รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายศรัทธา
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. นายศิวกร
๕. พล.ต.สมชาย
๖. พ.ต.อ.สกล
๗. นายธานินทร์
๘. นายทรงวุฒิ
๙.นางสาวรัชดาพร
๑๐. นายประภัทร
๑๑. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๒. 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

คชพลายุกต์
ชนะกาญจน์
พื้นชมพู
มิตรราช
ครรภาฉาย
สิทธิวิชัย
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

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
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 ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 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 ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๗ ราย จับ ๒๖ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๘๒ ราย จับ ๕๔ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๒ ราย จับ ๑๘ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๗๗๓ ราย ผู้ต้องหา ๘๑๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ กับ ธ.ค. ๒๕๖๒
ธ.ค. ๒๕๖๑
ธ.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๗
๑๗
ลดลง ๑๐
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๙
๘๒
ลดลง ๕๗
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๘
๒๒
ลดลง ๑๖
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๙๒
๗๗๓
ลดลง ๑๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ กับ ธ.ค. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๗ จับได้ ๒๔ (คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑๗ จับได้ ๑๖ (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒)
คดีลดลง ๑๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๐ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๓๙ จับได้ ๑๐๑ (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๘๒ จับได้ ๕๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๕)
คดีลดลง ๕๗ คดี

-๕แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- 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

เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
เกิด ๗๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔๑ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๓๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๕ คดี
เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๖ คดี
เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๔ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐)

ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
คดีลดลง ๔ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๙๒ คดี ผู้ต้องหา ๘๖๕ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๐๙.๒๒)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๗๗๓ คดี ผู้ต้องหา ๘๑๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๒)
คดีลดลง ๑๙ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๔๗ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๑ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๐๙ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๗๐๕ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
รวมจับ ๗๐๕ ราย ผู้ต้องหา ๗๑๕ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๓ ราย
- จาหน่าย
๙ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๒๖ ราย
- ครอบครอง
๑๔๖ ราย
- เสพ
๔๒๖ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๕,๐๐๓ เม็ด
- ยาไอซ์
๙๓๓ กรัม
- กัญชาแห้ง
๘๓.๖๒ กรัม
- กัญชาสด
๑๘ ต้น

-๖ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
รายการ

ม.ค.62

ม.ค.63

ไม่สวมหมวก

980

1,020

ไม่มีใบอนุญาต

1,020

1,030

เมาสุรา

150

230

ไม่คาดเข็มขัด

1,010

980

รถดัดแปลง

102

120

ขับรถย้อนศร

98

115

ขับรถเร็ว
790
850
เดือน ม.ค.62 ฝ่าสัญญาณไฟแดง จานวน 990 ราย เดือน ม.ค.63 ฝ่าสัญญาณไฟแดง จานวน 1,050 ราย
ล็อคล้อ จานวน 890 ราย
ล็อคล้อ จานวน 990 ราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๒ รวม
๑๒ เดือน ดังนี้
จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุเกิด ๓๙๘ ครั้ง เทียบกับปี๒๕๖๑ ช่วง
เดียวกัน มีอุบัติเหตุเกิด ๒๘๐ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๑๐๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗ เปอร์เซ็น ผู้บาดเจ็บ ๓,๐๖๔ คน เทียบกับปี
๒๕๖๑ ช่วงเดียวกัน มีผู้บาดเจ็บจานวน ๓,๐๕๖ คน เพิ่มขึ้น ๘ คน ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๔๑๔ คน เทียบกับปี ๒๕๖๑
ช่วงเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตจานวน ๓๑๑ คน เพิ่มขึ้น ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละถึง ๓๓ เปอร์เซ็น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ปราบปรามป้องกันการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งอยู่ที่ กองกากับการ
สืบสวนตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดทาการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ สรุปผลการ
ดาเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ มีการเจรจาลดหนี้จานวน ๒๐ เรื่อง แยกเป็นเดือนตุลาคม ๑๕
เรื่อง เดือนพฤศจิกายน ๕ เรื่อง พื้นทีพ่ ิพาท ๖ ไร่เศษ มูลค่าหนี้ ๕.๙.ล้านบาท ซึ่งทาการไกล่เกลี่ยลดหนี้ได้ทั้งหมด
๒.๙ ล้านบาท ส่วนในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เจรจาไกล่เกลี่ย ๒ เรื่อง พื้นที่พิพาท ๒ งาน มูลหนี้ ๔.๔ แสนบาท
เจรจาลดหนี้ได้ ๗ หมื่นบาท สรุปดาเนินการในปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด เรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๘๖ เรื่อง เจรจาสาเร็จ ๕๙
เรื่อง ถอนคาร้อง ๙ เรื่อง เจรจาไม่สาเร็จ ๗๓ เรื่อง เหลือที่จะต้องดาเนินการ ๔๖ เรื่อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๓ มีคดีเกิดขึ้นในเขตอุทยานจานวน ๓ คดี ผู้ต้องหา ๓ คน ของกลางเป็นเป็นพื้นที่ถูก

