รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายประเสริฐ
๒. พ.อ.พิทักษ์
๓. นายสัมภาษณ์
๔. นายสายัน
๕. พ.ต.อ.ออมสิน
๖. นายมุนี
๗. นายชุมนุม
๘. ร.ต.อ. วรพันธุ์
๙. นางศิริพร
๑๐. นายจารัส
๑๑. นายธานินทร์
๑๒. นายชลอ
๑๓. นายสกัด
๑๔. นายวุฒิพงษ์
๑๕. นายณัฐพงษ์
๑๖. นายชาญวิทย์
๑๗. นางวันเพ็ญ
๑๘. นางเบญจมาศ
๑๙. นายวิโรจน์
๒๐. นายมานิต
๒๑. ร.ต.อ.โกศล
๒๒. นางสิรดา
๒๓. นายประภัทร
๒๔. นายไพบูลย์
๒๕. นายจุมพล
๒๖. นายทวีทรัพย์
๒๗. นายวิทิตย์
๒๘. นายบุญเริง
๒๙. นายวินัย
๓๐. นายชัชวาล

ลือชาธนานนท์
จุลพังโก
ศรีหงษ์
จันทะรัง
ตรารุ่งเรือง
เหมือนชาติ
แทน
พันธ์แก้ว
จันทร์รา
แทน
ประดาพล
แทน
เที่ยงธรรม
แทน
ชัชวัชวิมล
แทน
เหมาะดี
แทน
โฉมมงคล
แทน
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
ทองนพคุณ
แทน
ประดับวงษ์
แทน
วิถีเทพ
แทน
หะยาจันทา
แทน
วิรยิ ะจันทร์
นวลพรับ
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
มะลาสาย
แทน
ประพันธ์พจน์
แสนทวีสุข
แทน
เดชดานิล
แทน
ลอยนอก
นามมูลน้อย
อรุณรัตน์
แทน
มีแก้ว
แทน
ก้านจักร
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
นายก อบจ.จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ผกก.๔ ทล.ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ(DSI)จังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
,,
นายอาเภอพล
”

-๒๓๑. นายประจวบ
๓๒. นายขาญชัย
๓๓. นายวรทัศน์
๓๔. นายเสกสรร
๓๕. นายคนึง
๓๖. นายอรรถพันธ์
๓๗. นายณัฐวุฒิ
๓๘. นายสุริยงค์
๓๙. นายยุทธพร
๔๐. นายกิตติพงศ์
๔๑. นายสุรศักดิ์
๔๒. นายชลิต
๔๓. นายสาโรง
๔๔. นานปรีดา
๔๕. นายชัยรัตน์
๔๖. นายถนัด
๔๗. นายเท็ป
๔๘. นายสุทัศน์
๔๙. นายสมเกียรติ
๕๐. นายวีระกุล
๕๑. นายเรืองศักดิ์
๕๒. นายจารึก
๕๓. นายไพรจิตร
๕๔. นายทิวา
๕๕. พ.ต.อ.นพดล
๕๖. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์
๕๗. พ.ต.ท.ยุทธนา
๕๘. พ.ต.ต.ธรรมวิทย์
๕๙. ร.ต.อ.สมคิด
๖๐. พ.ต.ท.คณิศร
๖๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๖๒. พ.ต.ท.อัครบุตร
๖๓. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖๔. พ.ต.ท.สง่า
๖๕. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
๖๖. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖๗. พ.ต.ท.ชัยยันต์

จิตรูป
วิทยากรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
เจริญไชย
สงวนเสริมศรี
ถุนนอก
พลน้าเที่ยง
พิรณ
ุ สาร
สุขภาคกุล
ทองณรงค์
วิเศษศิริ
โสบุญมา
สุขใจ
พรหมบุปผา
คาอ้อ
เอียดไธสง
แก้วสิงห์
อ่อนชาย
ปักเคเต
พรหมหอม
เหล่าประเสริฐ
ชนะภัย
พุทธบุรี
เพ็ชรสุทธ์
ปานเรือนแสน
งามชัด
พลแก้ว
ขันตีกรม
อัครราช
ผลดี
อัครสุขบุตร
พิมพ์แก้ว
ศรีวิชัย
ขวัญเสน่ห์
มีทองหลาง
ศรีมังคละ

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

นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอโนนศิลา
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง

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

-๓๖๘. พ.ต.ท.จิตรกานต์
๖๙. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๐. พ.ต.ท.แมน
๗๑. พ.ต.ท.อดิศักดิ์
๗๒. พ.ต.ท.ณัฐศาสตร์
๗๓. พ.ต.ท.ชัยธัช
๗๔. พ.ต.ท.พรเทพ
๗๕. พ.ต.ท.สงวน
๗๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๗๗. พ.ต.ท.สิทธิสม
๗๖. พ.ต.ท.วรุณรัตน์
๗๔. ร.ต.ท.ไพฑูรย์
๗๗. ร.ต.ท.สมพร
๗๘. พ.ต.ต.วิษณุ

