รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายศรัทธา
๒. พ.อ.คณธัช
๓. พ.อ.โชติ
๔. ก.ต.พิชัย
๕. ดร.อลงกต
๖. พล.ต.สมชาย
๗. พ.ต.อ.จรูญ
๘. นายธานินทร์
๙. นายทรงวุฒิ
๑๐.นางสาวรัชดาพร
๑๑. นายประภัทร
๑๒. พ.ต.ท.ขวัญชัย
๑๓. นายไพรัชฌ์
๑๔. นายทรงศักดิ์
๑๕. นายสุขสันต์
๑๖. นายจุมพล
๑๗. นายทวีทรัพย์
๑๘. นายวสันต์
๑๙. นางวิไลลักษณ์
๒๐. นายวุฒิพงษ์
๒๑. นางสาวมุทิตา
๒๒. นายชานาญ
๒๓. นายสราวุธ
๒๔. นายศิริพันธุ์
๒๕. นางสาวกาญจนา
๒๖. นางสาวพูนสุข
๒๗. นายธวัชชัย
๒๘. นายเลิศวีระ
๒๙. นางสาวจิรภา
๓๐. ร.ต.อ.โกศล
๓๑. นายสุนทร

คชพลายุกต์
ชนะกาญจน์
พื้นชมพู
วันตา
วรกี
ครรภาฉาย
นวมทอง
ชัชวัชมล
คาพรหม
เมืองเก่า
แทน
ประพันธ์พจน์
สิงห์อ่อน
แทน
สงคราม
โวหาร
แทน
จันทรโรจน์ แทน
เดชดานิล
แทน
ลอยนอก
คนกลาง
แทน
บุตรถา
แทน
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
แตงจันทึก
แทน
ทองดี
สุโพธิ์
ศรีกงพลี
ราชชาดา
แทน
พินรัตน์
แทน
วิริยะจิตต์
แทน
ดอกนารี
แทน
ทุกลิขิต
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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
”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”

๓๒. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย แทน
๓๓. นายมังกร
กัลยา
แทน
๓๔. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
๓๕. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน
๓๖. นายสาคร
นาชัย
แทน
๓๗. นางนงค์นุช
ปานแย้ม
แทน
๓๘. พ.ต.ท.บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์
๓๙. นางปณิตา
กิตติภูมิ
แทน
๔๐. รศ.ดร.วีระศักดิ์
ศักดิ์ศิริรัตน์
แทน
๔๑. ร.ต.อ.ประเวช
พรมรัตนชัยกุล แทน
๔๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธฺพรหม
๔๓. นางวราพร
หาญชนะชัยกูล แทน
๔๔. นายสุทัศน์
เกตษา
แทน
๔๕. นายวินัย
มีแก้ว
แทน
๔๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
แทน
๔๗. นายวิรัตน์ชัย
สละ
แทน
๔๘. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
๔๙. นายสมบูรณ์
มานาดี
แทน
๕๐. นายณรงค์ฤทธิ์
ลาสอาด
แทน
๕๑. จ.อ.อารีย์
สอนตาง
แทน
๕๒. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน
๕๓. นายสาเริง
โสบุญมา
แทน
๕๔. นางนิ่มนวล
โม้ชยั
แทน
๕๕. นายศุภโชค
สันเสนาะ
รรท.
๕๖. นายสมเดช
พรมทา
แทน
๕๗. นายพรหมพงศ์
ดวงพรม
แทน
๕๘. นางประครอง
สามศรี
แทน
๕๙. นายพงศธณ
พันธุช์ ัยภูมิ
แทน
๖๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล แทน
๖๑. พ.จ.อ.จักรพี
วิชาชาติ
แทน
๖๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน
๖๓. นายวรชัย
ธรรมชาติ
แทน
๖๔. นายจารุเมือง
ทองเฟือง
แทน
๖๕. พ.จ.อ.วิรชัย
จวนสาง
แทน
๖๖. นางสุภาพร
สายสุด
แทน
๖๗. นายภูมิสรรค์
เสโส
แทน
๖๘. นายกฤษกร
ศรีตระการ
แทน
๖๙. นายทิวา
พุทธบุรี
แทน

