รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
กิติภัทย์พิบูลย์
รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
๒. พ.อ.พิทักษ์
จุลพังโท
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
๓. นายสัมภาษณ์
ศรีหงษ์
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
๔. นายสายัน
จันทะรัง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
๕. พ.ต.อ.ออมสิน
ตรารุ่งเรือง
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
๖. นายธานินทร์
ชัชวัขมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๗. นายมังกร
กัลยา
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
”
๘. ร.ต.อ. วรพันธุ์
จันทริมา แทน
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
๙. นายมุนี
เหมือนชาติ แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
๑๐. นายจารัส
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
๑๑. นายประชิต
อึ้งประเสริฐ แทน
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
”
๑๒. นายชลอ
เหมาะดี แทน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
๑๓. นายกฤตวิทย์
พิมพ์ทองงาม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
๑๔. นายวุฒิพงษ์
เทียมสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
๑๕. นายสุทัศน์
เกตษา
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
๑๖. นางทิพวรรณ
กลั่นแก้ว
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๗. นางวนิดา
บุญนาโพธิ์
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๘. นางเบญจมาศ
หะยาจันทา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
๑๙. พ.อ.อ.อรรถพล
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๑. พ.ต.ท.พันธ์เพชร เหล่ากาเนิดเพชร
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
๒๒. นางศิรดา
มะลาสาย แทน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๓. นายสมโชค
ภิรมย์กุล แทน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
๒๔. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธิพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
”
๒๕. นายวิโรจน์
วิริยะจันทร์ แทน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
๒๖. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
๒๗. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย
แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
๒๘. นายบุญเริง
อรุณรัตน์
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
๒๙. นายประภัทร
ประพันพจน์
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”

๓๐. นายวินัย
มีแก้ว
๓๑. นายจุมพล
เดชดานิล
๓๒. นายพิชญะ
ยั่งยืน
๓๓. ร.ต.อ.โกศล
รัตนสุโกศล
๓๔. นายพันเลิศ
พรมมาตย์
๓๕. นายชุมนุม
พันธ์แก้ว
๓๖. นายวินัย
มีแก้ว
๓๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
๓๗. นายพยุง
เหล็กดี
๓๘. นายชาญชัย
วิทยาภรณ์
๓๙. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย
๔๐. นายคะนึง
เจริญไชย
๔๑. นายอรรถพันธ์
สงวนเสริมศรี
๔๒. พ.จ.ต.พิชัย
วันตา
๔๓. นายยุทธพร
พิรณ
ุ สาร
๔๔. นายสุริยนต์
ดอนสมจิตร
๔๕. นายภูมิสรรค์
เสโส
๔๖. นายสมเดช
พรมทา
๔๗. นายสาโรง
โสบุญมา
๔๘. นายเพชรรัฐ
สมัครเตรการ
๔๙. นายสีมาตร
พรมมา
๕๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๕๑. นายธวัชชัย
รอดงาม
๕๒. นายณัฐภัทร
พลอยสุภา
๕๓. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
๕๔. นายสันติ
จัตุพันธ์
๕๕. นายเรืองศักดิ์
พรหมหอม
๕๖. นายไพรัชกร
บัญชา
๕๗. นายประจักร์
ไชยกิจ
๕๘. นายเสกสรรค์
บุญประสิทธิ์
๕๙. นายทิวา
พุทธบุรี
๖๐. พ.ต.อ.นพดล
เพ็ชรสุทธ์
๖๑. พ.ต.ท.ธนภณ
เกษมแสง
๖๒. พ.ต.ท.กฤษฎา
นิติพนธ์
๖๔. พ.ต.ท.เทวฤทธิ์
บูรณรักษ์
๖๕. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
๖๖. พ.ต.อ.ขุนพล
สุทธิวรรณ
๖๗. พ.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ

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

-๒นายอาเภอเมืองขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
ผกก.๔ ทล.ขอนแก่น
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอโนนศิลา
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.สภ.พระยืน

