รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. นายปิยิน
๔. นายสัมภาษณ์
๕. พ.ท.พิทักษ์พล
๖. นายสายัน
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นายประภัทร
๑๐. พ.ต.ท.ดาม
๑๑. นายเชิดชัย
๑๒. นายจารัส
๑๓. นายธานินทร์
๑๔. นายทวีทรัพย์
๑๕. นายวุฒิชัย
๑๖. นายกฤตวิทย์
๑๗. นายวุฒิพงษ์
๑๘. นายสุทัศน์
๑๙. นายบรรจบ
๒๐. นางวนิดา
๒๑. นายณัฐ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.มีชัย
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นางกรรณิกา
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายสุรพงษ์

กิตภิ ัทย์พิบูลย์
ยิ่งดอน
ตลับนาค
ศรีหงษ์
ชูศรี
จันทะรัง
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
ประพันธ์พจน์
ศิลาจันทร์ แทน
อริยานุชิตกุล แทน
เที่ยงธรรม แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
หินวิเศษ
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
อุนารัตน์
แทน
บุญนาโพธิ์
แทน
ศุภนคร
แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
สุทธิประภา
แทน
ศรีหนองบัว แทน
กันทา
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
โพธิ์นิจ
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

๓๑. นายวริชฌ์
๓๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
๓๓. นายสุวชิ า
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายสามารถ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุ์ธัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายชลิต
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายพรหมพงศ์
๔๘. นายสมเดช
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. นางสุวรรณา
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ต.สุรเดช
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.จิรัฐติกุล
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์

ฐาปานู
สิทธิพรม
สีชาเหง้า
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรุณสาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วรรณศรี
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
เพียรสร้างสรร
เกษมแสง
ภาสะวณิช
จรัสกมลพงศ์
โสภา

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
แทน

-๒ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
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

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

๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์
๖๙. ร.ต.ท.ทัศน์
๗๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๗๑. พ.ต.ท.สุวรรณ
๗๒. พ.ต.ท.อนันต์
๗๓. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
๗๔. พ.ต.ท.นิติธร
๗๕. พ.ต.ท.แมน
๗๖. ร.ต.อ.เสริม
๗๗. พ.ต.ท.วชิรพล
๗๘. พ.ต.ท.สรภพ
๗๙. พ.ต.ท.ธงชัย
๘๐. พ.ต.ท.นิกูล
๘๑. พ.ต.ท.สันติราษฎร์
๘๒. พ.ต.ต.ครรชิต
๘๓. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์
๘๔. พ.ต.ท.สุริยันต์
๘๕. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ
๘๖. พ.ต.ท.คะนอง
๘๗. พ.ต.ท.ดรัลพร
๘๘. พ.ต.ต.วิษณุ
๘๙. พ.ต.ท.สรอรรถ
๙๐. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
๙๑. พ.ต.ต.สนั่นภัค
๙๒. พ.ต.ท.ชาญวุฒิ
๙๓. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๙๔. พ.ต.ต.พิพัฒน์

ไชยสุระ
ฟุ้งเฟื้อง
วิเศษวุฒิ
ชัยวงศ์จรัส
เต้าตระกูลเจริญ
อุตรศาสตร์
อ่อนสะอาด
สีจองแสง
ศิริฉาย
สิงห์หอม
เป๊ะชาญ
หมื่นกันยา
วงษ์บุดดา
จันโทสุทธิ์
บุดดี
คาภะวา
พงษ์
เถื่อนศร
นาถ้าเพชร
ภูบาลชื่น
พรมตู้
โคตรพจน์
ทานาค
รองเมือง
มาวงแหวน
เทียมมงคล
จงกลรัตน์
พันธ์พรม

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

-๓ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.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

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ด้วย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
เพื่อพบปะพูดคุยกับ กานัน – ผู้ใหญ่บ้าน ขอฝากฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยทุกหน่วยให้ทาการประสานและรักษา
ความสงบโดยให้ถอดรูปแบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทุกหน่วยทาได้ดีมาก จึงขอขอบคุณอีกครั้ง และอีกเรื่องคือการตอบคาถามของ
นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดพร้อมครอบครัว และประชาชนได้ทราบทั่วกัน เพื่อจะ
ได้ตอบคาถามของนายกรัฐมนได้มากขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ )

