รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.สมศักดิ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พ.ท.พิทักษ์พล
๗. พ.ต.อ.ชัยยง
๘. นายธานินทร์
๙. นางพิมพา
๑๐. นายประภัทร
๑๑. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายทรงศักดิ์
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายชลอ
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒพิ งษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นางพรผกา
๒๐. นายวันพบ
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายมานุห์
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

จังตระกุล
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
กัณจักร
แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
ปทุมชัย
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
”

๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายสามารถ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุธ์ ัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายชลิต
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายพรหมพงศ์
๔๘. นายสมเดช
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์

ตั้งใจ
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรณ
ุ สาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วิชาชาติ
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
ลารังสิต
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
โสภา
ไชยสุระ
ฟุ้งเฟื้อง

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

-๒กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ตม.จังหวัดขอนแก่น
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
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
นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.ภูผาม่าน

กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓ผกก.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

๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
กรรมการฯ
๖๙. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
”
๗๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
”
๗๑. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
”
๗๒. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
”
๗๓. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
”
๗๔. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
”
๗๕. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๗๖. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
”
๗๗. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
”
๗๘. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
”
๗๙. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
”
๘๐. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
”
๘๑. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
”
๘๒. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
”
๘๓. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
”
๘๔. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
”
๘๕. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
”
๘๖. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
”
๘๗. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
”
๘๘. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
แทน
”
๘๙. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
”
๙๐. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
”
๙๑. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
”
๙๒. พ.ต.ท.ชาญวุฒิ
เทียมมงคล
แทน
”
๙๓. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๙๔. พ.ต.อ.ชัยยง
จันนา
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านเราอย่าง
เข้มแข็ง และก็ขอให้มุ่งมั่นทางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ไม่มี

-๔ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมกราคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มกราคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๐ ราย จับ ๒๕ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๙ ราย จับ ๖๒ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๑ ราย จับ ๑๔ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๕๘๐ ราย ผู้ต้องหา ๖๗๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ม.ค. ๒๕๖๐ กับ ม.ค. ๒๕๖๑
ธ.ค. ๒๕๖๐
ธ.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๑
๓๐
เพิ่มขึ้น ๙
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๘๒
๗๙
ลดลง ๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๔
๒๑
เพิ่มขึ้น ๗
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๗๑
๕๘๐
เพิ่มขึ้น ๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ม.ค. ๒๕๖๐ กับ ม.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๑ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๐ จับได้ ๒๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓)
คดีเพิ่มขึ้น ๙ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๑ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๘๒ จับได้ ๕๐ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๗๙ จับได้ ๖๒ (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๔)
คดีลดลง ๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๓ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๒ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

-๕- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๕๗๑ คดี ผู้ต้องหา ๗๐๖ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๒๓.๖๔)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๕๘๐ คดี ผู้ต้องหา ๖๗๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๘๙)
คดีเพิ่มขึ้น ๙ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๐๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๑๐ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๕๐๐ ราย ผู้ต้องหา ๕๑๐ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๙๙ ราย
- ครอบครอง
๑๓๒ ราย
- เสพ
๒๕๒ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๕๙,๕๙๔ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๖ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๑๐๒ กรัม
- กัญชาสด
๐
ต้น
ประธานฯ - ถือว่าการทางานของพวกเราเข้มแข็งมากโดยเฉพาะคดียาเสพติด ซึ่งประธานฯก็ได้เฝ้าดูการทางานของ
ทั้งฝ่ายปกครองและตารวจตารวจ และขอชื่นชม สภ.หนองเรือ ที่มีการออกตรวจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร้านทอง
ธนาคาร จุดเสี่ยงต่างๆ แต่ก็คงจะมีทุก สภ.ในการปฏิบัติเช่นนี้ ที่ทราบก็จากการรายงานเข้ามา ก็ขอให้หน่วยปฏิบัติใน
พื้นที่ผูกสัมพันธ์กันไว้เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ได้ทั้งมิตรและได้ทั้งงานเป็นการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ส่วน สภ.สีชมพูก็รู้สึกว่าจะโดดเด่นในด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้ทราบข่าวจากทางทางไลน์ หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือไลน์กลุ่มนายอาเภอ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น และเรื่องสืบเนื่องสัญญานไฟจราจรจากครั้งที่แล้ว
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.พ. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ก.พ. ๒๕๖๐
ก.พ. ๒๕๖๑
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๓๐ ราย
๑,๒๐๐ ราย

