รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 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. 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
ยิ่งดอน
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 (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
”

-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.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
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.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 - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการอื่นจึงให้ประธานฯมาดาเนินการประชุมแทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ

-๔วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนเมษายน
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน เมษายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๔๑ ราย จับ ๓๑ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๐๑ ราย จับ ๗๐ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๓๖ ราย จับ ๒๓ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๖๘๒ ราย ผู้ต้องหา ๗๖๐ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน เม.ย. ๒๕๖๐ กับ เม.ย. ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๐
เม.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๗
๔๑
เพิ่มขึ้น ๔
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๔
๑๐๑
เพิ่มขึ้น ๒๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๔
๓๖
เพิ่มขึ้น ๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๔๗๓
๖๘๒
เพิ่มขึ้น ๒๐๙
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน เม.ย. ๒๕๖๐ กับ เม.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๓๗ จับได้ ๒๗ (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๔๑ จับได้ ๓๗ (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔)
คดีเพิ่มขึ้น ๔ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๒ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๔ จับได้ ๕๑ (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๓)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๐๑ จับได้ ๗๐ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๑)
คดีลดลง ๒๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๘ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๑ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

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 ๔๗๓ คดี ผู้ต้องหา ๖๒๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๓๑.๕๐)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๖๘๒ คดี ผู้ต้องหา ๗๖๐ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๔๔)
คดีเพิ่มขึ้น ๒๐๙ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๒ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๒ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๗๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๐๖ 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 เมษายน ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๐๖ ราย ผู้ต้องหา ๖๑๗ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
- จาหน่าย
๑๕ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๑ ราย
- ครอบครอง
๑๑๗ ราย
- เสพ
๓๐๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑๐๐,๐๕๘ เม็ด
- ยาไอซ์
๓๑๙ กรัม
- กัญชาแห้ง
๗๖๒ กรัม
- กัญชาสด
๒ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุ ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง เม.ย. รวม ๔ เดือน มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น ๘๔ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๑,๗๖๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๙๐ ราย จากสถิติข้อมูลมีแนวโน้มลดลง และ สาหรับ
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๑ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๘๓ ครั้ง ลดลง ๖๒ ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๖๙ ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๒๗๕ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๔๔ ราย ลดลง ๑๖๙ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๐๐ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๒ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๑ ราย ลดลง
๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ๑๙ ราย ( ชาย ๑๖ ราย, หญิง ๓ ราย) และจาก