-๔เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๗ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนพฤษภาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๐ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๐๔ ราย จับ ๕๒ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๔ ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๓๕ ราย จับ ๗๖๒ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ค. ๒๕๕๙ กับ พ.ค. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๕๙
พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๙
๓๐
เพิ่มขึ้น ๑
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๗
๑๐๔
ลดลง ๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๖
๑๔
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๓๓
๖๓๕
เพิ่มขึ้น ๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ค. ๒๕๕๙ กับ พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๐ (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓๐ จับได้ ๑๙ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓)
คดีเพิ่มขึ้น ๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๗ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี
จากสถิติการทาร้ายร่างกายยังมีมากจึงวิเคราะห์ได้ว่าคนมีอารมณ์ร้อนมากขึ้น นิยมแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ส่วนคดี
ข่มขืนนั้นลดลง
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๐๗ จับได้ ๖๐ (คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๗)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๐๔ จับได้ ๕๔ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)
คดีลดลง ๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี

- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๙
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๙
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๙
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๙
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

-๕๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
๖๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๗ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
๑๙ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๐ คดี
๗ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๖ คดี
๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๖๓๓ คดี
๑๑๖.๕๘)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๓๕ คดี
๑๒๐.๐๐)

คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
ผู้ต้องหา ๗๓๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ
ผู้ต้องหา ๗๖๒ ราย(คิดเป็นร้อยละ

คดีเพิ่มขึ้น ๒ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๔ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๕ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๑๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๓๕ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
รวมจับ ๕๕๓ ราย ผู้ต้องหา ๕๕๘ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๙ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๑ ราย
- ครอบครอง
๑๔๙ ราย
- เสพ
๒๘๓ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๓๓,๗๕๘ เม็ด
- ยาไอซ์
๑๕๒ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑๕,๐๓๘ กรัม
- กัญชาสด
๑
ต้น
- สารระเหย
๔
กระป๋อง
ประธานฯ - จะเห็นว่าคดีทาร้ายร่างนั้นมีมากขึ้นจึงต้องมีความเข้มข้นในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ และในส่วน
ประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆต้องตรวจตราให้เข้มข้น เช่น
กรณีผู้เมาสุราแล้วขับ และมีอาวุธด้วยทาให้ผู้นั้นใจร้อนสามารถก่อเหตุร้ายได้ การตรวจค้นจึงเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งสังคม

-๖นั้นแปลกแยกมากนิยมชมชอบคนที่กระทาผิดด้วยความรุนแรงเช่นกรณีคดีของน้องเปรี้ยวกลายเป็นเน็ทไอดอลของ
บุคคลทั่วไปจานวนมาก เพราะฉนั้นจึงให้ทุกฝ่ายช่วยกันทาความเข้าใจและให้ความรู้กับคนรอบตัวให้มากขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน พ.ค. ๒๕๖๐
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มี.ค. ๒๕๕๙
มี.ค. ๒๕๖๐
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๙๖ ราย
๑,๒๕๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๑๓๐ ราย
๑,๐๒๐ ราย
- เมาสุรา
๒๑๑ ราย
๒๐๐ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๑๕๐ ราย
๑๓๐ ราย
- รถดัดแปลง
๒๐ ราย
๑๔ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๒๘ ราย
๑๒๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๖๒๐ ราย
๑,๕๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๔๘๓ ราย
๑,๕๕๐ ราย
- ล็อคล้อ
๘๖๙ ราย
๑,๐๒๔ ราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน พ.ค. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน พ.ค. ๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๕๕ ครั้ง เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ผู้บาดเจ็บ ๔๑๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔. ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๔ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี
๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘
๒) พฤติกรรมเสี่ยงทีทาให้เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนคือ ขับรถเร็วเกินกาหนด เมาสุรา ขับตัด
หน้ากระชั้นชิด ขับรถไม่ชานาญ แซงผิดกฎหมาย และ ไม่สวมหมวกนิรภัย
เสียชีวิต มาจากการขับขี่จักรยานยนต์มากที่สุด คือ ๒๐ ราย เสียชีวิตจากยานพาหนะที่อื่น ๔ ราย เป็นชาย ๑๙ คน
หญิง ๕ คน เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๑๓ ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ๑๑ ราย จากอาเภอเมืองมากสุด รองลงมาคืออาเภอ
หนองเรือ,บ้านไผ่,พล และอาเภอแวงใหญ่ ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากสุดคือช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จานวน ๙ ราย รองลงมา
ช่วงอายุ ๑๕-๑๙ ปี จานวน ๔ ราย สาหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถนนที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุดคือถนนทางหลวงชนบท รองลงมาเป็นถนนในเมือง และถนน อบต.รวมสถิติห้าเดือน มกราคม –
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกิดอุบัติเหตุ ๒๗๕ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒,๐๐๐ คน ผู้เสียชีวิต ๑๒๗ คน เมื่อเทียบต่อแสนประชากร
คิดเป็น ๗.๐๖/แสนประชากร ซึ่งมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ไม่เกิน ๑๐/แสนประชากร
ประธานฯ - เป็นที่น่าเสียใจเพราะในเวลาไม่กี่เดือนมีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุถึง ๑๒๗ คน ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยประเทศ
ไทยอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บสี่แสนกว่าคนเกือบถึงห้าแสนคน จากสถิติ
ยังไม่เต็มปีด้วยซ้า ตายเจ็ดพันกว่าคน มองได้ว่าคนไทยใช้ชีวิตด้วยความประมาทมาก และได้ดูสถิติจากสานวนของ
อัยการ ข้อหาเมาแล้วขับมากจริงๆ และช่วงอายุที่เสียชีวิตเป็นผู้อายุทั้งสิ้น เป็นที่น่าเป็นห่วงมากก็ขอฝากทุกหน่วย
ช่วยกันดูแล
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ

-๗สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่มีผลการรายงานการจับกุมในเดือนนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีคดีที่ได้รับรายงานทั้งหมด ๗ คดี เกิดที่อุทยานแห่งชาติ น้าพอง ๒ คดีอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ๒ คดี และที่หน่วยรักษาป่า ภูผาม่าน ๓ คดี ผู้ต้องหา ๒ คน ของกลางเป็นไม้พะยูง ๕๘ ต้น/ท่อน
ปริมาตร ๒.๖๗ ลูกบาศก์เมตร ไม้แปรรูป ๒ แผ่น ปริมาตร ๐.๐๕๕ ลูกบาศก์เมตร
ประธานฯ - ไม้พะยูงที่ตัดในโรงเรียนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ ทสจ.ไหม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ มีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น คือไปเป็น แรงงานเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์ และมีการจัดอบรมให้ความรู้ ก่อนการเดินทางไปทางานที่
ประเทศฟินแลนด์ด้วย ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ๒๙ แห่ง ๒๐ คน สาหรับ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๕,๙๕๕ คน ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น
๖,๐๑๐ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๑๓๐ คน ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น เป็น ๑,๑๕๕ ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๘๕ คน ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น เป็น ๙๓ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว
กัมพูชา จานวน ๓,๐๕๒ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๕๗๓ คน,มติ ครม.๑,๐๖๙ คน และชนกลุ่มน้อย ๔๖ คน
และขอฝากประชาสัมพันธ์การออกกฎหมายใหม่คือพระราชกาหนดการบริหารจัดการคนต่างได้ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีการ
เพิ่มโทษการนาแรงงานเข้ามาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตเข้าทางานกับตน ซึ่งได้แจกเอกสาร
ในที่ประชุมให้รับทราบแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๙๕ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๕๑ แห่ง รวม ๑๔๖ แห่ง ร้อยละ ๙๗.๕๐
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๓ อาเภอ ร้านเกม ๗๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน
จานวน - แห่ง ไม่พบการลักลอบการเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฏหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น – แนะนาตัวและขอฝากหัวหน้าสถานีตารวจ
ทุกแห่งที่สังกัดตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ให้ศึกษากฎหมายใหม่เกี่ยวกับ พรบ.คนต่างด้าวซึ่งมีการกาหนดโทษให้
สูงขึ้น และกาชับเรื่องเกี่ยวกับเงินกูน้ อกระบบยังไม่มีผลการปฏิบัติ
ประธานฯ – ยินดีต้อนรับที่จะได้ทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้นอีก
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-๘อัยการจังหวัดขอนแก่น – ขอแจ้งให้หัวหน้าสถานีตารวจในการส่งสานวนการบันทึกเปรียบเทียบปรับที่มีใบเสร็จเป็น
เล่มสีเหลือง ในกรณีที่ได้มีการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ให้แจ้งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่คดี ด้วยว่า
ให้ส่งมายังสานักอัยการศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น แต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาที่เป็นเยาชนขอให้แยก
ส่งไป เท่าที่ผ่านมาจะมีการส่งมาล่าช้าและไม่ได้แยกส่ง
