รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ ตุลาคม 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.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 ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ

-๔วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน 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 ๒๙ ราย จับ ๒๔ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๔๒ ราย จับ ๘๗ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๑๕ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๗๙๖ ราย ผู้ต้องหา ๙๐๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๖๐ กับ ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๐
ก.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๔
๒๙
เพิ่มขึ้น ๕
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๔
๑๔๒
เพิ่มขึ้น ๘
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๘
๒๓
ลดลง ๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๕๓
๗๙๖
เพิ่มขึ้น ๑๔๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ย. ๒๕๖๐ กับ ก.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๔ จับได้ ๑๙ (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๔ (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖)
คดีเพิ่มขึ้น ๕ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๓๔ จับได้ ๘๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๔)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๔๒ จับได้ ๘๗ (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๘ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘๙ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๗ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี

กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๕๓ คดี ผู้ต้องหา ๗๖๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๖.๕๔)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๙๖ คดี ผู้ต้องหา ๙๐๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๐๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๔๓ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๘ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๑ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๖๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๓๖ 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 กันยายน ๒๕๖๑
รวมจับ ๗๓๖ ราย ผู้ต้องหา ๗๔๔ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๑๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๓๖ ราย
- ครอบครอง
๑๗๙ ราย
- เสพ
๔๐๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๘,๕๐๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๒๒๑ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๑๕๔ กรัม
- กัญชาสด
๐ 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 ต.ค. ๒๕๖๑ ดังนี้
ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๑
- ไม่สวมหมวก
๑,๑๒๐ ราย
๗๙๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๐๐๐ ราย
๖๗๐ ราย
- เมาสุรา
๗๔ ราย
๑๑๘ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๗๔๐ ราย
๖๕๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๕๐ ราย
๗๐ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๒๐ ราย
๘๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๓๐๐ ราย
๘๕๐ ราย
ที่ประชุม - รับทราบ

-๖๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ จากข้อมูล ๓
ฐานหน่วยงานหลักประกอบด้วย ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
สถิติอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี 2559-2561 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน รวม ๙ เดือน เกิดอุบัติเหตุ
รวม ๑๘๔ ครั้ง เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ เกิดอุบัติเหตุ ๓๗๙ ครั้ง ลดลง ๑๙๕ ครั้ง บาดเจ็บปี ๒๕๖๑
จานวน ๓,๙๖๔ คน เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ บาดเจ็บ ๓,๘๘๖ คน เพิ่มขึ้น ๗๘ คน เสียชีวิตปี ๒๕๖๑
๒๐๑ คน เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน ปี ๒๕๖๐ เสียชีวิต ๒๑๑ คน ลดลง ๑๐ คน สถิติประจาเดือน กันยายน อุบัติเหตุ
๑๘ ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วง กันยายน ๒๕๖๐ จานวน ๑๘ ครั้ง เท่ากัน มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๗๑๐ คน เทียบกับปี
๒๕๖๐ บาดเจ็บ จานวน ๔๐๐ คน เพิ่มขึ้น ๓๑๐ คน มีผู้เสียชีวิ ต ๑๘ คน เปรียบเทียบในช่วงเดียวกันปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๙ คน ลดลง ๑๑ คน อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อาเภอเมือง และอาเภอบ้านฝาง ทางที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
๑) ถนนทางหลวงชนบท
จานวน ๔ ครั้ง
๒) ถนนในเมือง
จานวน ๑ ครั้ง
๓) ถนน อบต./ หมู่บ้าน
จานวน ๑๑ ครั้ง
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เมา ขับรถเร็วเกินกาหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย และไม่สวมหมวกนิรภัย
และทาง ปภ.ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุก สภ.มารับเครื่องคาร์ดิเบท ได้ที่สานักงาน ปภ.
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – มียอดรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามาเรื่อยๆ ตอนนี้มียอดอยู่ที่ประมาณ ๕๔๐ ราย ในช่วง
ปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเดินทางมามอบโฉนดคืนให้กับประชาชนที่จังหวัด
เลยอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี คดีแรกเป็นการจับกุมไม้ที่อาเภอสีชมพู คดีที่ ๒ เป็นคดีบุก
รุกป่าที่บ้านโคกสูง พื้นที่อาเภออุบลรัตน์ คดีที่ ๓ และ ๔ เป็นคดีบุกรุกป่าสงวนป่าเขาสวนกวาง ทุกคดีได้ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ –
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม ได้
ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ๑๗๒ ราย, และทางสานักงานจัดหางานจังหวัด มีเป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๗,๔๐๐ คน สาหรับมาตรการแก้ไขการหลอกลวงคนหางานนั้นสานักงานจัดหา
งานได้รับเรื่องร้องทุกข์การหลอกลวงสายนายหน้าเถื่อน ๒ เรื่อง ผู้เสียหาย ๖ คน มูลค่าการเสียหาย ๒๕๒,๘๐๐ บาท
ราษฎรที่ถูกหลอกอยู่ที่อาเภอกระนวน ถูกหลอกไปทางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ สี่หมื่นถึงหก
หมื่น ห้าพัน บาทต่อคน และอีกกลุ่มหนึ่ งผู้ เสียหายอยู่ที่อาเภอเมือง โดยถูกหลอกไปทางานที่ประเทศกาหลีใต้ มี
ค่าใช้จ่ายคนละสองหมื่นบาท และได้ช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตในต่างประเทศจากเงินกองทุน สี่หมื่นบาท มีคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น ๙,๐๒๐ คน เป็นแรงงานถูกฎหมาย ๘,๙๕๕ คน เข้ามาในราชอาณาจักร
ชั่วคราว ๑,๕๔๒ คน ส่งเสริมการลงทุน ๑๐๗ คน นาเข้า (MOU) ๕,๕๔๖ คน (แยกเป็น กัมพูชา ๕๑๔ คน, ลาว