-๖ยานพาหนะอื่น ๓ ราย (ชาย ๓ ราย,หญิง ๐ ราย) เกิดในถนนทางหลวงแผ่นดิน ๑๐ ครั้ง รองลงมาถนนในหมู่บ้าน ๙
ครั้ง และถนนในเมือง ๓ ครั้ง ช่วงอายุคือ ๕๐ ปีขึ้นไปเกิด ๗ ราย, อายุ ๒๐-๒๔ จานวน ๖ ราย ช่วงเวลาที่เกิดมาก
ที่สุดคือ ๐๐.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออาเภอเมือง ๑๐ ราย รองลงมาคืออาเภอชุมแพ ๕
ราย สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด และ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปควบคุมกากับดูแลพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ต่อไป และมีเรื่องแจ้ง
ให้ทปี่ ระชุมทราบเกี่ยวกับการบริหารการจากัดความเร็วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ให้ทางฝ่ายเลขานุการดาเนินการในเรื่องนี้ และได้มีการประชุมผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ โดยมีมติที่
ประชุมให้ทาง สพฐ.ทุกอาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาคัดกรองเส้นทางคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
บริการจัดการเรื่องความเร็วในพื้นที่ชุมชน และให้จัดส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขาสานักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น ภายใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้นาเข้าประชุมจังหวัดและนาเสนอสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ยังไม่มีการรายงานผลการจับกุมเงินนอกระบบในรอบเดือนที่ผ่านมา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๗ คดี เป็นคดีลักลอบตัดไม้ ๕ คดี ไม้ของกลาง ๒๒ ต้น/ท่อน
ปริมาตร ๑.๓๙๒ คดีบุกรุป่า ๒ คดี พื้นที่บุกรุก ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จั ด หางานจั ง หวัด ขอนแก่ น - ส าหรั บ แรงงานต่า งด้าวที่ได้รั บใบอนุญาตให้ ทางานในจังหวั ดขอนแก่น ในเดือ น
พฤษภาคม มีแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาต จานวน ๗,๕๗๑ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๗,๒๐๖ คน
ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๑๐๒ คน ชนกลุ่มน้อย ๖๑ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
จานวน ๕,๘๑๗ คน เป็นกลุ่มที่เข้ามาโดยการตกลงของรัฐ ๔,๘๙๙ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๘๕๒ คน,และ
กลุ่มที่ผ่อนผัน ๓๖๕ คน และได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกหลอกลวงไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยถูกหลอกทางเฟสบุ๊ก ว่าจะ
ให้ไปทางานเป็นงานบริการการนวด ซึ่งประเทศเกาหลีใต้เขาไม่อนุญาตให้ทาอยู่แล้ว และยังบอกว่าถ้าจะเดินทางไป
เกาหลีใต้นั้นจะเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ประเทศมาเลเซีย ทาให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ
พอไปถึงประเทศมาเลเซียแล้วก็ บังคับให้ค้าประเวณี จนทาให้ผู้เสียหายเครียดและได้ฆ่าตัวตายโดยการผูกคอ จึงขอ
ฝากทุกหน่วยให้ประชาสัมพันธ์ด้วยถ้าต้องการไปทางานต่างประเทศต้องสอบถามสานักงานจัดหางานก่อนเป็นการ
เดินทางไปโดยรัฐจัดส่งจะดีกว่าไปหางานเองทาให้เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้ และช่วงนี้กรมการจัดหางานกาลังรับ
สมัครผู้ที่ต้องการไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ถ้ามีใครสนใจให้เข้าไปสมัครและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมการจั ดหา
งาน ซึ่งมีศูนย์เปิดสอบที่จังหวัดลาปาง, อุดรธานี, นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไม่เสียค่าบริการแต่จะมีค่า
เครื่องบินประมาณสามหมื่นกว่าบาท อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดาเนินการกับคนต่างด้าว คือมีการปรับปรุงข้อมูล
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายซึ่งได้ดาเนินการที่ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป้าหมาย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน แล้วปรากฏว่ายังมีแรงงานต่างด้าวที่
ทาผิดกฎหมายอยู่ทางรัฐบาลไทยต้องดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ การตรวจเพื่อเสนอขอใบอนุญาตร้านเกม ๑๗ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๘ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่า
แลกเปลี่ยน ๑ แห่ง รวม ๒๖ แห่ง ตรวจให้คาแนะนาแก้ไขปรับปรุง ร้านเกม ๙ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง รวม ๑๐
แห่ง และตรวจแบบบูรณาการ ๒๗ แห่ง ในการดาเนินการไม่พบการกระทาผิด