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - ฝ่ายเลขามีเรื่องประสานเรื่องหนึ่งคือมีข่าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์กรณีไม้พยูง
ล้มทับบ้านของชาวบ้าน จนเจ้าของบ้านต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นถึงสามเดือนเพราะเจ้าของบ้านไม่กล้าตัดเพราะกลัว ผิด
กฎหมาย เจ้ าของบ้ า นได้ ไปแจ้ งกั บ หลายหน่ ว ยงานแต่ ก็ไ ด้มี ก ารปฏิ เสธ จึ งท าให้ ช าวบ้ านเดื อดร้ อ น จน รองผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติมีวิทยุด่วนให้ตารวจในพื้นที่ไปตัดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง นั่นบ่งบอกด้วยว่าในหน่วยงาน
ราชการนั้นไม่กล้าไปตัดเพราะไม่เข้าใจกฎหมายในการแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งไม้หวงห้ามนั้นเขา
ไม่ให้ตัดให้เคลื่อนย้ายก็จริงแต่ในกรณีนี้เป็นการบรรเทาทุกข์ ให้ชาวบ้านทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านโดยทันที ซึ่งในส่วนนี้หน่วยราชการถูกโจมตีเป็นอย่างมาก จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
ประธานฯ - ส่วนของเราทางานได้เร็วขึ้นทุกอาเภอทุกพื้นที่ในการเข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนก็ขอขอบคุณทุกพื้นที่
อีกครั้งหนึ่ง
นายกวี สุภธีระ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น – ขอฝากเรื่องสัญญาณไฟจราจร ซึ่งขอนแก่นนั้นก็มีผังเมืองที่ดี
ที่สุดเมืองหนึ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสัญญาณไฟจราจรนั้นไม่โฟร์ทาให้รถติดสะสมทุกสี่แยก จะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบ และอีกเรื่องให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ มีการขับรถแล้วแซงทางซ้ายกันมากขึ้นทาให้มี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มขึ้น ก็ขอฝากด้วยโดยเฉพาะตารวจทางหลวงอย่าเห็นแต่เพียงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ต้องสร้าง
นิสัยสร้างกฎจราจรไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้เสพยาเสพติดนั้นคือผู้ป่วยจึง
ทาให้มีผู้ติดยาเสพติดนั้นเพิ่มขึ้นไม่มีทางลด เพราะคนเสพนั้นมีทั้งค้าและทั้งขายด้วย ในระดับเรานั้นคงแก้ไม่ได้
อัยการจังหวัดขอนแก่น – ขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งคือกรณีผู้เสพยาเสพติดนั้นพนักงานสอบสวนจะส่งไปฟื้นฟู ซึ่งคดีนี้จะมี
ทางออกสองทางคือหนึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฟื้นฟูก็จะมีคาสั่งให้ยุติการดาเนินคดีถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากการกระทา
ผิ ด สองคื อกรณี ไม่ผ่ านการฟื้น ฟูซึ่ง มีปั ญ หามาก ถ้ าไม่ ผ่ านการฟื้ นฟูเจ้ าหน้ า ที่คุ มประพฤติ ก็จะมีห นัง สื อแจ้งไห้
พนักงานสอบสวนเอาตัวไปฟ้องคดี แต่เท่าที่ผ่านมาห้าปีไม่ เคยมีการนาตัวผู้ต้องหามาฟ้อง ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ ความผิด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะสมัยก่อนไม่มีการฟื้นฟูผู้ต้องหากระทาผิด ฐานเสพยาเสพติดนั้นก็นาตัวส่งฟ้องศาลได้เลย
ปรับห้าพันก็จบกลับบ้านได้ ปัญหาก็คือการติดตามตัวเอามาฟ้องนั้นยากมาก
ประธานฯ - ก็ขอขอบคุณอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ให้ข้อมูล ส่วนปัญหานั้ นก็ให้ตารวจทางหลวงนั้นรับไป
พิจารณาดาเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจรนั้นฝากฝ่ายเลขาให้ประสานการปฏิบัติต่อไป และขอขอบคุณ
อัยการที่ได้มาให้ข้อมูลในวันนี้
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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