รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ๑ ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.สมศักดิ์
๒. ร.อ.พิชิต
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. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๒. นางกิตติมา
๑๓. นายจารัส
๑๔. นายธานินทร์
๑๕. นายทวีทรัพย์
๑๖. นายวุฒิชัย
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นายวุฒิพงษ์
๑๙. นายสุทัศน์
๑๙. นายบรรจบ
๒๐. นางสุจิตรา
๒๑. นายชาญณรงค์
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายวิทิตย์
๒๗. นายจักรพันธ์
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร
๓๑. นายคาชอบ

จังตระกุล
ศิริมาลา
แทน
จุลนันโท
วันดา
แทน
วรกี
ชูศรี
จันนา
แทน
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
กัณจักร
แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
หินวิเศษ
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
อุนารัตน์
แทน
วันดี
แทน
วงศ์ศรี
แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
นามมูลน้อย แทน
อินโคกสูง
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน
สุวรรณดี
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
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
”

-๒๓๓. พ.ต.ท.อนันต์
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน ตม.จังหวัดขอนแก่น
๓๔. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๕. นายสุเทพ
โคตรทุม
แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
๓๖. นายวินัย
มีแก้ว
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
๓๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
๓๗. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
นายอาเภอชุมแพ
๓๘. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
๓๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
แทน นายอาเภอหนองเรือ
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
๔๑. นายชลิต
วิเศษศิริ
แทน นายอาเภอสีชมพู
๔๒. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
๔๓. นายยุทธพร
พิรุณสาร
นายอาเภอเขาสวนกวาง
๔๔. นางกาไล
ทาศรีภู
แทน นายอาเภอพระยืน
๔๕. นายภูมิสรรค์
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
๔๖. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๔๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
แทน นายอาเภอซาสูง
๔๘. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
๔๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๕๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล แทน นายอาเภอกระนวน
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
๕๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
๕๓. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
แทน นายอาเภอหนองนาคา
๕๔. นายสุทธิพงษ์
พุทธจันทรา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
๕๕. นายสุทัศน์
แก้วสิงห์
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
๕๖. นายสุเทพ
สายสุด
แทน นายอาเภอบ้านไผ่
๕๗. นายประจักร์
ไชยกิจ
นายอาเภอแวงน้อย
๕๘. นายนายมลชัย
จันทโรธรณ์
นายอาเภอเวียงเก่า
๕๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์
แทน นายอาเภอโนนศิลา
๖๐. นางบุญภาศี
หินเธาว์ แทน นายอาเภอชนบท
๖๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
๖๓. พ.ต.ท.ปริญญา
รักสุทธิ์
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
วิรักษา
แทน ผกก.สภ.กระนวน
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
๖๗. พ.ต.อ.สรายุทธ
ฉ่าผิว
ผกก.สภ.ชุมแพ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน 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.พรเทพ
บูชาอินทร์
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.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๙๓. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๙๔. พ.ต.ท.หญิงวิจิตรา พรหมนอก
แทน
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ในช่วงนี้จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ขอให้คณะกรรมการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องความ
ปลอดภัย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดเป้าหมายที่เฝ้าจับตามอง โดยเฉพาะจากต่างประเทศ เช่นประเทศฝรั่งเศส
และทูตของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาสังเกตการณ์เรื่องความขัดแย้งว่าจะบริหารความขัดแย้งได้อย่างไร และกาลังจะมา
ตั้งศูนย์อยู่ในจังหวัดขอนแก่น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยโดยตรง ซึ่งเขามองว่าความขัดแย้งต่างๆเป็น
สาเหตุหลักในการทาให้บ้านเมืองไม่สงบ เพราะฉะนั้นช่องทางการรับเรื่องการร้องทุกข์ การร้องเรียนต่างๆต้องมีความ
ชัดเจน ฝากทางข้าราชตารวจด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้

-๔แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๓ ราย จับ ๒๗ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๑๒ ราย จับ ๖๔ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๑ ราย จับ ๑๕ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๘๐๔ ราย ผู้ต้องหา ๙๐๙ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๓ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ กับ ต.ค. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๒
๓๓
เพิ่มขึ้น ๑
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๘
๑๑๒
ลดลง ๑๖
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๙
๒๑
เพิ่มขึ้น ๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๔๔
๘๐๔
เพิ่มขึ้น ๑๖๐
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ กับ ต.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓๒ จับได้ ๒๗ (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๒๗ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒)
คดีเพิ่มขึ้น ๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๐ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๘ จับได้ ๙๑ (คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๑๒ จับได้ ๖๔ (คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔)
คดีลดลง ๑๒ 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 ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๔ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕เกิด ๓๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๓ คดี
เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี
เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๔๔ คดี ผู้ต้องหา ๗๒๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๒.๘๙)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๘๐๔ คดี ผู้ต้องหา ๙๐๙ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๖)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๖๐ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๓ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๕๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๒๕ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๗๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๗๓๖ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๒ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๒๓ ราย
- ครอบครอง
๒๑๗ ราย
- เสพ
๓๗๓ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๖๓,๓๐๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๑๘ กรัม
- กัญชาแห้ง
๒๐,๙๐๐ กรัม
- กัญชาสด
๐ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน พ.ย. ๒๕๖๑ จากข้อมูล ๓
ฐานหน่วยงานหลักประกอบด้วย ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