กรรมการ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓๖๘. พ.ต.ท.อัครบุตร
๖๙. พ.ต.ท.อนันต์
๗๐. พ.ต.ท.สง่า
๗๑. พ.ต.ท.สายันต์
๗๒. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๗๓. พ.ต.ท.สมุทร
๗๔. พ.ต.ท.บรรจบ
๗๕. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๖. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
๗๗. พ.ต.ท.เกษมภพ
๗๘. พ.ต.ท.ปรีดา
๗๙. พ.ต.ท.ภาสกร
๘๐. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๑. พ.ต.ท.ทองสุข
๘๒. พ.ต.ท.สมเกียรติ
๘๓. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๔. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๘๕. พ.ต.ท.สิทธิสม
๘๖. พ.ต.ท.สรอรรถ
๘๗. พ.ต.ท.ฑฤกร
๘๘. พ.ต.ท.กฤษ์สักก์
๘๙. พ.ต.อ.ชัยยง
๙๐. พ.ต.ท.เศรษศักดิ์
๙๑. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๙๒. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๙๓. พ.ต.ต.วิษณุ

อัครสุ ขบุตร
อุตรศาสตร์
ศรีวิชัย
ทิพยแสง
มีทองหลาง
สีดาราช
เกตุชมภู แทน
กองทองธเนศ
ขาภักม์
ดิศผดุง
อุทัยชัย
มหาวงศ์นันท์
บูชาอินทร์
นารีจันทร์
มีพูล
บูชาอินทร์
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
ทานาค
สอนวงศ์
มีมานะพุทธิ์
จันนา
ศรีดี
จงกลรัตน์
ไชสุระ
โคตรพจน์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
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.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.เมืองไหม
ผกก.สภ.เวฬุวัน
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

กรรมการ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง

-๔วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙)
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๙ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๔๑ ราย จับ ๑๗ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๔ ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๘๓ ราย จับ ๗๙๔ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑๓ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๕๘ กับ ก.ย. ๒๕๕๙
ก.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๖
๑๙
ลดลง ๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๔๓
๔๑
ลดลง ๑๐๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๔๔
๑๔
ลดลง ๓๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๖๗
๖๘๓
ลดลง ๘๔
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ย. ๒๕๕๘ กับ ก.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๒๖ จับได้ ๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙)
คดีลดลง ๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๒ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๔๓ จับได้ ๗๕ (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๕)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๔๑ จับได้ ๑๗ (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๖)
คดีลดลง ๑๐๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๘ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
๕๒ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี

-๕- รับของโจร
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๓ จับได้ ๖ (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑ จับได้ ๐ (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๗๖๗ คดี
ผู้ต้องหา ๙๐๐ ราย
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๖๘๓ คดี
ผู้ต้องหา ๗๙๔ ราย
คดีลดลง ๘๔ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๙
รวมจับ ๖๑๗ ราย ผู้ต้องหา ๖๓๐ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๒๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๙๕ ราย
- ครอบครอง
๑๗๘ ราย
- เสพ
๓๒๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๓,๙๔๕ เม็ด
- ยาไอซ์
๙๗
กรัม
- กรรชาแห้ง
๓๐๕ กรัม
- กรรชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๐
กระป๋อง
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระร สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น - ได้รับมอบหมายจาก รอง ผกก.จร. รายงานสถิติการ
จับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.ย. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ก.ย. ๒๕๕๘
ก.ย. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๕๐ ราย
๑,๔๒๕ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๕๕๖ ราย
๑,๕๐๐ ราย
- เมาสุรา
๒๘๕ ราย
๑๗๖
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๓๒๐ ราย
๓๖
ราย
- รถดัดแปลง
๕๙ ราย
๒๘
ราย
- ขับรถย้อนศร
๓๓ ราย
๓๖
ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๒๘๗ ราย
๑,๓๐๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๕๖๕ ราย
๑,๖๗๘ ราย
- ล็อคล้อ
๘๕๖ ราย
๖๗๐
ราย