-๒ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
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. ร.ต.อ.วิษณุศักดิ์ โชติอ่อน
แทน
๗๓. พ.ต.ท.สมเกียรติ มีพูล
แทน
๗๔. พ.ต.ท.กฤชกนก ภาสะวณิช
แทน
๗๕. พ.ต.ท.นิพันธ์
พรมนิ่ม
แทน
๗๖. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ แสงชาติ
๗๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
แทน
๗๙. พ.ต.อ.นิติพงศ์
มงคลศรี
๘๐. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
๘๑. พ.ต.ท.รัฐพล
ไชยโย
แทน
๘๒. พ.ต.ต.สามารถ
พิมพ์ดีต
แทน
๘๓. พ.ต.ท.สุทธิสม
ตระแก้วจิตร แทน
๘๔. พ.ต.ท.สมบัติ
งามเชื้อ
แทน
๘๕. พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย
ผสมศรี
แทน
๘๖. พ.ต.ต.นพวิทย์
เศรษฐ์นิโรจน์ แทน
๘๗. พ.ต.ท.สมุทร
สีดาราช
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.ท.ไมตรี
โปร่งจิตร
แทน
๙๓. พ.ต.ท.ภาสกร
มหาวงษ์นันท์ แทน
๙๔. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
๙๕. พ.ต.ท.สุรพล
จาพร
แทน
๙๖. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
๙๗. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๙๘. พ.ต.ท.จงประเสริฐ มธุรส
แทน
๙๙. พ.ต.ท.พรเทพ
บูชาอินทร์
แทน
๑๐๐. พ.ต.ท.กิตติวีระชัย พรหมประทุม แทน
๑๐๑. พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี
แทน
๑๐๒. พ.ต.ท.ณชรต
แก้วเพชร
แทน
๑๐๓. พ.ต.ท.ชัยพล
คานอก
แทน
๑๐๔. พ.ต.ท.จินดา
เทพยศ
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.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 ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๖๒ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๒
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กันยายน ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๑ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๑๒ ราย จับ ๗๑ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๘
ราย จับ ๕
ราย
กลุ่มที่ ๔ ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)จับ ๕๖๒ ราย ผู้ต้องหา ๕๙๖ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๖๑ กับ ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๐
๒๑
ลดลง ๙
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๔๓
๑๑๒
ลดลง ๓๑
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๓
๘
เพิ่มขึ้น ๑๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๗๕๙
๕๖๒
ลดลง ๑๙๗
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ย. ๒๕๖๑ กับ ก.ย. ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๐ จับได้ ๒๗ (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๒๑ จับได้ ๑๙ (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘)
คดีลดลง ๙ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๒ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๔๓ จับได้ ๑๐๙ (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๒)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๑๑๒ จับได้ ๗๑ (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๐)
คดีลดลง ๓๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้

- 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

-๕เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓ คดี
เกิด ๘๘ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๖ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๒๗ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๓๐ คดี
เกิด ๒๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑๗ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒ คดี
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓ คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓)
ปี ๒๕๖๒ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๕๙ คดี ผู้ต้องหา ๘๖๒ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๓.๕๗)
ปี ๒๕๖๒ จับได้ ๕๖๒ คดี ผู้ต้องหา ๕๙๖ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓)
คดีลดลง ๑๙๗ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๕ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๕ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๒๒ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๑ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๙๓ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๕๑๔ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๒ เกิด ๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒
รวมจับ ๕๑๔ ราย ผู้ต้องหา ๕๒๒ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๑ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๒๔๖ ราย
- ครอบครอง
๑๑๗ ราย
- เสพ
๓๕๕ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๔๒,๖๒๕ เม็ด
- ยาไอซ์
๔๕๔ กรัม
- กัญชาแห้ง
๓๐๓ กรัม
- กัญชาสด
๑ ต้น
ประธาน – เดือนตุลาคมขอให้สรุปผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวมทั้งปีด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น

