รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ดร.อลงกต
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. พ.จ.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พล.ต.สมชาย
๗. พ.ต.อ.นพดล
๘. นายธานินทร์
๙. นายทรงวุฒิ
๑๐.นางสาวรัชดาพร
๑๑. นายประภัทร
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นางกิตติมา
๑๔. นายจารัส
๑๕. นายสมพจน์
๑๖. นายจุมพล
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวบุหลัน
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นางสธัญญา
๒๔. นางอุสนีย์
๒๕. นายบรรจบ
๒๖. นางจิภาพร
๒๗. นายชาญณรงค์
๒๘. นายปรีชา
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร

วรกี
ชนะกาญจน์
พื้นชมพู
วันดา
แทน
วรกี
ครรภาฉาย
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
คาพรหม
เมืองเก่า
แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
กัณจักร
แทน
เที่ยงธรรม แทน
เหล่าเลิศฤทธิกุล
เดชดานิล
แทน
ลอยนอก
คนกลาง
แทน
บุตรถา
แทน
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
ชันทฤทธิ์
แทน
ทองดี
ชัยวิดิษฐ์
ศิลปศร
อุนารัตน์
แทน
ทินบุตร
แทน
วงศ์ศรี
แทน
อินทรชาธร
สิงห์สุนีย์
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน

ปลัดจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผบ.เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น
”
หน.สนง.จังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น
”
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”

๓๒. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย
๓๓. นายจักรพันธ์
อินโคกสูง
๓๔. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๓๖. นายอมร
ศรีคันธรรพ
๓๗. นางนงค์นุช
ปานแย้ม
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์
๓๙. นายเสด็จ
ทะยาราช
๔๐. รศ.ดร.วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน์
๔๑. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๔๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
๔๓. นายสุเทพ
โคตรทุม
๔๔. นายสุทัศน์
เกตษา
๔๕. นายวินัย
มีแก้ว
๔๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
๔๗. นายนคร
สุพรรณ
๔๘. นายชาญชัย
วิทยาภรณ์
๔๙. นายพันธุ์ธัช
ภูสง่า
๕๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
๕๑. จ.อ.อารีย์
สอนตาง
๕๒. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๓. นายสาเริง
โสบุญมา
๕๔. นางกาไล
ทาศรีภู
๕๕. จ.อ.ชูเกียรติ
ตะถา
๕๖. นายสมเดช
พรมทา
๕๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
๕๘. นายประครอง
สามศรี
๕๙. นายชิดชัย
จันทร์เพ็ง
๖๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๖๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
๖๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๖๓. นายวรชัย
ธรรมชาติ
๖๔. นายจารุเมือง
ทองเฟือง
๖๕. พ.จ.อ.วิรชัย
จวนสาง
๖๖. นางสาวณิชากร คนลคร
๖๗. นายภูมิสรรค์
เสโส
๖๘. นายกฤษกร
ศรีตระการ
๖๙. นายสวัสดิ์
กะติรัตน์

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
แทน
แทน
แทน

-๒สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ตม.จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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

กรรมการฯ
”
”
,,
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๗๐. นายเกรียงไกร
เที่ยงแท้
แทน
๗๑. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
แทน
๗๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๓. พ.ต.ท.สมเกียรติ มีพูล
แทน
๗๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๕. พ.ต.ท.มนัส
เล็กชะอุ่ม
แทน
๗๖. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
แทน
๗๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
แทน
๗๘. พ.ต.ท.สมบัติ
วงษ์วิชา
แทน
๗๙. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
๘๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๘๑. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
๘๒. พ.ต.ต.สามารถ
พิมพ์ดีต
แทน
๘๓. พ.ต.ต.ณัชพงศ์
วรรณทอง
แทน
๘๔. พ.ต.ท.สมบัติ
งามเชื้อ
แทน
๘๕. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
๘๖. พ.ต.ต.นพวิทย์
เศรษฐ์นิโรจน์ แทน
๘๗. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทิพซ้าย
แทน
๘๘. พ.ต.ท.นภัสกรณ์ ศรีสุวรรณ
แทน
๘๙. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
๙๐. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
๙๑. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
๙๒. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
๙๓. พ.ต.ท.ภาสกร
มหาวงษ์นันท์ แทน
๙๔. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๕. พ.ต.ท.บุญเหลือ คาศรี
แทน
๙๖. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๗. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๘. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๙. ร.ต.อ.ชัยมนัส
เทพโพธิ์
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.สรอรรถ ทานาค
แทน
๑๐๑. พ.ต.ท.ชนาธิป เฉลิมแสน
แทน
๑๐๒. พ.ต.ต.สนั่นภัค มาวงแหวน
แทน
๑๐๓. พ.ต.ท.ชัยพล
คานอก
แทน
๑๐๔. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ จากลรัตน์
แทน
๑๐๕. พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม
แทน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๓นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
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