-๖- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๐๒๓ ราย
๑,๐๐๐ ราย
- เมาสุรา
๒๐๖ ราย
๖๔ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๖๕๐ ราย
๖๐๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๕๐ ราย
๑๖๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๓๒ ราย
๑๒๕ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๑๒๐ ราย
๑,๐๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง ก.พ.๒๕๖๐
๑,๔๐๐ ราย ก.พ.๒๕๖๐ ๑,๓๐๐ ราย
- ล็อคล้อ
ก.พ.๒๕๖๐
๑,๒๐๐ ราย ก.พ.๒๕๖๐ ๑,๑๐๐ ราย
ประธานฯ - ช่วยเพิ่มคดีรถดัดแปลงด้วยโดยเฉพาะที่ข้างจวนผู้วา่ เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่ง และอีก
เรื่องที่ทางตารวจภูธรจังหวัดรายงานมาเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจรแถวเซ็ลทรัลพลาซ่า คือร่นช่องทางขาล่องตรง
ถนนมิตรภาพหน้าเซ็นทรัลฯ อันที่สองคือกาหนดให้ทางเข้าออกที่สองซึ่งอยู่ใกล้ประตูเมืองให้เป็นทางเข้าทางเดียว
สามคือให้แขวงทางหลวงแห่งที่ ๑ จัดทาป้ายเตือน และหลักล้มลุกเครื่องหมายบอกทางตามทางร่วมทางแยกจุดกลับ
รถต่างๆก่อนถึงสัญญาณไฟแยกสามเหลี่ยม และอันที่สี่ให้เทศบาลนครขอนแก่นปรับสัญญาณไฟจราจรแยกเจริญศรี
เป็นสี่เฟสและปิดจุดกลับรถก่อนถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรเจริญศรี ห้าอนุโลมให้ให้รถที่จอดซื้อของที่ถนนมิตรภาพ
ช่องคู่ขนานก่อนถึงห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้านั้นกระทาได้แต่ไม่ให้กีดขวางการจราจร ส่วนรถที่จอดซื้อของร้านค้าหน้าห้าง
โลตัสเอ็กซ์ตร้านั้นห้ามโดยเด็ดขาดเนื่องจากทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเป็นการกีดขวางการจราจรด้วย และให้
เทศบาลนครฯช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องยกเลิกทางวันเวย์ถนนเทพารักษ์ช่วงเข้าสถานีขนส่งโดยสาร
แห่งที่หนึ่งและให้จัดทาไฟสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกับวิศวกรรมการจราจรด้วย และเจ็ดกวดขันให้รถยนต์โดยสาร
หยุดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายหยุดรถในช่องคู่ขนานเท่านั้นห้ามหยุดรถในช่องเดินรถหลักโดยเด็ดขาด ก็เป็นความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาการจราจรแต่ถ้าจะแก้ไปทั้งระบบนั้นก็คงจะยากอยู่เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปรับแก้ไปทีละเฟส
เมื่อเทียบจากสถิติสี่เดือนปีที่แล้วกับสี่เดือนปีนี้เรามีรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และมอเตอร์ไซด์มากขึ้น ๑๑
เปอร์เซ็นต์ ก็ขอฝากทาง สภ.เมืองขอนแก่นด้วยถ้ามีจุดแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มขึ้นจุดไหนก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมให้
ทราบด้วย
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ได้จัดให้นายร้อยตารวจเวรและเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรมาประสานและ
ควบคุมการปฏิบัติในตอนเช้าที่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และจัดที่ให้แม่ค้าที่วางของขายบนทางเท้า ไม่ให้กีด
ขวางการจราจรเพื่อให้รถได้วิ่งคล่องตัวขึ้น และได้สารวจทุกจุดด้วยว่าจุดไหนควรจะมีป้ายบอกห้ามจอดหรือป้ายเตือน
จุดไหนบ้าง ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่
ประธานฯ - ก็ขอขอบคุณมาก สภ.เมืองขอนแก่น และก็ สภ.ที่ใหญ่ๆด้วยต้องลงไปดูการแก้ไขปัญหาจราจรด้วย เช่น
อาเภอบ้านไผ่,อาเภอพล,อาเภอชุมแพ เพราะเมืองใหญ่ๆนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้านาสิ่งของมาวางขายบนพื้นผิว

