รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายประเสริฐ

ลือชาธนานนท์

๒. พ.อ.ปกาสิถา

คูห้วงเพชร

๓. นายไพบูลย์

แสงวีสุข

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

”

๔. นางมาสินี

เมตตันคะคุปต์

พัฒนาการ จว.ขอนแก่น

”

๕. พ.ต.อ.ออมสิน

ตรารุ่งเรือง

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

”

๖. นางกิตติมา

ก้านจักร

แทน

นายแพทย์สาธารณสุขฯ

”

๗. นายจารัส

เมืองธรรม

แทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

”

๘. นายชลอ

เหมาะดี

แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”

๙. นายวัฒนา

พาธิสาร

แทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

“

๑๐. นายวุฒิพงษ์

เทียมสุวรรณเลิศ แทน

สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

”

๑๑. นางทิพวรรณ

กลิ่นแก้ว

แทน

แรงงานจังหวัดขอนแก่น

”

๑๒. นางพิศ

ธรรมกิจ

แทน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

”

๑๓. นายประณต

จันทร์ศรี

แทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

”

๑๔. นางสาวกตพง

สองเมืองสุข

แทน

จัดหางานจังหวัดขอนแก่น

”

๑๕. นายสมพล

โนดไธสง

แทน

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

”

๑๖. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

แทน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

”

๑๗. นางศิรดา

มะลาสาย

แทน

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

”

๑๘. นายประภัทร

ประพันธ์พจน์

สถิติจังหวัดขอนแก่น

”

๑๙. นายธวัชชัย

มูลมิ่ง

แทน

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

”

๒๐. ร.ต.อ.มีชัย

สุทธิปราณ

แทน

สว.ส.ทท. 3 กก.3 ขอนแก่น

“

๒๑. นางสาววรางค์นา

ศิลปะกิจ

แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น

,,

๒๒. นายบุญเริง

อรุณรัตน์

แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘

”

๒๓. นายสิทธิ

พิพัฒน์ชันกร

แทน

”

แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น

ประธานฯ

รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)

กรรมการฯ

นายอาเภอพล

-๒๒๔. นายปิยิน

ตลับนาค

นายอาเภอเมือง

๒๕. นายชัชวาล

ก้านจักร

แทน

นายอาเภอพล

”

๒๖. นายประจวบ

จิตรูป

แทน

นายอาเภอชุมแพ

”

๒๗. นายวรทัศน์

ธุลีจันทร์

นายอาเภอหนองเรือ

“

๒๘. นายเสกสรร

สุวรรณโค

นายอาเภอภูเวียง

”

๒๙. นายพิพัฒน์

คันธา

นายอาเภอมัญจาคีรี

”

๓๐. นายดุลยาภาพ

แสงลุน

แทน

นายอาเภอสีชมพู

”

๓๑. นายณัฐวุฒิ

ถุนนอก

แทน

นายอาเภอบ้านฝาง

”

๓๒. นายเยารัตน์

แข็งขัน

แทน

นายอาเภออุบลรัตน์

”

๓๓. นายยุทธพร

พิรุณสาร

แทน

นายอาเภอเขาสวนกวาง

”

๓๔. นายกิตติพงศ์

สุขภาคกุล

นายอาเภอพระยืน

”

๓๕. นายประจักษ์

ไชยกิจ

นายอาเภอแวงใหญ่

”

๓๖. นายนฤเดช

สีมาตย์

นายอาเภอแวงน้อย

”

๓๗. นายกานต์

ทองเสน

นายอาเภอกระนวน

”

๓๘. นายพรประเสริฐ

ควรรณสุ

นายอาเภอเปือยน้อย

”

๓๙. นายธวัชชัย

รอดงาม

นายอาเภอหนองสองห้อง

”

๔๐. นายณัฐวุฒิ

เพียเกษม

แทน

นายอาเภอภูผาม่าน

”

