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
แทน
๖๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน
๖๓. นายวรชัย
ธรรมชาติ
แทน
๖๔. นายจารุเมือง
ทองเฟือง
แทน
๖๕. พ.จ.อ.วิรชัย
จวนสาง
แทน
๖๖. นางสุภาพร
สายสุด
แทน
๖๗. นายภูมิสรรค์
เสโส
แทน
๖๘. นายกฤษกร
ศรีตระการ
แทน
๖๙. นายทิวา
พุทธบุรี
แทน

-๒ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
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

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

๗๐. นายเกรียงไกร
เที่ยงแท้
แทน
๗๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน
๗๒. ร.ต.อ.วิษณุศักดิ์ โชติอ่อน
แทน
๗๓. พ.ต.ท.สมเกียรติ มีพูล
แทน
๗๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๕. พ.ต.ท.นิพันธ์
พรมนิ่ม
แทน
๗๖. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ แสงชาติ
๗๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
แทน
๗๙. พ.ต.อ.นิติพงศ์
มงคลศรี
๘๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๘๑. พ.ต.ท.รัฐพล
ไชยโย
แทน
๘๒. พ.ต.ต.สามารถ
พิมพ์ดีต
แทน
๘๓. พ.ต.ท.สุทธิสม
ตระแก้วจิตร แทน
๘๔. พ.ต.ท.สมบัติ
งามเชื้อ
แทน
๘๕. พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย
ผสมศรี
แทน
๘๖. พ.ต.ต.นพวิทย์
เศรษฐ์นิโรจน์ แทน
๘๗. พ.ต.ท.สมุทร
สีดาราช
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.ท.ไมตรี
โปร่งจิตร
แทน
๙๓. พ.ต.ท.ภาสกร
มหาวงษ์นันท์ แทน
๙๔. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๕. พ.ต.ท.สุรพล
จาพร
แทน
๙๖. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๗. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๘. พ.ต.ท.จงประเสริฐ มธุรส
แทน
๙๙. พ.ต.ท.พรเทพ
บูชาอินทร์
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.กิตติวีระชัย พรหมประทุม แทน
๑๐๑. พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี
แทน
๑๐๒. พ.ต.ท.ณชรต
แก้วเพชร
แทน
๑๐๓. พ.ต.ท.ชัยพล
คานอก
แทน
๑๐๔. พ.ต.ท.จินดา
เทพยศ
แทน
๑๐๕. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๓นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านฝาง
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.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
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการ/เลขานุการฯ

-๔ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจปฏิบัติราชการอื่นจึงมอบหมายให้ประธานฯเป็นผู้ดาเนินการประชุม
แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๘ ราย จับ ๒๓ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๒๔ ราย จับ ๘๘ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๙ ราย จับ ๑๓ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๖๗๒ ราย ผู้ต้องหา ๗๑๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ต.ค. ๒๕๖๑ กับ ต.ค. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๓
๒๘
ลดลง ๕
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๙
๑๒๔
เพิ่มขึ้น ๑๕
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๑
๑๙
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๗๑
๖๗๒
ลดลง ๙๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ต.ค. ๒๕๖๑ กับ ต.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๓๑ (คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒๘ จับได้ ๒๓ (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔)
คดีลดลง ๕ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๖ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๐๙ จับได้ ๘๖ (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑๒๔ จับได้ ๘๘ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๕ 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
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์

-๕เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕ คดี
เกิด ๗๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๗๔ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๒ คดี
เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๕ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐)

ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
คดีลดลง ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๗๑ คดี ผู้ต้องหา ๘๘๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๔.๕๓)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๖๗๒ คดี ผู้ต้องหา ๗๑๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๔)
คดีลดลง ๙๙ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๗ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๘๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖๑๔ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
รวมจับ ๖๑๔ ราย ผู้ต้องหา ๖๑๙ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๔ ราย
- จาหน่าย
๙ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๓๕ ราย
- ครอบครอง
๑๖๐ ราย
- เสพ
๓๐๖ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๔๕,๗๔๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๔๗๖ กรัม
- กัญชาแห้ง
๔๙.๙๙ กิโลกรัม
- กัญชาสด
๒๓ ต้น
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
รวมจับ ๗,๗๒๐ ราย ผู้ต้องหา ๗,๘๐๔ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้

