รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายประเสริฐ
ลือชาธนานนท์
รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
๒. พ.อ.พิทักษ์
จุลพังโท
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
๓. นายสัมภาษณ์
ศรีหงษ์
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
๔. นายสายัน
จันทะรัง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
๕. พ.ต.ท.สุชัยรัตน์
ธงทอง
แทน รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
๖. นายธานินทร์
ชัชวัขมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๗. นายชุมนุม
พันธ์แก้ว
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
”
๘. ร.ต.อ. วรพันธุ์
จันทริมา แทน
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
๙. นางกิตติมา
กัณจักร
แทน
นายแพทย์สาธารณสุข
”
๑๐. นายจารัส
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
๑๑. นายประชิต
อึ้งประเสริฐ แทน นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
”
๑๒. นายชลอ
เหมาะดี
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
๑๓. นายกฤตวิทย์
พิมพ์ทองงาม
ปฏิรปู ที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
๑๔. นายวุฒิพงษ์
เทียมสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
๑๕. นายสุทัศน์
เกตษา
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
๑๖. นายบรรจบ
อุณารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๗. นางวนิดา
บุญนาโพธิ์
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๘. นางเบญจมาศ
หะยาจันทา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
๑๙. พ.อ.อ.อรรถพล
ศรีกลับ
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๐. นายวศิน
ศุภพิสุทธิ์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๑. พ.ต.ท.พันธ์เพชร เหล่ากาเนิดเพชร
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
๒๒. นางวาสนา
โสภา
แทน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๓. นางปุณิกา
กิตติภูมิ แทน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
๒๔. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธิพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
”
๒๕. นายกฤษฎา
มนชัย
แทน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
๒๖. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
๒๗. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย
แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
๒๘. นายมนัส
สาราญถิ่น
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๘
”
๒๙. นายวินัย
มีแก้ว
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
,,
๓๐. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน นายอาเภอพล
”

-๒๓๑. นายพยุง
๓๒. นายชาญชัย
๓๓. นายวรทัศน์
๓๔. นายเสกสรร
๓๕. นายคะนึง
๓๖. นายอรรถพันธ์
๓๗. นายณัฐวุฒิ
๓๘. นายสุริยงค์
๓๙. นายยุทธพร
๔๐. นายกิตติพงศ์
๔๑. นายสุรศักดิ์
๔๒. นายสมเดช
๔๓. นายสาโรง
๔๔. นานปรีดา
๔๕. นายวัขรเดช
๔๖. นายถนัด
๔๗. นายเท็ป
๔๘. นายณัฐภัทร
๔๙. นายสมเกียรติ
๕๐. นายสันติ
๕๑. นายเรืองศักดิ์
๕๒. นายจารึก
๕๓. นายประจักร์
๕๔. นายสุพจน์
๕๕. พ.ต.อ.นพดล
๕๖. พ.ต.ท.ธนภณ
๕๗. พ.ต.ท.กฤษฎา
๕๘. พ.ต.อ.สรายุทธ
๕๙. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๐. พ.ต.อ.พิชิต
๖๑. พ.ต.ท.ทัศน์
๖๒. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๓. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖๔. พ.ต.ท.บุญเหลือ
๖๕. พ.ต.ท.สายันต์
๖๖. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖๗. พ.ต.ท.สมุทร

เหล็กดี
วิทยาภรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
เจริญไชย
สงวนเสริมศรี
ถุนนอก
พลน้าเที่ยง
พิรณ
ุ สาร
สุขภาคกุล
ทองณรงค์
พรมทา
โสบุญมา
สุขใจ
เกียรติชาชน
คาอ้อ
เหมียดไธสง
พลอยสุภา
อ่อนชาย
จัตุพันธ์
พรหมหอม
เหล่าประเสริฐ
ไชยกิจ
วงศ์วิวัฒน์
เพ็ชรสุทธ์
เกษมแสง
นิติพนธ์
ฉ่าผิว
โสภา
ดียา
วิเศษวุฒิ
วิรักษา
พิมพ์แก้ว
คาศรี
ทิพยแสง
มีทองหลาง
สีดาราช

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
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอโนนศิลา
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง

กรรมการ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๖๘. พ.ต.ท.บรรจบ
๖๙. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๐. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
๗๑. พ.ต.ท.อดิศักดิ์
๗๒. พ.ต.ท.ปรีดา
๗๓. พ.ต.ท.ภาสกร
๗๔. พ.ต.ท.พรเทพ
๗๕. พ.ต.ท.ทองสุข
๗๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๗๗. พ.ต.ท.สิทธิสม
๗๖. พ.ต.ท.เปลี่ยน
๗๗. พ.ต.ท.ฑฤกร
๗๘. พ.ต.ท.กฤษ์สักก์
๗๙. พ.ต.อ.ชัยยง
๘๐. พ.ต.ท.เศรษศักดิ์
๗๔. ร.ต.ท.ปริญญา
๗๘. พ.ต.ต.วิษณุ

เกตุชมภู แทน
กองทองธเนศ
ขาภักม์
งามชัด
อุกิจชัย
มหาวงศ์นันท์
บูชาอินทร์
นารีจันทร์
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
นามพรมมา
สอนวงศ์
มีมานะพุทธิ์
จันนา
ศรีดี
ชาสาโรง
โคตรพจน์

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

-๓ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง
ผกก.สภ.แวงน้อย
ผกก.สภ.เปือยน้อย
ผกก.สภ.บ้านแฮด
ผกก.โนนศิลา
ผกก.สภ.ซาสูง
ผกก.สภ.หนองนาคา
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
ผกก.สภ.เวียงเก่า
ผกก.สภ.บ้านเป็ด
ผกก.สภ.ท่าพระ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.เมืองไหม
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙)
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนสิงหาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๙ ราย จับ ๑๒ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๗ ราย จับ ๒๕ ราย

-๔กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๕ ราย จับ ๑๒ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๗๕ ราย จับ ๘๕๓ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ส.ค. ๒๕๕๘ กับ ส.ค. ๒๕๕๙
ส.ค. ๒๕๕๘
ส.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๐
๑๙
ลดลง ๑
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๔๙
๗๗
ลดลง ๗๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๕
๑๕
ลดลง ๒๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๐๒
๗๗๕
เพิ่มขึ้น ๑๗๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ส.ค. ๒๕๕๘ กับ ส.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๒๐ จับได้ ๑๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๑๒ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖)
คดีลดลง ๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๙ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๓ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๔๙ จับได้ ๙๒ (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๔)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๗๗ จับได้ ๒๕ (คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๗)
คดีลดลง ๗๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๗ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
๓ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๙ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๐ จับได้ ๓ (คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒ จับได้ ๑ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๖๐๒ คดี

ผู้ต้องหา ๘๔๕ ราย

-๕ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๗๕ คดี
ผู้ต้องหา ๘๕๓ ราย
คดีเพิ่มขึ้น ๑๗๓ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
รวมจับ ๖๕๗ ราย ผู้ต้องหา ๖๗๘ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๒๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๒๕ ราย
- ครอบครอง
๑๗๒ ราย
- เสพ
๓๓๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๖๕,๗๙๒ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๑
กรัม
- กรรชาแห้ง
๗๕๕ ก.ก.
- 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 ส.ค. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ส.ค. ๒๕๕๘
ส.ค. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๘๕ ราย
๑,๓๐๕ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๒๙๖ ราย
๒,๑๔๘ ราย
- เมาสุรา
๓๖๕ ราย
๑๔๓
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๓๗๑ ราย
๑๒๗
ราย
- รถดัดแปลง
๗๕ ราย
๑๘
ราย
- ขับรถย้อนศร
๓๑ ราย
๒๐
ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๑๘๕ ราย
๑,๘๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๗๙๔ ราย
๑,๕๕๕ ราย
- ล็อคล้อ
๘๙๖ ราย
๑,๒๖๐ ราย
สาหรับปัญหาในซอยกังสะดาลนั้น ทาง สภ.เมืองขอนแก่นก็พยายามกวดขันจับกุมอยู่ แต่ก็มีผู้กระทาผิดกฏหมายจรา
เป็นจานวนมาก เนื่องจากมีร้านสะดวกซื้อ เช่นเซเว่น, โลตัส และร้านถ่ายเอกสาร ตามแนวถนนเป็นจานวนมาก
ประกอบกับจุดที่ตั้งไฟสัญญานจราจรไม่ตรง ซ้าร้ายยังมีคอนโดฯขนาดใหญ่ ทาให้ผู้คนจอดซื้อของโดยกีดขวางทาง
จราจร และจอดซ้อนคัน ทางตารวจก็ได้ทาการจับกุม และพยายามแก้ไขต่อไป และขอประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปนี้ทาง
ตารวจ จะใช้มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับจราจรให้เข้มงวดขึ้น อาจจะมีการเพิ่มโทษทั้งทางอาญา และค่าปรับสูงขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้