-๗บุกรุก ๒ งาน ๖๐ ตารางวา อุปกรณ์ในการกระทาผิด ปืนลูกซองยาว ๑ กระบอก ปืนแก๊ป ๑ กระบอก เครื่องกระสุน
๑ ชุด/๑๓ นัด,มีด ๑ เล่ม เปรียบเทียบคดีกับปีที่แล้ว เดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีคดีจานวน ๔ คดี คดีลดลง ๑ คดี ได้
แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - รายงานประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.มาตรการป้องกันการหลอกลวงแรงงาน สานักงานจัดหางานฯ ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๓๐๘ ราย
๒.การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีถูกสาย/นายจ้างเถื่อน ชักชวนไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๒ กรณี ๔ ราย คิดเป็นค่าเสียหาย จานวน ๑๖๙,๐๗๕ บาท
๓.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้ทางานในจังหวัด
ขอนแก่น จานวนทั้งสิ้น ๘,๖๐๘ คน, คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๘,๕๙๑ เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๖๑๓
คน ส่งเสริมการลงทุน ๑๒ คน นาเข้า (MOU) ๖,๐๓๒ คน (กัมพูชา ๕๗๒ คน, ลาว ๒,๓๐๑ คน, เมียนมา ๓,๑๕๙
คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๙๓๔ คน (กัมพูชา ๗๕๘ คน, ลาว ๔๐๓ คน, เมียนมา ๗๗๓ คน)
๔. การตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานประกอบการ
จานวน ๕ แห่ง ๓๙ คน
๕.ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การขอเปลี่ยนนายจ้าง การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จานวน ๒๑๕ คน
๔.๗ มาตรการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น (สสค.) – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่
ไม่เป็นธรรม ในห้วงเดือนมกราคม มีลูกจ้างมายื่นคาร้อง ๑๖ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๗๐ คน จานวนเงิน
๔,๔๙๖,๘๑๓ บาท ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๓๙ คน เป็นเงิน ๕๕๗,๒๐๙ บาท เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับค่าจ้าง ๗ ราย ค่าทางานล่วงเวลา ๑ ราย ค่าชดเชย ๓ ราย เงินประกัน ๒ ราย และอื่นๆ ๒ ราย ได้แจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ๗ เรื่อง
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อขอใบอนุญาต ๓ แห่ง และการออกตรวจแบบติดตามเพื่อให้คาแนะนาและแก้ไข
จานวน ๘ แห่ง รวมเป็น ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ แยกเป็นร้านเกม ๗ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง และร้านเช่า
แลกเปลี่ยนวีดีทัศน์ ๒ แห่งปรากฏว่าไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น - สรุปการเบิกใช้ข้าวสารอุตสาหกรรมฯเพื่อใช้ผลิตเอทานอล ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ดังนี้ ผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าวเหลือตามบัญชี ๒,๔๑๕,๕๑๕ กก.เบิกใช้ไปแล้ว จานวน ๑๔,๘๘๑,๐๐๐ กก.จะทา
การตรวจครั้งต่อไปในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่ประชุม- รับทราบ
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย
เป็นหญิง ๗๐ ราย, ชาย ๓๐ ราย ให้คาปรึกษากฎหมาย ๗๔ ราย เป็นอาเภอเมืองที่ขอใช้บริการมากที่สุด จานวน ๓๓
ราย สถิติที่มาปรึกษา ๓ อันดับแรกคือเรื่องฟ้องหย่า,ละเมิดเรียกค่าเสียหาย ๕ เรื่อง,ยักยอกทรัพย์ค้าประกัน ๔ เรื่อง
และสัญญาจ้างทาของ ๓ เรื่อง, รับเรื่องร้องเรียนคาร้องทุกข์ ๑ เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตอานาจศาล, กองทุน
ยุติธรรมมีทั้งหมด ๙ ราย,การยื่นคาขอค่าตอบแทนคดีอาญา ๑๕ ราย แยกเป็นทาร้ายร่างกาย ๕ ราย,ทาร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้เสียชีวิต ๔ ราย,คดีจราจรเป็นเหตุให้บาดเจ็บ ๑ ราย,จราจรเป็นเหตุให้เสียชีวิต ๓ ราย และคดีเกี่ยวกับเพศ
๒ ราย ผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ อนุมัติตามคาขอ ๑๒ รายยก คาขอ ๖ ราย, รวมเป็นเงิน ๔๘๒,๙๘๒ บาท
๑.จากกรณีที่มีการเสนอข่าว "ลูกเลี้ยงวัย ๓๕ ปี ปาระเบิดขวดใส่พ่อเลี้ยงพิการ ใช้มีดฟันซ้า ชาวบ้านผวาหนักไม่กล้า
นอนบ้าน กลัวกลับมาทาร้ายอีกครั้ง" เหตุเกิดที่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทราบชื่อผู้เสียหาย คือ นายสุรเดช