-๖สภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปทาให้การจราจรหนาแน่นขึ้น พรบ.จราทางบก ให้อานาจ เจ้าหน้าที่ตามมาตร ๑๓๙ และแต่
ก่อน สภเมืองขอนแก่น รับผิดชอบ ๑๘ ตาบล ตอนนี้เหลือ ๔ ตาบล เนื่องจากมีการแบ่งแยกอีก ๔ สภ. ดังนั้นเราจึง
ต้องมีการจัดระเบียบการจราจรใหม่ จึงอยากหารือคณะกรรมการฯ เพื่อจัดตั้งอนุกรรมการเกี่ยวกับจราจรให้มีการ
แก้ไขปัญหาให้ได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประธาน - ให้ชงตั้งเรื่องขึ้นมา
พ.ต.ท.ปรัชญามาศฯ – อยากให้ตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม – มีมติเห็นด้วยให้ดาเนินการ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จากข้อมู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิติ อุบัติเหตุ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.-ก.ค. ๒๕๕๙ ) มีอุบั ติเหตุเ กิด ๓๘๔ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๙๓ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙ ผู้บาดเจ็บ
๓,๑๑๖ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๒,๗๗๖ คน เพิ่มขึ้น ๓๔๐ คนคิดเป็นร้อยละ
๔๒.๖๑ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๕๖ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๒๒๔ คนเพิ่มขึ้น ๓๒
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘
๒) เดือน ก.ย. ปี ๒๕๕๙ มีอุบัติเหตุ ๒๙ ครั้ง เพื่มขี้นจากปีที่แล้ว ๒๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ เสียชีวิต
๒๙ คน เป็นชาย ๒๐ คน หญิง ๙ คน
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากพฤติกรรมเดิมๆ เมาแล้วขับ ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกิน
กาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่ชานาญ
อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด และก็หลับใน ในเดือน ก.ย.ไม่มีเมา
ประธาน – ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรกว่า ๓,๐๐๐ ราย จึงฝากให้ใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้น ๒ คดี เกิดขึ้นนอกอุทธยาน ๒ คดี ที่เขาสวนกวาง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีแรงงานได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้ร้องทุกข์ สาหรับ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๕,๒๖๙ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภท
ชั่วคราว ๑,๐๖๖ คน ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๘๑ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนม่า ลาว กัมพูชา
จานวน ๒,๑๗๖ คน เป็นชาวเมียนม่า ๑,๖๗๖ คน ชาวลาว ๔๔๕ คน ชาวกัมพูชา ๕๕ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์
สัญชาติ ๖๕๐ คน,มติ ครม.๑,๒๔๓ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ๒๙ แห่ง
๒๒๖ คน ดาเนินคดีคนต่างด้าว ๑ คน สัญชาติเวียดนาม ข้อหาเป็นคนต่า งด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จากที่
ประชุมไม่อนุญาติให้แรงงานต่างด้าวที่มีอายุเกิน ๕๕ ปี ทางานต่อในพื้นที่ ซึ่งในขอนแก่น มี ๓ คน
นายอาเภอเมืองขอนแก่น – กรณีที่แรงงานได้รับอนุญาติให้เข้ามาทางานแล้วอายุเกิน ๕๕ ปี แต่เขามีครอบครัว ก็จะ
อยู่ต่อในฐานะผู้ติดตามใช่ไหม
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น – อยู่ในฐานะผู้ติดตามก็ไม่ได้
นายอาเภอเมืองขอนแก่น – จะต้องหาวิธีปฏิบัติให้ได้ จะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเฉยๆ ไม่ได้
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ในกรณีนี้ ทาง กอ.รมน.ได้นาเข้าที่ประชุม และได้เสนอต่อ ครม.ต่อไป
ประธาน – ต้องหาพยานหลักฐานว่าทางเราได้ทาอะไรไปบ้าง