๔๑. นายสาเริง

โสบุดดา

แทน

นายอาเภอซาสูง

”

๔๒. นางสุภาวดี

ศรีสุขวัฒน์

นายอาเภอบ้านแฮด

”

๔๓. นายวิษณุพงษ์

สงวนสัจพงษ์

นายอาเภอโนนศิลา

”

๔๔. นายเสกสรรค์

บุญประสิทธิ์

แทน

นายอาเภอเวียงเก่า

”

๔๕ นายนิพพล

เฉลียงสุด

แทน

นายอาเภอชนบท

”

๔๖. พ.ต.ท.ยุทธนา

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.บ้านไผ่

”

๔๗. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์

ไชยศรี

แทน

ผกก.สภ.ชุมแพ

”

๔๘. พ.ต.อ.อาคม

นารินทร์

แทน

ผกก.สภ.กระนวน

“

๔๙. พ.ต.ท.ชวัชกรณ์

ศรีโช

แทน

ผกก.สภ.พระยืน

”

๕๐. พ.ต.ท.อัครบุตร

อัครสุขบุตร

แทน

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง

”

๕๑. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย

พิมพ์แก้ว

แทน

ผกก.สภ.มัญจาคีรี

”

๕๒. พ.ต.ท.สง่า

ศรีวิชัย

แทน

ผกก.สภ.ชนบท

”

๕๓. พ.ต.ท.สายันต์

ทิพย์แสง

แทน

ผกก.สภ.แวงใหญ่

”

๕๔. พ.ต.ต.สลาวุฒิ

จันทรศิลา

แทน

ผกก.สภ.หนองเรือ

”

๕๕. พ.ต.ท.สมุทร

สีดาราช

แทน

ผกก.สภ.ภูเวียง

”

๕๖. พ.ต.ท.บรรจบ

เกตุชมพู

แทน

ผกก.สภ.สีชมพู

”

แทน

แทน
แทน

กรรมการฯ

-๓๕๗. พ.ต.ทสุรเดช

นารี

แทน

ผกก.สภ.หนองสองห้อง

กรรมการ

๕๘. พ.ต.ท.แมน

ศิริฉาย

แทน

ผกก.สภ.บ้านฝาง

”

๕๙. พ.ต.ท.อดิศักดิ์

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.แวงน้อย

”

๖๐. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ

พลูเจริญ

ผกก.สภ.เปือยน้อย

”

๖๑. พ.ต.ท.ขุนพล

สุทธิวรรณา

แทน

ผกก.สภ.ภูผาม่าน

”

๖๒. พ.ต.ท.ภาสกร

มหาวงค์นันท์

แทน

ผกก.สภ.บ้านแฮด

”

๖๓. พ.ต.ท.พรเทพ

บูชาอินทร์

แทน

ผกก.โนนศิลา

”

๖๔. พ.ต.ท.สมพงษ์

ซื่อสัตย์

แทน

ผกก.สภ.หนองนาคา

”

๖๕. พ.ต.ท.สิทธิสม

ตระแก้วจิตร

แทน

ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย

”

๖๖. พ.ต.อ.ธิตฺบูลย์

ธรรมาวิวัฒน์กุล

ผกก.สภ.เวียงเก่า

”

๖๗. พ.ต.ท.จิรวิทย์

ปานแย้ม

แทน

ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

”

๖๘. พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

แทน

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานฯ

- เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นทุกการประชุม ประธานฯ คือรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตลอดไปเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่นได้เปลี่ยนงานใหม่
- การประชุมจะให้ทางฝ่ายเลขาฯ รวบรวมจากส่วนราชการต่างๆส่งมาให้แล้วจัดทาเป็นรูปเล่ม เวลานาเสนอ
ในที่ประชุมไม่ต้องเอามาทั้งหมด ให้นาเสนอโดยสรุปเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่เกินเวลาของการประชุม
ทีป่ ระชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานฯ

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ทีป่ ระชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- ไม่มี
ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานฯ

-๔วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

- พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ ได้นาเสนอข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์

สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ

สรุปผลคดีอาญา ๔ กลุ่ม ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๐ ราย จับ ๑๒ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๑๕ ราย จับ ๔๒ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๓๙ ราย จับ ๑๕ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๕๗๖ ราย ผู้ต้องหา ๗๑๘ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑๒ ราย จับ ๑๕ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๕๗ กับ ก.ย.. ๒๕๕๘
ส.ค. ๒๕๕๗ ส.ค. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๗
๒๐
ลดลง ๑๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๑๑
๑๑๕
เพิ่มขึ้น ๔
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๕๒
๓๙
ลดลง ๑๓
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๙๘
๕๗๖
ลดลง ๒๒๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ย. ๒๕๕๗ กับ ก.ย. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๑ (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๘ จับได้ ๘ (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔)
คดีลดลง ๑๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๐ คดี
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๑๑๑ จับได้ ๕๐ (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๔)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๑๕ จับได้ ๔๒ (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒)
คดีเพิ่มขึ้น ๔ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี

-๕- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
รับของโจร
ปี ๒๕๕๗
ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๗
วางเพลิง
ปี ๒๕๕๗
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๓ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี
๖๗ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕๒ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี
๑๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๔ คดี
๑๙ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๗ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี
ปี ๒๕๕๗ รับแจ้ง ๑๗ จับได้ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๒)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๒ จับได้ ๑๕ (คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์

ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑๕ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๒ คดี

กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๗ จับได้ ๗๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๑๘๐

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๖๐๒ คดี
ผู้ต้องหา ๗๑๘
คดีลดลง ๑๙๖ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๘
รวมจับ ๔๘๒ ราย ผู้ต้องหา ๔๙๙ ราย
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
จาหน่าย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
ครอบครอง
เสพ

๓ ราย
๔๐ ราย
๕๗ ราย
๑๒๔ ราย
๒๕๐ ราย

แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
ยาไอซ์
กัญชาแห้ง
กัญชาสด
สารระเหย

๑.๓ กรัม
๒๕๕.๒๙
๔ ต้น
๒ หลอด

-๖ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น ๑ ราย จับได้
๑ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรชุมแพ
คดี อาญาที่ ๖๖๐/๒๕๕๘ ลง ๑๕ ต.ค.๒๕๕๘ ปจว.ข้อ ๑ หมายเลขคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของ
ภ.จว.ขอนแก่น ที่ ๕๒/๒๕๕๘ เหตุหรือข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ต.ค.๒๕๕๘
บริเวณป่าละเมาะทางเข้าบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผู้เสียหาย/ผู้กล่าวหา นางชรินรัตน์
ผิวนางาม อายุ ๓๐ ปี สัญชาติไทย ตามวันเวลาเกิดเหตุ นางวันเพ็ญฯ และนายมานพฯ ได้วางแผนร่วมกันใช้ก้อนหิน
ทุบศีรษะนายสุนทร ผิวนางาม เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และสาเหตุเรื่องการตายมาจากเรื่องชู้สาว เพราะนายสุนทรฯ ไป
ติดพันอยู่กินกับนางวันเพ็ญฯ เป็นเหตุให้นายมานพฯไม่พอใจ จึงได้วางแผนร่วมกันใช้ก้อนหินทุบนายสุนทรฯจน
เสียชีวิต หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมตัว นางวันเพ็ญฯและนายมานพฯ ผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่งพนัก งาน
สอบสวนดาเนินคดีต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานแย้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับ กุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร
ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.ย. ๒๕๕๘
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ก.ย. ๒๕๕๗
ก.ย. ๒๕๕๘
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๘๓ ราย
๑,๓๔๒ ราย
ไม่มีใบอนุญาต
๑,๒๙๙ ราย
๑,๓๕๘ ราย
เมาสุรา
๒๑๘ ราย
๑๓๗ ราย
ไม่คาดเข็มขัด
๑๔๒ ราย
๑๒๔ ราย
รถดัดแปลง
๔๔ ราย
๓๗ ราย
ขับรถย้อนศร
๔๒ ราย
๓๘ ราย
ขับรถเร็ว
๑,๑๐๒ ราย
๗๙๘ ราย
เปรียบเทียบระหว่างเดือน ส.ค. ๒๕๕๘ กับ เดือน ก.ย. ๒๕๕๘
ส.ค. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๘
ผ่าสัญญาณไฟแดง
๒,๐๑๒ ราย
๑,๘๖๕ ราย
ล็อคล้อ
๑,๒๐๒ ราย
๙๗๗ ราย
ทางการจราจร สภ.เมืองขอนแก่นได้แจ้งให้ทราบว่าได้ใช้กฎหมายบังคับเรื่องการจอดรถกีดขวางทางจราจร
ซ้อนคันซึ่งทาให้การจราจรติดขัดจนทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการล็อคล้อรถในเส้นทางที่สาคัญ
ประธาน - ได้หารือเกี่ยวกับวิธีการเอาผิดกับผู้ที่เมาแล้วขับขี่ รถจักรยานกีดขวางการจราจร และทาให้เกิดอุบัติเหตุ
- ประทานได้กล่าวถึงคดีข่มขืนกระทาชาเรา และฝากเป็นห่วงสภาพสตรี เด็ก และคนชราที่อยู่ที่บ้านให้ช่วยกัน
ระมัดระวังป้องกันด้วย