จราจรทาให้เกิดปัญหารถติดขัดส่วนประเด็นการป้องกันอาชญากรรมนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆ สภ.ที่ช่วยกัน
กวดขัน ในส่วนของฝ่ายปกครองท่านปลัดจังหวัดได้ทาสรุปเป็นเล่มให้ประธานฯทราบอยู่แล้วในแต่ละเดือน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑๑) จากข้ อมูล ๓ หน่ ว ยงาน สถิติอุ บัติเ หตุ ปี ๒๕๖๐ รวม ๑๒ เดื อน ผู้ เสี ยชีวิ ตรวมทั้ง สิ้ น ๒๖๙ คน
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๒๗ คนลดลง ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๓ มีผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมด ๔,๔๕๗ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ จานวน ๔,๒๘๙ ราย เพิ่มขึ้น ๑๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ และ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๔๓๗ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ จานวน ๕๐๖ ครั้ง ลดลง ๖๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓
สาหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๘ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐ จานวน

-๗๑๗ คนเพิ่มขึ้น ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๖๓๕ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน
๔๓๘ ราย เพิ่มขึ้น ๑๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๗ และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๖ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐
จานวน ๓๔ ครั้ง ลดลง ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๒
๒) การเสียชีวิตจานวน ๒๘ ราย เป็นชาย ๒๑ คน หญิง ๗ คน เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ ๑๖ ราย เสียชีวิตที่
โรงพยาบาล ๑๒ ราย เสียชีวิตจากรถจักยานยนต์ ๒๑ ราย เสียชีวิตจากยานพาหนะอื่นๆ ๗ ราย จากอาเภอเมือง ๙
ราย อาเภอน้าพอง ๕ ราย อาเภอชุมแพ ๔ ราย อุบลรัตน์และบ้านไผ่อาเภอละ ๒ ราย อาเภอแวงใหญ่,เขาสวนกวาง
,ซาสูง อาเภอละ ๑ รายช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จานวน ๑๓ ราย ๖ ราย ช่วงเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วง ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น.จานวน ๙ ครั้ง รองลงคือช่วง ๐๔.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.จานวน ๕ ครั้ง
สาหรับประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนนภายในหมู่บ้าน รองลงมาคือทางหลวงแผ่นดิน
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากพฤติกรรมเดิมๆ ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับ
ตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ชานาญ อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด และ
ก็หลับใน
ประธานฯ - ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ดูให้ดีด้วยเพราะเมื่อช่วงปีใหม่นั้นเกิดอุบัติเหตุรถเสียการควบคุมชนเข้ากับ
เต็นท์ที่เจ้าหน้าที่เราบริการประชาชนอยู่ที่ สภ.หนองเรือ ก็ขอให้มีการป้องกันให้ดีที่มีจุดกางเต็นท์ไว้บริการประชาชน
อาจจะหากระสอบทรายวางแนวไว้เป็นบังเกอร์ก็ได้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีคดีทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด ๓ คดี ผู้ต้องหา ๒ คน ไม้ของกลาง ๔๘ ท่อน ปริมาตร ๓.๐๓๙
ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ๘ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ใน ๓ คดีนั้นเป็นคดีทาไม้ ๑ คดี, คดีเกี่ยวกับการล่า
สัตว์ ๑ คดี และก็เป็นคดีบุกรุกป่า ๑ คดี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในส่วนของมาตรการในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาการ
หลอกลวงไปทางานต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศมาเลเซีย และประเทศอิสลาเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สิงคโปร, เกาหลี,ญี่ปุ่น,ออสเตรีย,โปรตุเกส มีการหลอกลวงให้ไปทางานมากที่สุด ซึ่งทางจัดหางานจังหวัดขอนแก่นก็
ได้ป ระชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซด์ ผ่า นสื่อต่า งๆ ผ่ านทางผู้นาชุมชน ทางองค์การบริหารส่ วนตาบล และได้
ประสานงานกับสานักงานทาหนังสือเดินทางในการทาประชาสัมพันธ์ข่างสารป้องกันการหลอกลวง จานวนทั้งสิ้น ๗
ข่าว ๖,๖๐๐ ฉบับ และในเรื่องการอบรมให้ความรู้ในการไปทางานที่ต่างประเทศ จานวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าอบรม ๑๘๕
คน สาหรับการแก้ไขปัญหาในเดือนกุมภาพันธ์ มีการรับเรื่องการร้องทุกข์จากการถูกหลอกไปทางาน ๖ ราย มูลค่า
การเสียหายทั้งหมด ๖๙๐,๑๑๙ บาท ถูกหลอกไปทางานประเทศออสเตรีย ๒ ราย, โปรตุเกส ๓ ราย และเกาหลีใต้ ๑
ราย สานักงานจัดหางานได้รวบรวมหลักฐานแจ้งความไปยัง สภ.หนองสองห้อง จานวน ๓ เรื่อง, สภ.ชุมแพ ๑ เรื่อง
และ สภ.เมือง ๑ เรื่อง และไปที่ส านักงานจัดหางานที่จังวัดอุดรธานี ๑ เรื่อง สาหรับแรงงานต่า งด้า วในจังหวัด
ขอนแก่นที่ได้รับใบอนุญาตทางานมีทั้งหมด ๗,๒๗๑ คน คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๖,๔๕๖ คน เป็นกลุ่มคนที่มีวีซ่า
๑,๓๔๐ คน ส่งเสริมการลงทุน ๙๙ คน นาเข้า (MOU) ๕,๐๑๗ คน แยกเป็น เมียนมา,ลาว, กัมพูชา และอีกกลุ่มหนึ่ง
คือกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมติคระรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ยังมิได้พิสูจน์สัญชาติทั้งหมด ๗๗๕ คน และเป็นชนกลุ่มน้อย ๕๙ คน ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันนั้นใบอนุญาต
จะหมดอายุในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประมาณสองพันเจ็ดร้อยกว่าคน ทางรัฐบาลจึง เร่งให้ต่อวีซ่าให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลาภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ดังกล่าว ซึ่งสานักงานจัดหางานจังหวัดได้ร่วมกับปกครองจังหวัด,