-๗ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๑๒๒ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๑๖ แห่ง รวม ๑๓๘ แห่ง ร้อยละ ๑๕.๗๔
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๘ อาเภอ ร้านเกม ๑๔๒ แห่ง ร้านคาราโอเกะ - แห่ง พบร้านเกมให้บริการผิดเงื่อนไข ๑
แห่ง ที่ อาเภอภูผาม่าน แจ้งให้แก้ไขให้ถูกกฎหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
นายอาเภอซาสูง – ขอสอบถามว่าที่ซาสูงไม่มีวัฒนธรรมอาเภอให้บริการแก่ประชาชน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - มีทั้งหมด ๗ อาเภอที่ขาดนักวิชาการประจาในพื้นที่ เพราะว่าเกษียณ และลาออก วิธี
แก้ก็คือให้ผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาติที่จังหวัด
ประธาน – เป็นการบริการประชาชนที่สะดวกไหม ต้องลงไปตั้งจุดบริการในพื้นที่
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น – มีเรื่องนาเรียนและเพื่อพิจารณา ในกรณีชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย หรือศูนย์วิ
สาหะกิจ เวีย งคาฟ้า อ.กระนวน จว.ขอนแก่ น จากการประชุ มได้ แจ้ง ให้ ทางส านกงานป้อ งกัน จว.ขอนแก่ นท า
หนังสือเวียนแจ้งให้ ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกทราบว่า วิสาหะกิจดังกล่าวไม่อยู่ในทะเบียนวิสาหะกิจชุมชนแต่
อย่างใด
ประธาน – ต้องประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดาเนินการ
ป้องกันจังหวัด – มีการเปิดบัญชีธนาคารมากจนผิดปกติ และขณะนี้ธนาคารกาลังหารือข้อกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้
โฆษณาชวนเชื่อให้มาสมัครสมาชิกฯ แต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้มาร้องเรียนแต่อย่างใด
กองกาลังรักษาความสงบฯ จากที่ตรวจสอบผู้ที่เช่าห้องเป็นเจ้าของคนเดียวกัน เป็นเครือข่าย นปช.บางส่วน ถ้ าอยาก
ได้เงินเร็วต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละหนึ่งหมื่นบาท
วัฒนธรรมจังหวัด – เรียนปัญหาในการตรวจจับและปรับร้านเกมของหน่วยงานตารวจ ในกรณีที่ร้านเกมไม่มี
ใบอนุญาต
ประธาน – ให้ทาหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และขอปรึกษา จากการประชุมทั้งสองเรื่องที่คล้ายกันคือ
ประชุมความมั่นคงฯ และยาเสพติด ส่วนมากที่นามารายงานในที่ประชุมก็มีแต่สถิติ จึงอยากให้เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหามาด้วย ซึ่งเป็นนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกฝ่ายต้องบูรณาการการทางานร่วมกัน
ที่ประชุม - รับทราบ และมีมติเห็นด้วย
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เลขานุการฯ - ตั้งแต่ทาหน้าที่เลขาฯ มาสองปีกว่าก็อยากให้มีการเสนอการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ไขมาตลอด จึง
อยากให้เจ้าของพื้นที่ที่มีปัญหานาแนวทางการแก้ไขปัญหามาให้ที่ประชุมรับทราบด้วย ส่วนสถิติการจับกุม คดี ๔ กลุ่ม
นั้นในเวที่ของตารวจ ก็ได้มีการนาปัญหาและวิธีทางแก้ไขมาประชุมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แต่บางคดีก็ยังแก้ไข
ปัญหาไม่ได้เพราะในพื้นที่บางองค์กรก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปแบบรูปหน้าปะจมูก ผักชี
โรยหน้ ามาเรื่ อยๆ แม้จ ะมีคาว่าบูร ณาการร่วมกันก็ทาได้แค่เป็นบางอย่าง อย่างเช่นวัฒ นธรรมจังหวัดยั งขาด
นักวิชาการไปประจาที่ว่าการอาเภอ ๗ คน จึงไม่มีผู้ให้บริการการดาเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจไปตรวจพบไม่มีใบอนุญาต จึงได้ทาการจับกุมเพราะถ้าไม่จับกุมก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ได้

-๘ประธาน – เห็นด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์
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(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