-๗ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
- นางสาววรางค์นา ศิลปะกิจ แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
- รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ก.ย. ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๙ ครั้ง เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จานวน ลดลง ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ มีผู้บาดเจ็บ ๓๒๑ ราย
- จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๕๓ ครั้ง เปรียบเทียบกับ
ช่วงเ วลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๗ จานวน ๒๘๑ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ เสียชีวิต ๒๘ คน
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกินกาหนด เมาแล้ว
ขับ ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่ชานาญ อุปกรณ์
ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด
คาชวัญปี ๒๕๕๙ สุขกายสุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ แทน สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ
ที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พบการกระทาความผิด 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น วันเกิดเหตุ 1 ก.ย. 2558 เวลา 4.30 น. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปั๊มน้ามันพีที
ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น ผลการดาเนินงาน กาลังสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชะลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ
คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๕ คดี อยู่ในเขตอุทยาน ภูเวียง ๒ คดี นอก
เขต คือเขตป่าสงวนในพื้นที่ทั่วไป ๓ คดี
ประธาน - ฝากฝ่ายเลขาฯให้รวบรวมข้อมูลสาหรับเอกสารการประชุมครั้งหน้า
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมาได้ให้ คาแนะนาผู้ ที่ต้องการแรงงาน
มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครแรงงานพิเศษไปทางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC มีผู้มาสมัคร
๑๓๓ คน ให้ ความช่วยเหลือคนงานที่ร้องทุกข์ ๑๓ ราย ถูกหลอกเป็นเวลา ๕ ปี เป็นเงิน ๙๖๐ ,๐๐๐ บาท
เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาทั้งปี (๒๕๕๗) พบ ๙ คดี ผู้เสียหาย ๓๘ ราย มูลค่าความเสียหาย ๒,๓๓๖,๓๙๐ บาท มี ๕ คดี
ที่มีผู้เสียหาย ๓ ราย มูลค่าความเสียหาย ๙๖๐,๐๐๐ บาท คดีแรก เป็นการหลอกลวงไปทางานที่ฝรั่งเศส โดยหลอก
ให้ไปทางานบนเรือ ๓ ราย ค่าเสียหายรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันกาลังดาเนินคดีที่ สภ.บ้านไผ่ คดีที่ ๒ หลอกลวง
ไปทางาน โรงงาน ที่เกาหลีใต้ ผู้เสียหาย ๕ ราย เสียหาย ๒๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ บาท กาลังเดินการที่ สภ .เมือง
ขอนแก่น คดีที่ ๓ หลอกลวงไปทางานที่ประเทศสิงคโปร์ ตาแหน่งพนักงานนวด ๓ รายๆละ ๒๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐
บาท แจ้งความดาเนินคดีที่ สภ.บ้านไผ่ คดีที่ ๔ หลอกลวงไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ตาแหน่งพนักงานทา