-๖ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

- ผลิต
๑๗
- จาหน่าย
๑๓๐
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑,๕๘๙
- ครอบครอง
๒,๐๒๘
- เสพ
๓,๙๕๖
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑,๗๒๑,๗๒๐ เม็ด
- ยาไอซ์
๔,๖๗๐ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๒๙๐ กิโลกรัม
- กัญชาสด
๔๔ ต้น

ประธาน – เดือนตุลาคมขอให้สรุปผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวมทั้งปีด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิตกิ ารจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน พ.ย. ๒๕๖๒ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
รายการ

พ.ย.61

พ.ย.62

ไม่สวมหมวก

980

968

ไม่มีใบอนุญาต

950

1056

เมาสุรา

126

73

ไม่คาดเข็มขัด

750

936

รถดัดแปลง

112

99

ขับรถย้อนศร

110

103

ขับรถเร็ว
950
329
เดือน พ.ย.61 ฝ่าสัญญาณไฟแดง จานวน 750 ราย เดือน พ.ย.62 ฝ่าสัญญาณไฟแดง จานวน 949 ราย
ล็อคล้อ จานวน 950 ราย
ล็อคล้อ จานวน
850 ราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ๒๕๖๒ รวม
๑๐ เดือน ดังนี้
จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๗๐ ครั้ง เทียบกับปี๒๕๖๑ ช่วง
เดียวกัน มีอุบัติเหตุเกิด ๓๕๐ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๑๔๐ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒,๕๘๘ คน เทียบกับปี ๒๕๖๑ ช่วงเดียวกัน มี
ผู้บาดเจ็บจานวน ๒,๓๘๕ คน เพิ่มขึ้น ๒๐๓ คน ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๓๕๕ คน เทียบกับปี ๒๕๖๑ ช่วงเดียวกัน มี
ผู้เสียชีวิตจานวน ๒๒๗ คน เพิ่มขึ้น ๗๘ คน คนสาหรับเดือน ต.ค.๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๑ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี
๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๖ ครั้ง ลดลง ๕ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒๖๙ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ มีผู้บาดเจ็บ ๑๓๑ คน

-๗เพิ่มขึ้น ๑๓๘ คน มีผู้เสียชีวิต ๒๒ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิต ๒๖ คน ลดลง ๔ คน เสียชีวิต ณ ที่เกิด
เหตุ ๑๖ ราย ที่โรงพยาบาล ๖ ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุคือ รถจักรยานยนต์ ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงอายุ
๑๕ – ๑๙ ปี เสียชีวิต ๓ ราย, ช่วง ๒๐ – ๒๔ ปี จานวน ๗ ราย และช่วงอายุ ๒๕ – ๒๙ ปี จานวน ๑ ราย ๓๐ – ๓๙
ปี จานวน ๓ ราย, ๔๐ – ๔๙ ปี ๗ ราย และอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จานวน ๗ ราย ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วง
๐๔.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น. จานวน ๒ ราย ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ๑ ราย ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ จานวน ๕ ราย,
๑๖.๐๐ น.- ๒๐.๐๐น.จานวน ๖ ราย และช่วง ๒๐.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.จานวน ๘ รายตามลาดับ เกิดมากที่สุดบน
ทางหลวงของแผ่นดิน ๑๐ ครั้ง ทางหลวงชนบท ๓ ครั้ง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ปราบปรามป้องกันการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งอยู่ที่ กองกากับการ
สืบสวนตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดทาการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐

ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีคดีเกิดขึ้นนอกอุทยานจานวน ๓ คดี ไม่พบตัวผู้ต้องหา ไม้ของกลาง ๑๒ท่อน/ต้น
ปริมาตร ๒.๗๗ ลบ.เมตร ไม้แปรรูป ๔ เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๐.๐๕ ลบ.เมตร เกิดในเขตอุทยาน ๑ คดี ผู้ต้องหา
๑ คน อุปกรณ์ในการกระทาผิดเป็นปืนลูกซองยาว ๑ กระบอก ลูกกระสุน ๓ นัด เปรียบเทียบ กับปี ๒๕๖๑ จานวน
คดี ๕ คดี เหตุเกิดที่ภูผาม่าน ๒ คดี อาเภอสีชมพู ๑ คดี และอาเภอชุมแพ ๑ คดี ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงาน
สอบสวนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธาน – ของกลางเป็นไม้อะไรบ้าง
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - เป็นไม้สัก,ไม้พฤกษ์, ถ่อน และประดู่ ...........
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จั ด หางานจั ง หวั ด ขอนแก่ น - ส าหรั บ แรงงานต่ า งด้ า วได้ จั ด เอกสารให้ ที่ ป ระชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน
๑.มาตรการป้องกันการหลอกลวงแรงงาน สานักงานจัดหางานฯ ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๑๗๙ ราย
๒.การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีถูกสาย/นายจ้างเถื่อน ชักชวนไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๓ กรณี ๓ ราย คิดเป็นค่าเสียหาย จานวน ๑๖๙,๙๖๕ บาท
๓.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้ทางานในจังหวัด
ขอนแก่น จานวนทั้งสิ้น ๘,๒๙๔ คน, คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๘,๒๗๓ เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๖๕๒
คน ส่งเสริมการลงทุน ๓๗ คน นาเข้า (MOU) ๕,๘๘๖ คน (กัมพูชา ๕๕๑ คน, ลาว ๒,๒๓๙ คน, เมียนมา ๓,๐๙๖
คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๖๙๘ คน (กัมพูชา ๖๖๗ คน, ลาว ๔๐๑ คน, เมียนมา ๖๓๐ คน) คนต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๒๑ คน
๔. การตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานประกอบการ
จานวน ๑๗ แห่ง ๑,๗๔๐ คน
๕.การดาเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การขอเปลี่ยน
นายจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมาย จานวน ๖๗๙ คน

-๘๔.๗ มาตรการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น (สสค.) – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่
ไม่เป็นธรรม ในห้วงเดือนพฤศจิกายน มีลูกจ้างมายื่นคาร้อง ๒๒ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๗๙ คน ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ๑๒ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑๔ คน เป็นเงิน ๑๘๗,๘๕๗ บาท ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ๔
เรื่อง มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างอยู่ ๖ บริษัท ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ๔๒ คน เลิกกิจการ ๓ แห่ง,ลูกจ้าง
ทุจริต ๑ แห่ง,ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๑ แห่ง และลูกจ้างที่ขาดงานจึงถูกบอกเลิกจ้าง ๑ แห่ง รวม ๖ แห่ง
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อขอใบอนุญาต ๖ แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๘ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง,ร้าน
แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าจาหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๓ แห่ง และการออกตรวจแบบติดตามเพื่อการแก้ไข จานวน ๖
แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๒ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง ร้านแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าจาหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๓
แห่ง และออกตรวจแบบบูรณาการ ๒ ครั้ง จานวน ๕ แห่ง ปรากฏว่าไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น - สรุปการเบิกใช้ข้าวสารอุตสาหกรรมฯเพื่อใช้ผลิตเอทานอล
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 (รอบการตรวจเดือน ตุลาคม 2562)
ปริมาณข้าวสารสุทธิ (ตัน)
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

1,501,833.40

-

หลังที่ 6
(ประตู 2,3)

7,521,755.90

3,991,910.00

3,529,845.90

รวม

12,226.382.80

8,696,536.50

3,529,845.90

ที่ประชุม- รับทราบ
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มีเรื่องขอเชิญฝ่ายพนักงานสอบสวนและฝ่ายปกครองซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีการพัฒนา
ระบบ DXC ซึ่งเป็นระบบการสนับสนุนงานด้านยุติธรรม ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลจากหลายๆหน่วยงาน ได้รวบรวมไว้
ทั้งหมด ๒๗ ฐานข้อมูล เช่นข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลผู้ถูกคุมขัง ข้อมูลผู้ถูกควบคุมความประพฤติ หรือข้อมูลใน
ส่วนของ จึงอยากเชิญแต่ละอาเภอ ๑ ท่าน เช่นปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละ ๑ ท่าน เป็นหัวหน้าพนักงาน
สอบสวน ซึ่งในส่วนของจังหวัดรับรองโดยผู้บังคับการตารวจ ส่วนของอาเภออยากให้ท่านปลัดจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
รับรองการสมัคร ซึ่งจะมีการอบรมให้และมีรหัสผ่านให้แต่ละท่านซึ่งจะสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่าย

-๙ประธานฯ – ให้ทางอาเภอส่งชื่อมา ๒ ท่าน คือปลัดป้องกัน และปลัดปกครองแต่ละอาเภอ ส่วน สถานีตารวจก็ส่งมา
๒ ท่าน เป็นสารวัตรป้องกันปราบปราม และสารวัตรสืบสวน รวมส่วนของ ภูธรจังหวัดด้วย ๒ นาย
๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - เรื่องร้านเกม คาราโอเกะต่างๆก็ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแล
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.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