-๖สถิติอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี 2559-2561 ระหว่างเดือน มกราคม – ตุลาคม รวม ๑๐ เดือน เกิดอุบัติเหตุ
รวม ๒๑๐ ครั้ง เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ เกิดอุบัติเหตุ ๓๕๕ ครั้ง ลดลง ๑๔๕ ครั้ง บาดเจ็บปี ๒๕๖๑
จานวน ๒,๓๘๕ คน เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ บาดเจ็บ ๔,๒๖๐ คน ลดลง ๑,๘๗๕ คน เสียชีวิตปี ๒๕๖๑
๒๒๗ คน เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ เสียชีวิต ๒๒๑ คน สถิติประจาเดือน ตุลาคม อุบัติเหตุ ๒๖ ครั้ง มี
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๑๓๑ คน มีผู้เสียชีวิต ๒๖ คน เป็นชาย ๑๘ คน หญิง ๘ คน
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เมา ขับรถเร็วเกินกาหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย และไม่สวมหมวกนิรภัย
และทาง ปภ.ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุก สภ.มารับเครื่องคาร์ดิเบท ได้ที่สานักงาน ปภ.
ช่วงนี้ใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ทาง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น ก็จัดให้มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
เหมือนเช่นทุกปี สาหรับสถิติปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต ๑๓ ราย บาดเจ็บ ๗๕ ราย เกิดอุบัติเหตุ ๗๖ ครั้ง และตอนนี้ สนง.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
ปีใหม่แล้ว ได้จัดทาแผนบูรณาการในการป้องกันฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ - รายละเอียดเกี่ยวกับ ๗ วันอันตรายนั้นให้จัดทาเตรียมไว้ให้พร้อม ให้ประเมินทั้งก่อนทาและหลังทา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ผลของการดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓๙๕
เรื่อง เจรจาเสร็จแล้ว ๒๒๑ เรือ่ ง รับคืนใบโฉนด ๘๖ ใบ โดยเฉพาะที่อาเภอชุมแพ ๕๖ ใบ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีคดีทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด ๑ คดี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงพื้นที่อาเภอชุมแพ เป็น
คดีนาอาวุธเข้าไปเพื่อล่าสัตว์ในเขตอุทยานฯ ซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้ ๑ คน และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ –
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 ได้ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ๓๘๗ ราย, และทางสานักงานจัดหางานจังหวัด
มีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๗,๔๐๐ คน สาหรับมาตรการแก้ไขการหลอกลวงคนหางานนั้นไม่มี
จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น ๙,๐๖๗ คน เป็นแรงงานถูกฎหมาย ๙,๐๐๒ คน เข้า
มาในราชอาณาจักรชั่วคราว ๑,๕๗๒ คน ส่งเสริมการลงทุน ๑๐๙ คน นาเข้า (MOU) ๕,๕๓๘ คน (แยกเป็น กัมพูชา
๕๑๖ คน, ลาว ๑,๗๙๖ คน, เมียนมา ๓,๒๒๖ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๘๓ คน (กัมพูชา ๖๖๗ คน, ลาว ๔๓๖
คน, เมียนมา ๖๘๐ คน) ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๖๕ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การออกตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๙ แห่ง แยกเป็น ร้านเกม ๔ แห่ง,คาราโอเกะ ๓ แห่ง
และร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน ๒ แห่ง ออกตรวจเพื่อแนะนา ๔ แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๑ แห่ง และคาราโอเกะ ๓
แห่ง ในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุม- รับทราบ

-๗๔.๙ กาหนดปิดหีบอ้อย วาระประจาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - หลังจากนี้ไปจะมีภารกิจในการทางานเข้ามามาก งานใดเร่งด่วนสาคัญต้องทาก่อนจัดลาดับการทางาน
ให้ ดี เตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อมระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ดปั ญ หาในการท างานโดยเฉพาะงานเอกสารการเบิ ก จ่ า ยต่ า งๆ ใน
ขณะเดียวกันต้องบริหารการทางานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ดีไม่ว่าจะเป็น สว.สส.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าไม่
มั่นใจต้องสอบถาม กกต.จังหวัด อีกเรื่องขอฝากคณะกรรมการรักษาความสงบฯ เนื่องจากจะมีการจัดงานวันชาติ และ
งานปั่นอุ่นไอรัก ต้องช่วยกันดูแลให้ดี และได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.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