เกื้อก่อยอด
กองทองธเนศ
ศิริฉาย
งามชัด
สุจริต
มงคลธง
บูชาอินทร์
เชื้อศิริ
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
ศรีเชียงสา
พลสาร
ชารีบุตร
โคตรพจน์

แทน ผกก.สภ.สีชมพู
แทน ผกก.สภ.หนองสองห้อง
แทน ผกก.สภ.บ้านฝาง
แทน ผกก.สภ.แวงน้อย
แทน ผกก.สภ.เปือยน้อย
แทน ผกก.สภ.บ้านแฮด
แทน ผกก.โนนศิลา
แทน ผกก.สภ.ซาสูง
แทน ผกก.สภ.หนองนาคา
แทน ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
แทน ผกก.สภ.เวียงเก่า
แทน สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
แทน ผกก.๓ กก. ๓ บก.ทท.
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙)
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมีนาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน เมษายน ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๓ ราย จับ ๒๓ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๖๕ ราย จับ ๒๙ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๔๑ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๔๗๕ ราย จับ ๗๓๗ ราย

-๔กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน เม.ย. ๒๕๕๘ กับ เม.ย. ๒๕๕๙
เม.ย. ๒๕๕๘ เม.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๑๕
๓๓
เพิ่มขึ้น ๑๘
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๔
๖๕
เพิ่มขึ้น ๕๑
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๓
๔๑
เพิ่มขึ้น ๑๘
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๑๔๓
๔๗๕
เพิ่มขึ้น ๓๓๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน เม.ย. ๒๕๕๘ กับ เม.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๕ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๒๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๘ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๗ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๕ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๔ จับได้ ๙ (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๖๕ จับได้ ๒๙ (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๒)
คดีเพิ่มขึ้น ๕๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๙ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๕ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๘ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑ จับได้ ๑ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๑๔๓ คดี
ผู้ต้องหา ๒๒๓ ราย
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๔๗๕ คดี
ผูต้ ้องหา ๗๓๗ ราย
คดีลดลง ๓๙๓ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๙

-๕รวมจับ ๓๐๘ ราย ผู้ต้องหา ๓๒๕ ราย
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๖๗ ราย
- ครอบครอง
๘๓ ราย
- เสพ
๑๔๒ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาไอซ์
๑๑ กรัม
- กรรชาแห้ง
๗๐ กรัม
- กรรชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๐
กระป๋อง
ป้องกันจังหวัด สี่แยกเซนทรัลมีทั้งป้ายและกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังมีผูฝ่าฝืนกฏจราจรกันอยู่
ร.ต.ท.ไพฑูรย์ฯ สภ.เมืองขอนแก่นได้มีการบังคับใช้กฏหมายโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว
ประธาน
อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัว ทั้งที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาตลอด ไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเขามีการ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็ก
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น ๑
ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรพล
๑. คดี อ.จว. ที่ ๒๐/๒๕๔๙ คดีอาญาที่ ๑๗๑/๒๕๕๙ ลง ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๙ เวลา
ประมาณ ๒๒.๓๐ น. เกิดเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๔
พ.ค.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจาก รพ.พล ว่ามีเหตุคนถูกยิงเข้ารับการรักษาตัวที่
รพ.พล. จึงได้ออกไปตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อต่อมาคือนายสันติพงษ์ งอกไข่น้า อายุ ๓๗ ปี สภาพ
ศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้าเงินสวมกางเกงขาสั้นสีน้าเงิน พบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว ขนาดเบอร์ ๒๒ ที่
บริเวณใต้รักแร้ข้างซ้ายทะลุด้านหลังใต้สะบักด้านขวาจึงได้ร่วมกับแพทย์เวรชันสูตรพลิกศพ สอบสวนเบื้องต้นพบว่า
ผู้ตายถูกยิงมาจากบ้านเลขที่ ๑๓๙ ม.๒ ต.มะเขือ อ.พล จว.ขอนแก่น ต่อมาได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุพบ
นายสุพรรณ งอกไข่น้า อายุ ๖๓ ปี บิดาของผู้ตายสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายนิรุธ งอกไข่น้า ซึ่งเป็น
น้องชายของผู้ตายเอง ทราบก่อนเกิดหตุนายสุพรรณฯ ได้จัดงานศพ นางหนูลิ้ม งอกไข่น้า ซึ่งเป็นมารดาของผู้ตาย
จะทาการฌาปนกิจ ในวัน ที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๙ และเตรียมงานบุญ ในวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๕๙ ขณะเกิดเหตุผู้ ตายกับ
น้องชายได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันก่อนที่นายนิรุธฯจะก่อเหตุใช้ปืนยิงผู้ตายได้รับบาดเจ็บ แล้วญาติๆได้นาส่ง รพ.
พล. และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเกิดเหตุนาย นิรุธฯ ได้หลบหนีไป ภายหลังได้ย้อนกลับมายังบ้านพัก จึงถูก
เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมพร้อมอาวุธของกลาง พร้อมได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการตรวจสอบพบเมท
แอมเฟตามินในตัวอย่างปัสสาวะ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร นเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
ร.ต.ท.ร.ต.ท.ไพฑูรย์ พลสาร รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น - ได้รับมอบหมายจาก รอง ผกก.จร. รายงานสถิติ
การจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน เม.ย. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มี.ค. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๐๘๕ ราย
๑,๒๖๖ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๐๐๗ ราย
๑,๑๓๐ ราย