-๗๑,๗๗๘ คน, เมียนมา ๓,๒๕๔ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๗๖๐ คน (กัมพูชา ๖๗๕ คน, ลาว ๔๓๗ คน, เมียนมา ๖๔๘
คน) ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๖๕ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ การออกตรวจเพื่อประกอบคาขออนุญาต ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ ในการออกตรวจพบการ
กระทาผิด ๑ แห่ง ข้อกล่าวหาคือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปีเข้าไปในสถานประกออบการ ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการ
ให้มีการพักใบอนุญาติแล้ว
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น - สาหรับการตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การแปรรูปของ
การบริโภคของคนและสัตว์ ซึ่งกรณีนี้เป็นการที่รัฐบาลนาข้าวสารมาจาหน่ายให้ภาคเอกชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปร
รูปเป็นเอทานอน ซึ่งผู้ที่ประมูลได้คือ บริษัทไทยเอทานอนเพาเวอร์ อาเภอโนนศิลา ในการดาเนินการมีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน หัวหน้าคลังสินค้าเป็นเลขานุการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มี กองกาลังรักษาความ
สงบในพื้นที่คือฝ่ายทหาร, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้
นายอาเภอโนนศิลาเป็นประธานในการตรวจติดตามตรวจสอบในการนาข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสากรรม คือโรงงาน
เอทานอน ได้มีการขนย้ายข้าวตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากต้นทาง จังหวัดเพชรบูรณ์, สุรินทร์ และอุดรธานีมา
เก็บไว้ที่บริษัทไทยเอทานอนเพาเวอร์ อาเภอโนนศิลา จนครบหมดแล้ว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน ๕,๐๔๒,๙๘ ตัน
จากสุรินทร์ จานวน ๒,๙๙๖.๓๐ ตัน จากอุดรธานี จานวน ๔,๙๑๘.๗๔๗ ตัน ส่วนใหญ่จะเป็นปลายข้าวเอวัน ซึ่งการ
ขนย้ายเป็นข้าวที่ปนกันไปไม่มีการแยกเพื่อแปรรูปเป็นเอทานอน ในข้อประเด็นที่ต้องติดตามดูคือเกรงว่าจะมีการ
นาไปปรับปรุงข้าวแล้วกลับมาสู่ผู้บริโภคใหม่ ซึ่งคณะทางานต้องตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ อคส.
เมื่อขนเสร็จแล้วได้มีการปิดโกดังแล้วในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย ๕ ฝ่ายประกอบด้วย ผู้ซื้อ คือโรงงาน ผู้ขายคือ
องค์การคลังสินค้า (อคส.) ทหาร, ตารวจ และพาณิชย์จังหวัด โดยได้ถือกุญแจคนละดอกเพื่อล็อคกุญแจโกดัง มี
จานวนข้าวทั้งหมด ๑๒,๙๒๘.๖๓๑ ตันไว้เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาทางโรงงานได้ยื่นหนังสือ ขอขนข้าวในโกดังเพื่อนาไป
แปรรูปเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะทางานก็ได้ไปร่วมกับทั้งทางผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง ๕ ฝ่ายที่ถือกุญแจ ทาง
โรงงานได้ ข อน าข้ า วจ านวน ๑๕๐๐.๑๓๔ ตั น ไปแปรรู ป ซึ่ ง แจ้ ง แผนแปรรู ป ไว้ ว่ า จะต้ อ งเสร็ จ ภายในวั น ที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และอีกเรื่องขอฝากไปถึงผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้าวในโกดังต้องมีผ้าปิด
จมูกและสวมถุงมือทุกครั้งเพราะข้าวได้รมยาเป็นจานวนมากทาให้อาจมีการบาดเจ็บได้จากการสัมผัสข้าวโดยตรงหรือ
สูดกลิ่นข้าวที่รมยาได้
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูการจาหน่ายดอกไม้เพลิง ปะทัดปิงปอง เนื่องจากใกล้เทศกาลวัน
ออกพรรษา มีเหตุที่อาเภอหนองเรือเด็กเล่นปะทัดปิงปองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นิ้วขาด ๔ นิ้ว และอีกเรื่องคือการ
จาหน่ายโคมลอย สาหรับผู้ขายนั้นสามารถขายได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายห้ามแต่ผู้เล่นนั้นไม่สามารถ
นาไปจุดไฟเล่นโคมลอยได้เพราะผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องที่แปลก และอีกเรื่องคือการจับสึกพระที่เสพยาเสพติด ได้มี
การประชุมร่วมกันกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นแล้วว่า ถ้าพบว่าพระสงฆ์เสพยาเสพติดในวัดให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมกับ
เจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะตาบลหรือเจ้าอาวาสวัดนั้นร่วมกันตรวจสอบปัสสาวะพระรูปนั้น โดยยังไม่ให้สึกและให้
พระรูปนั้นเข้ารับการบาบัดเป็นการภายในวัดนั้น แต่ถ้าพระรูปนั้นถูกตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติดในร่างกายรอบที่
สองก็อนุมัติให้สึกจากพระได้
ประธานฯ - เรื่องพระนั้นปกติจะมีตารวจพระดู แลอยู่ ความจริงถ้าเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ก็ต้องว่าไปตาม
กฎหมาย และขอฝากทีมงานที่มีหน้าที่เข้ามาบาบัดพระเสพยาเสพติดในวัดด้วยในการใช้ความเหมาะสมต่างๆ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ กาหนดปิดหีบอ้อย วาระประจาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น – ด้วยสานักงานคณะดาเนินการอ้อยและน้าตาลทรายแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณากาหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้าตาลในจังหวัดขอนแก่นปีฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุม

-๘บริหารท้องถิ่นเขต ๙ จังหวัดขอนแก่น มีมติให้บริษัทน้าตาลขอนแก่นอาเภอน้าพองเปิดหีบอ้อยได้ในวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรมจากัด อาเภอหนองเรือ เปิดหีบอ้อยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประธานฯ - พอมีการเปิดหีบอ้อยแล้วก็จะมีรถบรรทุกอ้อยจานวนมากก็ต้องดูแลระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วย ขอ
ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธาน – สอบถามที่อาเภออุบลรัตน์กรณีมีข่าวการฆ่าตัวตาย
อุบลรัตน์ – จากการตรวจท้องที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์นิติเวช และกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บ
เขม่าดินปืนไปตรวจสอบ และได้ประสานกับวิทยาการแล้วน่าเชื่อว่าเป็นการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิต
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขอฝากเรื่องโฆษณาเกินจริงของหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายด้วย เพราะ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ลงมาจับกุมเองทั้งหมด ๕ ราย แต่มี ๑ ราย ที่ไม่ไปเสียค่าปรับก็เลยต้องดาเนินคดีทางอาญา ส่วนอีก ๔
ราย ปรับรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และอีกเรื่องคือการเฝ้าระวังรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลให้ดี
อีกเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องทางฟุตบาท โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครฯ ผู้ประกอบการหลายแห่งไม่ให้ความ
ร่วมมือ ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอีกเรื่องคือในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีงานเทศกาลงานไหม
ประจาปี จึงขอให้ฝ่ายเลขาฯได้กาหนดการประชุมประจาเดือนให้เป็ นก่อนวันที่ ๒๘ ด้วย สาหรับจัดหางานก็อยากให้
บูรณาการร่วมกันกับชุดจัดระเบียบสังคมของ พม. ค้ามนุษย์เข้ามาอยู่ในคณะนี้รวมกัน เวลารายงานก็แยกรายงานไป
ตามหน่วยข้อมูลก็จะได้ตรงกัน และใช้ชุดนี้เป็นชุดจังหวัดทีมเดียวเลยโดยใช้คาสั่ง คสช.๑๐๑ เป็นหลักโดยมีจัดหางาน
จังหวัดเป็นเลขานุการ และได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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