-๔ประธานฯ - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจปฏิบัติราชการอื่นจึงมอบหมายให้ประธานฯเป็นผู้ดาเนินการประชุม
แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๕ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๙ ราย จับ ๕๘ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒๔ ราย จับ ๑๘ ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๗๔๖ ราย ผู้ต้องหา ๘๒๘ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ กับ มิ.ย. ๒๕๖๒
มิ.ย. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๙
๒๕
ลดลง ๔
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๙
๗๙
ลดลง ๕๐
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๕
๒๔
ลดลง ๑๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๗๐
๗๔๖
ลดลง ๒๔
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ กับ มิ.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒๕ จับได้ ๑๙ (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐)
คดีลดลง ๔ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๗ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๒๙ จับได้ ๗๓ (คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๙)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๗๙ จับได้ ๕๘ (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๒)
คดีลดลง ๕๐ คดี

-๕แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๑
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๑
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๑
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๑
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๗๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๘ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒๗ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๐ คดี
เกิด ๑๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖ คดี
เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๒ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๗๐ คดี ผู้ต้องหา ๘๔๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๐๙.๒๒)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๗๔๖ คดี ผู้ต้องหา ๘๒๘ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๙๙)
คดีลดลง ๒๔ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๖ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๔ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๙๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๔๙ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๖๘๘ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
รวมจับ ๖๘๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๘๙ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๐ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๔๙ ราย
- ครอบครอง
๑๗๕ ราย
- เสพ
๓๕๓ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๐๖,๘๘๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๐ กรัม
- กัญชาแห้ง
๕,๓๒๕ กรัม
- กัญชาสด
๑ ต้น
ที่ประชุม - รับทราบ

-๖๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ร.ต.ท.ศักดิ์กรินทร์ อามะลา รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ทาหน้าที่แทน
รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.ค. ๒๕๖๒ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ก.ค. ๒๕๖๑
ก.ค. ๒๕๖๒
- ไม่สวมหมวก
๙๘๐ ราย
๘๙๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๙๙๐ ราย
๙๗๐ ราย
- เมาสุรา
๑๖๕ ราย
๓๓ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๖๕๐ ราย
๘๘๐ ราย
- รถดัดแปลง
๑๗๐ ราย
๗๗ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๒๐ ราย
๑๖๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๑๕๐ ราย
๙๕๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๓๐๐ ราย
๖๕๐ ราย
- ล็อคล้อ
๘๘๐ ราย
๗๕๐ ราย
ประธาน – ครั้งหน้านาเสนอเรื่องเด็กแว้นตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑๑) จากข้ อ มู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ปี ๒๕๖๐ รวม ๖ เดื อ น มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น ๑๙๒ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๒๘ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๖๔ ครั้ง คิด เป็นร้อยละ ๕๐ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๑,๖๑๒ ราย
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ จานวน ๑,๕๖๕ ราย เพิ่มขึ้น ๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๑ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๑๓
คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓๖ คนเพิ่มขึ้น ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๐ และ
สาหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑๖ ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน เปรียบเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกัน ในปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๖ ครั้ง เสียชีวิต ๒๐ คน ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๑๔๙ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑
จานวน ๒๐๘ ราย ลดลง ๕๙ ราย แยกจานวนผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย ๑๓ ราย เพศหญิง ๓ ราย เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ๕
ราย เป็นชาย ๓ ราย หญิง ๒ ราย, เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ๑๑ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๑ ราย เป็นเสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์ทั้งหมด ๑๖ ราย ช่วงอายุที่เสียชีวิต ๑ - ๑๔ ปี จานวน ๒ ราย, ๑๕ – ๑๙ ปี จานวน ๒ ราย, ๒๐ –
๒๔ ปี จานวน ๒ ราย, ๒๕ – ๒๙ ปี จานวน ๒ ราย, ๓๐ – ๓๙ ปี จานวน ๑ ราย และ ๔๐ – ๔๙ ปี จานวน ๒ ราย
๒) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ๒๔.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ๑ ครั้ง, ๐๔.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. ๑ ครั้ง, ๐๘.๐๐ น.๑๒.๐๐ น. ๑ ครั้ง, ๑๒.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ๓ ครั้ง, ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ๕ ครั้ง และ ๒๐.๐๐ น.- ๒๔.๐๐ น. ๕
ครั้ง ถนนทางหลวงแผ่นดินเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จานวน ๖ ครั้ง, ทางหลวงชนบท ๑ ครั้ง, ทางถนนในหมู่บ้าน ๓ ครั้ง
ทาง อบต. ๖ ครั้ง
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ชานาญ อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด และก็หลับใน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – รวมที่ทามาทั้งหมดที่ทาใน ภาค ๔ จานวน ๗ ครั้ง ผู้รับมอบโฉนดคืนทั้งหมด ๓๘๓
ราย จานวนโฉนด ๔๐๗ ราย เนื้อที่ ๑,๐๕๗ ไร่ ๘ งาน ๓๓๙ ตารางวา รวมเป็นราคาทั้งหมด ๖๕๒,๓๒๑,๖๖๕ บาท
แยกเฉพาะจังหวัดขอนแก่น มอบไปแล้ว ๑ ครั้ง จานวน ๘ ราย ๙ โฉนด จานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ เวลานี้ที่
ต้องรอมอบตามนโยบายของรัฐบาล จานวน ๒๕ ฉบับ สาหรับศูนย์โครงการนั้นตั้งอยู่ที่ กองกากับสืบสวนตารวจภูธร