-๗ประธานฯ – ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอฝากสัก ๒ – ๓ เรื่อง เรื่องแรกขอชมเชยเจ้าหน้าที่ตารวจทุก สภ.ที่ได้
ทางานควบคู่กับทางอาเภอในเรื่องการตรวจตราโดยเฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ และชมเชยเป็นพิเศษที่ สภ.ชุมแพ ที่
ได้ปิดล้อมกวาดล้างเด็กแว้นเด็กวิ่งที่ขับรถประลองความเร็วให้เป็นที่เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้รับความชมเชยจาก
ประประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และอีกเรื่องคือเรื่องยาเสพติดมีการกวาดล้างทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน และ
สถานที่อื่นๆแล้วอย่าลืมกวาดล้างบ้านตนเองด้วย ส่วนทางอาเภอนั้นได้ตรวจปัสสาวะผู้ใหญ่บ้าน, กานัน ทุกหมู่บ้าน
ทุกตาบล และทุกอาเภอแล้ว และขอชมเชย สภ.หนองเรือ ที่ดูแลจุดเศรษฐกิจต่างๆได้อย่างเข้มแข็งมาก สภ.บ้านเป็ด
ก็ขอขอบคุณที่ดูแลเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันทาให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนในการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ส่วนอาเภอต่างๆที่มีจุดล่อแหลมในการเปิดสถานบริการต่างๆก็ขอฝากดูด้วย ส่วนอุบัติเหตุ ในการทางานใน
หน้าที่ต่างๆซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งคราวและถ้าได้ทางานร่วมกันในหลายหน่วยงานแล้วก็จะลดความรุนแรงของปัญหาได้ เช่น
ที่ สภ.เมืองขอนแก่น ที่ท็อปเวสต์ ก็ได้สั่งปิดไปแล้ว ๕ ปี ส่วนที่บ้านกรูนั้นก็ขอให้เขาชี้แจงเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อจะได้
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายตามหลักกฎหมาย อีกเรื่องหนึ่งที่ขอฝากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย คือมีข่าวทางเฟสบุ๊กแจ้งว่าเครื่องสูบน้าของชาวบ้านที่สูบน้าเข้าไร่นาหายไป
จึงขอฝากทุกส่วนด้วยว่าเรื่องนี้เราจะยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดเราต้องดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดกับผู้ประกอบ
อาชีพโดยทุจริต เพื่อเป็นขวัญกาลังใจกับประชาชนผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นหลักประกันว่าจะได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเต็มที่ และอีกเรื่องคือน้าท่วมขังผิวจราจรขอฝากทุก สภ.ด้วย ถ้าอุปกรณ์การช่วยเหลือไม่
เพียงพอก็ให้หัวหน้าหน่วยประสานขอกับองค์กรภาคเอกชนซึ่งเขาพร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งเป็นการเรียกศรัทธา
ในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย และขอให้ระมัดระวังอย่าให้เรื่องเล็ กๆน้อยๆไปกระทบการการใหญ่ก็คือการ
วางระบบโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟรางคู่ จึงขอฝากพื้นที่อาเภอพล,อาเภอโนนศิลา และอาเภอ
บ้านไผ่ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วย ในส่วนการเคลื่อนไหวในด้านอื่นๆของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นก็ให้
ส่วนราชการทั้ง ๓ หน่วยที่จะได้ร่วมกันดูแลและแก้ปัญหาร่วมกัน ฝากย้าเตือนการใช้เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะการ
สื่อสารโดยแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งแชทกันไปแล้วทาให้เกิดหลักฐาน จึงต้องระวังในการใช้คาพูด ในการแชร์ข้อมูลส่งต่อ
ต้องระวังเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องคือขอให้ทุกหน่วยงานประดับธงชาติที่ หน้าสานักงานแต่ละหน้าสานักงานด้วย
รวมถึงบ้านพัก และถ้าสภาพธงชาตินั้นเก่าหรือขาดก็ข อให้เปลี่ยนใหม่ด้วย และถ้าหน้าสานักงานมีแท่นประดิษฐ์พระ
บรมฉายาลักษณ์ ก็ขอให้ดูแลตกแต่ งให้สมพระเกียรติด้ว ย และเรื่องสุดท้ายที่ฝากคือเรื่องทะเบียนต่างๆให้แต่ล ะ
อาเภอตรวจสอบด้วย อะไรที่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติก็ขอให้ดาเนินการอย่างเข้มงวด อีกเรื่องคือทะเบียนอาวุธปืน ถ้ามี
การจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขอให้แจ้งนายอาเภอในท้องที่เพื่อที่จะ
ได้ย กเลิ กการมีและใช้อาวุธ ปื น นั้ น ด้วย กรณีที่บ้านเป็ดมีเด็กแว้น พกพาอาวุธ ปืนในการแข่งรถนั้นถือว่าเป็นผู้ ไม่
เหมาะสมที่จะอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ จึงขอฝากหัวหน้าสถานีตารวจ ถ้าผู้กระทาผิดมีพฤติการณ์เช่นนี้ช่วยแจ้ง
ทางนายอาเภอเพื่อยกเลิกการมีและใช้อาวุธปืนด้วย สาหรับเรื่องการตรวจร้านเกม ร้านคาราโอเกะก็ขอให้บูรณาการ
ตรวจร่วมกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะทางอาเภอในการออกตรวจ เช่นชุดจัดระเบียบทางสังคมเรื่องของยาเสพติดขอให้พ่วง
เรื่อง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์เข้าไปในการออกตรวจด้วย เน้นย้ามากที่สุดคือการเปิดปิดให้ตรงเวลา และอายุ
ของผู้เข้าไปใช้บริการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ประธานฯ – ได้รายงานเข้ามาครบทุกอาเภอหรือไม่
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - ไม่ครบทุกอาเภอ ปรากฏตามเอกสาร
ประธานฯ – ก็ขอฝากนายอาเภอทุกพื้นที่ด้วยทุกๆเดือนต้องมีการประชุมฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายเดียว ทุกส่วนราชการต้อง
เกี่ยวข้องเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทยและสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอเป็นประจาทุก
เดือน เมื่อประชุมแล้วต้องรายงานมาให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
ที่ประชุม – รับทราบ

-๘วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขอให้ทุกอาเภอมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และส่งรายงาน
การประชุมมาให้ที่ประชุมทราบด้วย และเรื่องพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์นั้นก็ขอให้ทางอาเภอหมั่นออกตรวจโดย
สม่าเสมอ และได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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