-๘สานักงานตรวจคนเข้า เมือง,สานั กงานประกันสั งคมจังหวัด และสาธารสุขจังหวัด ร่วมกันเปิดศูนย์บริการให้กับ
แรงงานคนต่างด้าว ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น โดยเริ่มดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แล้วจนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ มีผู้มาดาเนินการแล้ว ๘๒๓ คน ส่วนที่เหลือพันกว่าคนนั้นทางศูนย์ก็ได้ติดต่อให้เข้ามา
ดาเนินการแล้ว และจะพยายามให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวัยที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ประธานฯ – กรณีเกาหลีเหนือที่เข้ามาจังหวัดบึงกาฬนั้นมีข้อมูลเข้ามาที่ขอนแก่นหรือไม่
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ออก
ตรวจจานวน ๙ แห่ง คิดเป็น ๕.๓ เปอร์เซ็น
๒) การตรวจเยี่ยมร้านคาราโอเกะจานวน ๑๒ ครั้ง โดยแยกเป็นร้านเกม ๖ ครั้ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง โรง
ภาพยนตร์ ๑ แห่ง และได้ออกตรวจในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกับชุดจัดระเบียบสังคมจานวน ๑ ครั้ง จานวน ๓
แห่ง ไม่พบการกระทาผิดกฎหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ประธานฯ – โต๊ะบอลเป็นอย่างไร
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - โต๊ะบอลไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - ใครมีเรื่องอื่นๆนาเสนอหรือไม่
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น – ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูกับกลุ่ม “วีวอล์ก”ทาให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น – มีสองเรื่องเป็นงานนโยบายคือเรื่องคนต่างด้าวมาแย่งงานคนไทยเราต้องปฏิบัติกับเขา
ให้ถูกต้อง กรณีรัฐบาลไม่อนุญาตให้ทางาน ส่วนใหญ่ใช้พาสปอร์ตเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวแต่หลบเข้ามาทางานจึงขอฝาก
ทุกหน่วยช่วยดูด้วย เรื่องที่สองคือคนไทยไปทางานที่เกาหลีเอาพาสปอร์ตท่องเที่ยวไปแล้วก็หนีทัวร์ไปทางานตกทุกข์
ได้ยากก็มีเสียชีวิตก็มีอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ขอฝากด้วยถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็แจ้งสานักจัดหางานด้วย
ประธานฯ - เมื่อเช้าใครได้ประชุมก็คงจะทราบแล้วว่าจะจัดให้มีโซนนิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตอาเภอต่างๆเป็น
เขตโซนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราก็ขอฝากให้ทุกหน่วยช่วยดูกันด้วย และก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหา
จราจรได้เสนอให้ป ระธานฯจั ดให้มีถนนที่จากัดความเร็ ว ฝ่ า ยทางเจ้า หน้า ที่ตารวจเห็น เป็นอย่ า งไรอย่ า งเช่น ที่
กรุงเทพฯมีถนนจากัดไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเร่งรัดให้มีการสวมหมวกกันน็อกให้เยอะๆ
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น – เห็นด้วยกับประธานฯ ที่นาเสนอ เพราะความจริงแล้วการเสียชีวิตส่วนมากก็มาจากการ
ขับรถด้วยความเร็ว ในทางหลวงเองก็มีป้ายเตือนตลอดทุกระยะว่าจากัดความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม.เรื่องของถนน
ปลอดภัยทาง สภ.เมืองขอนแก่นก็ทาอยู่แล้ว ซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมไปทั้งหมด และส่วนมากประชาชนก็ยังละเมิดการ
บังคับใช้กฎหมาย
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ รอง ผกก.สืบสวน สภ.ชุมแพ – จากเคยเป็นสารวัตรจราจร สภ.เมืองขอนแก่น และได้
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจราจรจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับเรื่องการจากัดความเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพมหานคร
ได้มีการประกาศของเจ้าพนักงานจราจรในส่วนของการจากัดความเร็ว และในเขตพื้นที่อีสานก็มีเพื่อนบ้านใกล้เคียง