-๘ความสะอาด ๑ ราย ๑๒๐,๐๐๐ บาท แจ้งความดาเนินคดีที่ สภ .เมืองขอนแก่น คดีที่ ๕ หลอกลวงไปทางานที่
ประเทศออสเตรเลีย งานเกษตร ๑ ราย มูลค่าความเสียหาย ๒๔๐,๐๐๐ บาท แจ้งความดาเนินคดีที่ สภ .หนองสอง
ห้อง จึงขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย
- สาหรับเรื่อง มาตรการตรวจสอบแรงงานคน ต่างด้าว ในปีนี้ทาง แรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจสอบสถานที่
ประกอบการจานวน ๗๑ ราย พบแรงงานต่างด้าว ๑๒๐ ราย ดาเนินคดีนายจ้าง ๑ ราย แรงงานต่างด้าว ๔ ราย
ประธาน - ได้ฝากให้ทางอาเภอทาหนังสือขึ้นมาเวียนให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยย้าเตือนภัยให้อีกหนทางหนึ่งเพราะ
จะมีการประชุมในแต่ละอาเภอทุกเดือน และให้ทางอาเภอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งจะสามารถแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
-นางศิรดา มะลาสาย แทน หน.สนง. วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - เนื่องจาก ได้รายงานเกี่ยวกับพ .ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒๕๕๑ ได้มีการตรวจ ๕ อย่าง ดังนี้
๑) ตรวจให้ความเห็นชอบออกใบอนุญาต
๒) ตรวจสอบกิจการ ดูแล ให้คาแนะนา
๓) ตรวจประเมิน และคัดเลือกร้านเกมสีขาว
๔) ตรวจตามคาร้องเรียน
๕) ตรวจแบบบูรณาการหรือเฉพาะกิจ
ประธาน - ได้ฝากให้ ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเกม อย่างเข้มงวด ทางอาเภอแต่ละอาเภอ ไม่ให้ออก
ใบอนุญาตในการจัดตั้งร้านเกมง่าย ๆ เนื่องจากในแต่ละวันมีการขออนุญาตเข้ามาเยอะมาก ดังนั้นขั้นตอนในการ
ตรวจต้องให้เข้มงวดมากขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - กรณีเรื่องกล้องวงจรปิดจับความเร็วของรถที่ ๘๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง
จะมีปัญหาเรื่องรถติดและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามาก
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานแย้ม รอง.ผกก.จร.เมืองขอนแก่น – ได้กล่าวเสริมว่า ได้มีการทดทองขับ ๖๐ กิโลเมตร /
ชั่วโมง หรือ ๘๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง การจราจรก็ยังติดขัดอยู่เช่นเดิม ทางหลวงเป็นผู้กาหนดจะได้ประสานกับทาง
หลวงอีกครั้งว่าจะกาหนดเท่าไรถึงจะพอดี
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ - ๘๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง ก็คงติดอยู่
ดีเพราะว่าเป็นถนนเส้นหลัก
ร.ต.อ.มีชัย สุทธิปราณ สว.ส.ทท. 3 กก.3 ขอนแก่น – ที่กาหนด ๘๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง นั้น จริงๆแล้วก็ไม่ได้จับ
ตามที่กาหนดโดยตรงโดยมีการยืดหยุ่นไปที่ ๑๐๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง ขึ้นไป

-๙ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ

(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู้พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