-๗จังหวัดขอนแก่น มีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคาไพ เป็นผู้อานวยการ และ
ตอนนี้ที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ จานวน ๕๒๘ ฉบับ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอุทยานแห่งชาติ ๓ คดี ไม่พบตัวผู้ต้องหา ไม้ของกลางเป็นไม้
พะยูง ๑๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตร,ไม้พะยูงแปรรูป ๔ แผ่น ปริมาตร ๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ป่า
ถูกทาลายจานวน ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา เปรียบเทียบในช่วงเดือน กรกฎาคม ปีที่แล้ว ๒๕๖๑ มีจานวน ๔ คดี
พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จานวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา เหตุเกิดที่อาเภอเขาสวนกวาง ๒ คดี และอาเภอซาสูง ๑ คดี ได้
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม
๑.มาตรการป้ องกัน การหลอกลวงแรงงาน ส านัก งานจัดหางานฯ ได้ ให้ คาปรึก ษาแนะนาผู้ ที่ประสงค์ไปทางาน
ต่างประเทศ จานวน ๑,๐๕๔ คน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
๑ ครั้ง ๖๑๒ คน และได้รับสมัครไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่น ๓ ครั้ง ๑๘ คน อิสราเอล ๑ ครั้ง ๕๘๙ คนใต้หวัน ๓ ครั้ง
จานวน ๓๐ คน ๒.มาตรการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน ได้รับเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสายนายหน้าหลอกลวงไป
ทางานต่างประเทศ ๕ ราย ๑๒ คน มูลค่าการเสียหาย ๘๗๙,๐๐๐ บาท ติดตามเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไป
ทางานต่างประเทศกรณีเสียชีวิต ๑ ราย ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ๔ ราย จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สาหรับมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวมีดังนี้ คนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน
๙,๒๔๗ คน เป็นคนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๙,๑๘๓ คน เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ๑,๗๕๕ คน ส่งเสริมการลงทุน
๑๑๕ คน นาเข้า (MOU) ๕,๕๔๘ คน (กัมพูชา ๕๒๓ คน, ลาว ๒,๒๒๒ คน, เมียนมา ๒,๘๐๓ คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว
๑,๗๒๘ คน (กัมพูชา ๖๕๗ คน, ลาว ๔๑๗ คน, เมียนมา ๖๕๔ คน) ชนกลุ่มน้อย ๖๔ คน
ประธานฯ – กรณีไปต่างประเทศแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้าง และแรงงานต่างด้าวมีขบวนการอะไรที่จะทาให้รวดเร็วมาก
ขึ้น ให้ทาหนังสือแจ้งทางปกครองจังหวัดด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ มาตรการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น (สสค.) – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่
ไม่เป็นธรรม ในห้วงเดือนกรกฎาคม มีลูกจ้างมายื่นคาร้อง ๑๙ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑๕๕ คน วงเงิน ๗,๗๓๐,๔๕๗
บาท สะสมจากเดือนมกราคม – กรกฎาคม ทั้งหมด ๒๘๒ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๗๕๖ คน คิดเป็นเงิน สิบสี่ล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นแปดพันสิบเก้าบาท ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑๐๔ คน จานวนเงินที่เรียกร้อง
ให้ลูกจ้าง ๗๒๐,๔๙๔ บาท ได้ดาเนินการแล้วเสร็จสะสมทั้งหมดจานวน ๒๒๒ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๕๓๘ คน
จานวนเงินที่เรียกร้องให้ลูกจ้าง ๘,๕๘๕,๐๐๐ บาท ส่งดาเนินคดีทั้งหมด ๓ ราย ขออนุมัติดาเนินคดี ๑๒ ดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับ ๔ ราย เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ๒ ราย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิ ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ การออกตรวจแบบบูรณาการ ๑๐ แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๕ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง,ร้าน
แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าจาหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒ แห่ง และออกตรวจร่วมกับจังหวัด ๑๐ แห่ง รวม ๒๐ แห่ง
คิดเป็น ๓๔.๔๐ เปอร์เซ็นต์
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ที่มีอยู่ในบริษัทไทยเอทานอลเพาเวอร์
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คือ ใช้ข้าวไปทั้งสิ้น ๑๘,๔๓๐ กิโลกรัม

-๘สรุปยอดรวมในการเบิกใช้ข้าว ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๗,๒๐๔,๑๕๖.๙๐ กิโลกรัม มีการข้าวคงเหลือ
๕,๐๒๒,๒๒๕.๙๐ กิโลกรัม
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ไม่มี ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ ขอส่งให้ครบทุกอาเภอด้วย และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.พิพัฒน์ พันธุ์พรม จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(พิพัฒน์ พันธุ์พรม)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ร.ต.อ คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู้พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