-๙เราก็คือจังหวัดมหาสารคาม ที่ประกาศให้มีถนนปลอดภัยจากัดความเร็ว ซึ่งก็จะต้องมีการวิจัยโดยฝ่ายวิศวกรรม
การจราจรและการเข้าเป็นมติก็มีความจาเป็นซึ่งเราจะต้องนามาวิเคราะห์โดยเฉพาะสาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
และจุดที่เราจะกาหนดจากัดความเร็ว ซึ่งก่อนหน้านั้นทางจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้มีการกาหนดความเร็วในถนน
มิตรภาพ ในระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ให้เป็นถนนปลอดภัยโดยโครงการนี้ได้ติดตั้งกล้องจับความเร็วที่สถานีตารวจทาง
หลวงขอนแก่น โดยจากัดความเร็วไว้ในเขตเทศบาล ๘๐ กม./ชม. นอกเขตเทศบาล ๙๐ กม./ชม.แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ
ที่สูงอยู่เพราะว่าอย่างมหาสารคามและกรุงเทพฯจากัดความเร็วที่ ๕๐ กม./ชม.ส่วนเรื่องการตรวจจับและบังคับใช้
กฎหมายในการให้สวมใส่หมวกนิรภัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เรากวดขันอยู่ตลอดในทุกเทศกาล ซึ่งเราก็เคยได้ประชุมกัน
มาแล้วว่าให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการนั้นต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนและให้ขยายไปถึงหน่วยงานเอกชนอื่นๆด้วย ส่วน
มาตรการก็จะเริ่มต้นจากโครงการถนนตัวอย่างที่ สภ.เมืองขอนแก่น ที่เคยปฏิบัติมา ทาการกวดจับการใส่หมวกนิรภัย
ร้อยเปอร์เซ็น เช่นถนนบริเวณแยกเซ็นทรัลจนมาถึงแยกศาลหลักเมือง ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ทาให้เป็น
ตัวอย่าง ส่วนจะขยายต่อไปก็ต้องรอให้มีมาตรการองค์กรเพิ่มความเข้มในส่วนราชการหรือภาคเอกชนโดยเฉพาะ
โรงงานหรือภาคเอกชนที่มีผู้ที่เข้ามาติดต่อเป็นจานวนมาก
ประธานฯ - ทาง ปภ.น่าจะตรวจสอบดูด้วยในเรื่องถนนปลอดภัยทั้งเรื่องจากัดความเร็ว และหมวกกันน็อกด้วย
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เห็นด้วยกับแนวนโยบายท่านประธานฯ ความจริงการปฏิบัติก็สามารถดาเนินการได้เพราะ
มีกฎหมายบังคับอยู่แล้วแต่มีปัญหาคือเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ยังขาดเครื่องมือในการตรวจจับความเร็วยกเว้นตารวจ
ทางหลวง
ประธานฯ - ปภ.จัดหาเครื่องมือได้หรือไม่เพราะว่าจะจัดซื้อแต่ละอย่างก็มีปัญหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ทาโครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ให้กับ
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทาเป็นปีที่ ๒ อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสารวจในจุด
ต่างๆที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และก็มีถนนสายหลักที่ร่วมทาเป็นโครงการถนนปลอดภัยกับ สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งจะ
มีการตรวจกวดขัน ทุกวัน จัน ทร์ ,วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะกรรมการสหภาพมหาวิทยาลัยต้อง
รายงานทุกไตรมาศ และก็ยังมีโครงการตรวจจับความเร็ว การฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงในมหาวิทยาลัยด้วย
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสื่อเฟสบุ๊คว่าที่ศูนย์อาหารหนองแวงว่ามีพระอยู่ ๔-๕ รูปมานั่ง และ
ขับ รถมาเองพอจะกลั บ ก็แบกของที่ไ ด้รั บ บิณฑบาตมาใส่ ในกระบะหลั งรถโดยพระ ๑ รูปต่อรถ ๑ คัน จากการ
สอบถามนักศึกษาได้ความว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุญาตให้พระเข้ามาบิณฑบาตได้เนื่องจากเป็นการอานวย
ความสะดวกให้นักศึกษาและประชาชนจะได้ทาบุญ และได้ตรวจสอบแล้วพระที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯมาจากอาเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และมาจากอาเภอเมืองขอนแก่น จึงอยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกากับดูแลด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ความจริงพระที่เข้ามาบิณฑบาตนั้นทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ห้าม แต่ที่ตลาดหนองแวงนั้นจะมี
คนนาพระเข้ามาซึ่งผู้ที่นามาเป็นมัคนายกของวัดนั้น และมีอีกวัดหนึ่งคือวัดป่านาจาน อาเภอเมืองขอนแก่น พระจะ
ขับรถมาเอง ๓ รูป ลักษณะจะเป็นการเรี่ยไรมากกว่า คือจะนั่งประจาและกวักมือเรียกให้ประชาชนมาใส่บาตร ใน
ส่วนพฤติกรรมของนักศึกษานั้นก็ชอบทาบุญอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้ทารายงานไปยังสานักพุทธจังหวัด และเจ้าคณะ
ตาบล,เจ้าคณะอาเภอที่เกี่ยวข้อง และได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นพระจริงมีใบสุทธิทุกรูปเป็นพระคนไทยไม่ใช่
พระจากต่างด้าว แต่พฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสม
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – จากการตรวจสอบเป็นพระในเมือง ๑ รูป และพระจากสารคาม ๓ รูป ก็ขอฝากกาชับดูแล
ด้วยเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น – เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าไปตรวจสอบแล้วและก็ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ทาง
พระได้ทราบ และท่านก็รับว่าจะไม่มาอีกแล้ว