-๖- เมาสุรา
๒๙๑ ราย
๓๙๓
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๑๒๒ ราย
๑๓๘ ราย
- รถดัดแปลง
๒๓ ราย
๒๗ ราย
- ขับรถย้อนศร
๒๘ ราย
๒๓ ราย
- ขับรถเร็ว
๙๐๑
ราย
๒๒๕ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๙๐๒ ราย
๑,๒๐๙ ราย
- ล็อคล้อ
๑,๐๒๔ ราย
๙๙๒ ราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่ ว ยงาน สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ๒๕๕๙ ) มีอุบัติเหตุเกิด ๑๗๘ ครั้ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๖๙ ครั้ง ลดลง ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑ ผู้บาดเจ็บ
๑,๓๗๒ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๓๘๖ คน เพิ่มขึ้น ๑๔ คนคิดเป็นร้อยละ
๕๐.๕๐ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๖๑ คนเพิ่มขึ้น ๒๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕
๒) ผู้เสียชีวิตในเดือน เม.ย. ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๘ ราย เปรียบเทียบกับ เม.ย.๒๕๕๘ เสียชีวิต ๒๑ ราย
เพิ่มขึ้น ๒๑ ราย
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากปัญหาเดิมๆ เมาแล้วขับ ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกิน
กาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่ชานาญ
อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด และก็หลับใน
และ รมต.กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการใดังนี้
- ให้จังหวัดจัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มีการขับเคลื่อนตลอดทั้งปี
- การทาประชาคมในหมู่บ้านและตาบลกาหนดกรอบระเบียบบังคับใช้
- การตั้งด่านชุมเพื่อเฝ้าฟังและป้องปรามการใช้รถใช้ถนน
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ฯลฯ
- การขับเคลื่อนปี ๒๕๕๙ มีหัวข้อคือ เรื่องเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว
ประธาน นี่ก็เรื่องวินัยเหมือนกัน สงกรานต์ปีที่แล้วเสียชีวิต ๔ ราย ปีนี้ ๑๒ ราย เพราะเมาก็ยังขับ ง่วงก็ยังขับ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ประธาน – เดือนที่แล้วก็ไม่มี จากรายงานการประชุม
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ๒ คดีไม้ของกลาง ๔๔ แผ่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้ถูกหลอกลวง ๓ ราย เป็นคดีเดียวกัน ให้คาแนะนาผู้ประสงค์ไป
ทางานต่างประเทศ ๔๗ รายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ ๑,๒๘๖ ฉบับ รับสมัคร
คัดเลือกอบรมจัดส่งไปฝึกงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พ.ค. ๕๙ จานวน ๓๕ ราย และรับ
สมัครคัดเลือกหาคนงานไปทางานในประเทศไต้หวัน จานวน ๔ ราย สาหรับเรื่องต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางาน

-๗ในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๔,๗๔๓ คน ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว จานวน ๒๕๗
แห่ง เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๙๒๑ คน ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI จานวน ๑๒ คน คนต่างด้าวที่เป็นสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ๓,๗๐๑ คน เป็นชาวพม่า ๒,๔๗๗ คน
ชาวลาว ๑,๐๒๑ คน ชาวกัมพูชา ๒๐๓ คน เวียดนาม ๑๘ คน ชนกลุ่มน้อย ๓๑ คน
ประธาน – ทุกวันนี้ยังมีแรงงานถูกหลอกไปทางานต่างประอยู่ทั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อยู่ตลอดเวลา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน
๑๘ แห่ ง ประเมิ น ซ้าเพื่อเพิ่ มและรั ก ษาคุณภาพ ๒๐๒ แห่ ง รวม ๒๒๐ แห่ ง รวมทั้งหมด ๙๖๗ แห่ ง ร้ อยละ
๑๐๗,๓๓
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑- อาเภอ ร้านเกม ๑๕๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๕ แห่ง ได้พบร้านให้บริการผิดเงื่อนไขฯ ๒
แห่ง อยู่ระหว่างเสนอสั่งพักใช้ใบอนุญาต ๒ แห่ง
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
ประธานฯ ฝากทางตารวจและทางอาเภอด้วย ในช่วงเดือน พฤษภาคม มีการจัดงานบุญบ้องไฟ ถ้ามีการขออนุญาตก็
ไม่เป็นไร แต่ที่สังเกตุยังมีการแอบจัดขึ้นมาเพื่อเล่นการพนัน และอีกอย่างก็เป็นอันตรายต่อเครื่องบินได้
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ที่ประชุม - 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