-๘สนองเดช อายุ ๕๐ ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง ถูกนายนายอนุศักดิ์ ปะกะตัง ลูกเลี้ยง ปาระเบิดขวดใส่จนไฟลุกท่วม ก่อนใช้
อาวุธมีดที่มัดรวมกันหลายเล่มฟันที่ศีรษะ และตามร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส จากนั้นก็หลบหนีไป นั้น
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมลงพื้นที่ ร่วมกับกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองบ้านไผ่,โรงพยาบาลบ้านไผ่ และ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ณ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อให้คาแนะนาใน
การช่วยเหลือทางกฎหมาย และเเจ้งสิทธิในการยื่นคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ผู้เสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๙๙) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
๑. จากข้อมูลเพิ่มเติม นายสุรเดช สนองเดช ผู้เสียหาย ได้ถูกนายอนุศักดิ์ ปะกะตัง ลูกเลี้ยง ปาระเบิดขวดใส่ จนไฟ
ลุกท่วม จากนั้นได้ใช้มีดฟัน ที่ศีรษะด้านซ้าย ร่างกาย และเเขนซ้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผู้เสียหาย โดยผู้เสียหาย
เเจ้งว่า นายอนุศักดิ์ฯ กระทาไปโดยมีสาเหตุเนื่องจากต้องการเงินของมารดา
๒.เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้ให้คาปรึกษาแก่ผู้เสียหาย โดยให้คาปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
และได้ดาเนินการเเจ้งสิทธิในการยื่นคาขอการยื่นคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ผู้เสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้ผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิการขอรับค่าตอบแทนฯ และช่องทางการรับความ
ช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
๒.จากกรณีที่มีการเสนอข่าว “กรณี พบพระสงฆ์ถูกทาร้ายร่างกายเสียชีวิตในป่าละเมาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ
วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๓ พบศพพระสงฆ์นอนมรณภาพขึ้นอืดใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงในป่าละเมาะ ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขอนแก่นแห่งที่ ๓ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น ที่เกิดเหตุพบศพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ นอนเสียชีวิตใต้
เสาไฟฟ้าแรงสูง ที่บริเวณศีรษะพบว่ามีรอยถูกตีบริเวณท้ายทอย คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ากว่า ๒-๓ วัน ใกล้กันพบท่อนไม้
ยูคาลิปตัสติดตะปูเปื้อนเลือดตกอยู่ ๑ ท่อน ห่างออกไปบริเวณกระท่อมพบบาตรพระ จีวรกองอยู่ แต่ไม่พบเอกสาร
หลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร หรือพระสงฆ์วัดใด เนื่องจากไม่พบใบสุทธิ
วันนี้ ๒๘ ม.ค. ๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายเจ้าหน้าที่
ยุติธรรม ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานไปยัง ร.ต.อ.ยงยุทธ สะเดา ร้อยเวร สภ.เมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้พระ
ที่เสียชีวิตทราบชื่อว่านายวินัยหรือแหล่หรือเตี้ย มีภูมิลาเนาอยู่อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๒.ในวันนี้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเก่าจะลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและจะมีประชุมในช่วงบ่าย ซึ่งทางพนักงานสอบสวน
ได้ประสานญาติของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคา ณ สภ.เมืองจังหวัดขอนแก่น
๓. ญาติผู้เสียหายเดินทางมาจากจังหวัดเลยยืนยันผู้ตายเป็นพระลูกชาย เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้บูรณาการประสานไปยัง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในการยื่นขอความช่วยเหลือ ในกรณีค่าใช้จ่าย ค่าที่
พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดเลยมาจังหวัดขอนแก่น ของญาติผู้เสียชีวิต จานวน ๗ คน คนละ
๒๒๐ บาท เพื่อเดินทางมารับศพของผู้เสียชีวิต
๔.ช่วยประสานกับสานักงานพุทธศาสนาในการจัดการงานศพโดยจะจัดตั้งศพที่วัดในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น
๕. เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้ดาเนินการแจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ฯ แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ณ สภ.เมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งญาติผู้เสียหายยังไม่ได้ยื่นคาขอฯ
แต่จะยื่นคาขอฯ ณ สานักงายุติธรรมจังหวัดขอนแก่นในภายหลังต่อไป
๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธาน – ๑.เรื่องปราบปรามอาชญากรรมช่วงนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงบ้าง
ภ.จว.ขอนแก่น – สถานการณ์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมนั้นอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แต่
ปัญหาที่มีมากขึ้นคือปัญหายาเสพติด
ประธาน – ช่วงนี้เข้าหน้าแล้งทาให้มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากจึงขอฝากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลให้มากขึ้น