-๑๐ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ปัญหาคือว่าพอรูปนี้ไปรูปใหม่ก็มาแทน จึงขออยากให้จัดระเบียบแจ้งไปทางสานักพุทธว่า
วิธีการบิณฑบาตที่ถูกต้องทาอย่างไร หรืออาจจะจัดทาป้ายวิธีที่ถูกต้องนั้นต้องทาอย่างไร
ประธานฯ - สังคมมีความซับซ้อนทางความคิดมากขึ้น
นายอาเภอน้าพอง – มีอีกรูปแบบหนึ่งคือพระใบ้หวยคือที่น้าพองนั้นจะมาปักกลดอยู่ที่ป่าช้าสาธารณะและจะมีการ
จัดฉากขึ้นมามีทีมงานมาประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าถูกหวยจากพระรูปนี้ พอชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ พระก็จะบอกว่า
เห็นในนิมิตว่าพบพระรูปใหญ่ใต้ต้นกะบกใหญ่ แล้วขุดขึ้นมาพบเป็นพระพุทธรูปจริงๆ ชาวบ้านก็ยิ่งพากันเชื่อถือขึ้น
มากกว่าเดิม ซึ่งอาจจะนาไปฝังไว้เองก็ได้ เพราะให้ทางกรมศิลป์ไปตรวจสอบเป็นพระร่วมสมัยคือเป็นพระใหม่ จึง
ขอให้เจ้าคณะอาเภอตรวจปัสสาวะแต่พระรูปนั้นไม่ยอมก็เลยส่งเรื่องมาทางสานักพุทธ และได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ
ว่าเป็นเรื่องที่ถูกหลอกลวงแต่ชาวบ้านบางกลุ่มก็ไม่เชื่อถึงกับมีม็อบมาไล่นายอาเภอก็มี สุดท้ายก็ย้ายไปที่อื่น และได้
รายงานให้ทางสานักพุทธทราบแล้วเนื่องจากเป็นพระจริงมีใบสุทธิเพื่อตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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