-๖๑) จากข้อมู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิติ อุบัติเหตุ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.-ส.ค. ๒๕๕๙ ) มีอุบั ติเหตุเ กิด ๓๓๕ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๓๗ ครั้ง ลดลง ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ผู้บาดเจ็บ
๒,๗๓๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๒,๔๔๖ คน เพิ่มขึ้น ๒๙๓ คนคิดเป็นร้อยละ
๘๙.๓๐ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๙๐ คนเพิ่มขึ้น ๓๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖
๒) เดือน ส.ค. ปี ๒๕๕๙ มีอุบัติเหตุ ๔๔ ครั้ง เพื่มขี้นจากปีที่แล้ว ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เสียชีวิต ๒๕
คน เพิ่มขึ้น ๑๐ คน และบาดเจ็บเจ็บ ๒๕๖ คน เพิ่มขึ้น ๓๔ คน
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากพฤติกรรมเดิมๆ เมาแล้วขับ ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกิน
กาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่ชานาญ
อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด และก็หลับใน ข้อเสนอแนะ ต้องบังคับการ
ใช้การใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจา และทาง ปภ.ได้จัดซื้อเครื่องวัดแอล
กอฮอล์ เพื่อแจกจ่าย จานวน ๒,๙๓๐ เครื่อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน สิงหาตคม ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด คดี เกิดขึ้นนอกอุทธยาน ๒ คดี ที่เขาสวนกวาง
ประธาน – โครงการปลูกไม้พยูงได้เริ่มปลูกหรือยัง
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - เริ่มปลูกแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จั ด หางานจั ง หวั ด ขอนแก่ น - ในรอบเดื อ นที่ผ่ า นมา ให้ ค าแนะน าผู้ ป ระสงค์ ไ ปท างานต่า งประเทศ ๓๒ ราย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ ๔๒๘ ฉบับ รับสมัครคัดเลือกหาคนงานไปทางานใน
ประเทศไต้หวันระบบจ้างตรงออนไลน์ จานวน ๑๐ ราย สาหรับการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน ในเดือน ส.ค.
๕๙ ไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ ติดตามคืนเงินภาษีจากประเทศไต้หวัน ๑ ราย สาหรับเรื่องต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้
ทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๕,๕๕๖ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๐๔๕ คน ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๗๐ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนม่า ลาว กัมพูชา จานวน ๒,๒๗๕ คน เป็นชาว
เมียนม่า ๑,๗๙๖ คน ชาวลาว ๔๒๔ คน ชาวกัมพูชา ๕๕ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๙๕๓ คน,มติ ครม.
๑,๒๔๗ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว ๙ คน แยกเป็นกัมพูชา ๗ คน และเวียตนาม ๒ คน ข้อหา
เป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดาเนินคดีนายจ้าง ๒ คน ข้อหารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตมาทางาน
กับตน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๑๕๙ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๓๘ แห่ง รวม ๑๙๗ แห่ง ยอดสะสม ๑,๔๐๑ แห่ง ร้อย
ละ ๑๗๗.๓๖
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๒ อาเภอ ร้านเกม ๑๐๔ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๔ แห่ง พบร้านเกมให้บริการผิดเงื่อนไข ๑
แห่ง ที่ องเมืองขอนแก่น ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ๓๐ วัน

-๗๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เลขานุการฯ - ให้หน่วยงานทางราชการช่วยแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบด้วยเนื่องจาก วันที่ ๒๗-๒๙ ก.ย.๒๕๕๙
เป็นวันท่องเที่ยวโลก ซึ่ง จว.ขอนแก่นเราเป็นเจ้าภาพ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฏระเบียบด้วย
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