-๙๒.เรื่องจราจรมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ไม่มีปัญหาการปฏิบัติ แต่จะมีปัญหาการจัดระเบียบรถที่ผู้ปกครองมาจอดรถ
เพื่อส่งลูกหลาน ซึ่งได้ประชุมร่วมกันกับทั้งผู้บริหารโรงเรียน และฝ่ายผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
ประธาน – ขอฝากทางตารวจจราจรทุกนาย เนื่องจากเราเป็นเมืองศูนย์การประชุมระดับนานาชาติ เป็น ๑ ใน ๕ ของ
ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาหรือนิทรรศการระดับโลกได้
ทาให้มีปัญหาการสัญจรที่ติดขัด มาก ต้องสร้างความมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้มากขึ้นทั้งใน
สภาวะคับขันและสภาวะปกติ ซึ่งเราอาจจะใช้ภาคีเครือข่ายของสังคมมาช่วยกัน
๓.เรื่องการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น ขอฝาก ปภ.เกี่ยวกับข้อมูลให้ถูกต้อง และควรทาป้ายเตือน
หรือจุดพักรถให้มากกว่านี้ โดยอาจทาป้ายข้อความเตือนใจ ให้ความรู้ด้วย นอกจากมีบริการกาแฟ ผ้าเย็น และบริการ
นวดแล้ว
๔.เรื่องรายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ ตอนนี้ก็ยังทาโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนอยู่
๕.เรื่องมาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว ตอนนี้ก็ทา one stop service อยู่
ซึ่งเป็น การอานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้ บริการกับประชาชน และขอฝากทางอาเภอช่วยแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านกานันช่วยสารวจและทาทะเบียนประวัติบุคคลต่างด้าวที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ปกครอง
ต้องรู้
๖.เรื่องมาตรการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น (สสค.) เท่าที่ฟังก็ไม่ค่อยมีคดีเกิดขึ้น
๗.เรื่องการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่เราต้องเพิ่มเวลาใน
การตรวจร้านเกม ร้านวีดีทัศน์ ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามในการกระทาผิด และต้องให้ผู้ประกอบการณ์ปฎิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
๘.เรื่องสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ ก็ขอให้แต่ละอาเภอรายงานการประชุม
เข้ามาให้ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงระดับ จังหวัดให้ทราบทุกอาเภอด้วย จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารของ
แต่ละอาเภอด้วย เช่นเดี๋ยวนี้ท่านองคมนตรีสามารถทาหนังสือถึงจังหวัดให้ไปชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด
โดยตรงได้แล้วโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่น
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