-๖รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ทาหน้าที่แทน รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ต.ค. ๒๕๖๒ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ต.ค. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๒
- ไม่สวมหมวก
๗๙๐ ราย
๑,๑๐๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๖๗๐ ราย
๑,๓๐๐ ราย
- เมาสุรา
๑๑๘ ราย
๙๔ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๖๕๐ ราย
๙๐๘ ราย
- รถดัดแปลง
๗๐ ราย
๙๔ ราย
- ขับรถย้อนศร
๘๐ ราย
๒๕๙ ราย
- ขับรถเร็ว
๘๕๐ ราย
๙๙๒ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๖๕๐ ราย
๑,๐๙๐ ราย
- ล็อคล้อ
๗๕๐ ราย
๘๙๐ ราย
จะเห็นว่าสถิติการจับกุมมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนี้ทางตารวจจราจรจะไม่ค่อยได้ตั้งด่านแต่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามจุดต่างๆที่รับผิดชอบของตนเอง แนวโน้มในการแก้ไขก็จะได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้คือใช้กล้องให้มากขึ้นใน
ทุกจุด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๒ รวม
๙ เดือน ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุเกิด ๒๗๐ ครั้ง เทียบกับปี
๒๕๖๑ ช่วงเดียวกัน มีอุบัติเหตุเกิด ๑๕๔ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๘๖ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒,๓๑๙ คน เทียบกับปี ๒๕๖๑
ช่วงเดียวกัน มีผู้บ าดเจ็บจ านวน ๒,๒๕๔ คน เพิ่มขึ้น ๖๕ คน ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๙๘ คน เทียบกับปี
๒๕๖๑ ช่วงเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตจานวน ๒๐๑ คน เพิ่มขึ้น ๙๗ คน คนสาหรับเดือน ก.ย.๒๕๖๒ มีอุบัติเหตุ
เกิ ด ๒๗ ครั้ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ๒๕๖๑ มี อุ บั ติ เหตุ เ กิ ด ๑๘ ครั้ ง เพิ่ม ขึ้ น ๙ ครั้ ง ผู้ บ าดเจ็ บ ๒๓๐ คน
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ มีผู้บาดเจ็บ ๑๕๗ คน เพิ่มขึ้น ๗๓ คน มีผู้เสียชีวิต ๓๑ คน เปรียบเทียบกับปี
๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิต ๒๐ คน เพิ่มขึ้น ๑๑ คน สาหรับจานวนผู้เสียชีวิตในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๓๑
คนนั้น แยกเป็นเพศชาย ๒๗ คน เพศหญิง ๔ คน พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ อาเภอ
ที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุดคืออาเภอเมืองขอนแก่น จานวน ๑๐ ราย, อาเภอชุมแพผู้เสียชีวิต ๕ ราย,
อาเภอสีชมพู, อาเภอน้าพอง,อาเภอกระนวน, อาเภอหนองสองห้อง เสียชีวิตอาเภอละ ๓ ราย ช่วงอายุที่
เสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เสียชีวิต ๗ ราย, ช่วง ๔๐ – ๔๙ จานวน ๖ ราย และช่วงอายุ ๕๐
ปีขึ้นไป จานวน ๖ ราย ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วง ๒๔.๐๐ น.ถึง ๐๔.๐๐ น. และช่วง ๐๔.๐๐ น.
ถึง ๐๖.๐๐ น.ตามลาดับ เกิดมากที่สุดบนทางหลวงของแผ่นดิน มาตรการคือให้ผู้ขับขี่ใส่หมวกกันน็อคให้มาก
ขึ้น จากัดความเร็วในการขับขี่ และไม่ขับย้อนศร
ประธานฯ – ท่าน มท.๒ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการลดอุบัติเหตุในจังหวัดขอนแก่น มี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น – อยากให้มีการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งปี
คือ ๓๖๕ วัน ไม่ใช่เพีย งการรณรงค์ แค่ช่ว งเทศกาลเท่านั้น และอยากให้ จังหวัดขอนแก่นนาร่องเรื่องการจากั ด
ความเร็วอีกทั้งเรื่องกล้องตรวจจับความเร็วต้องนามาใช้ให้มากที่สุด อีกเรื่องคือมาตรการเมาไม่ขับต้องเข้มข้นในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

-๗นายอาเภอน้าพอง – จริงๆที่ท่าน มท.๒ ต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด แต่ละ
พื้น ที่ต้องไปหามาตรการมาและน ามาใช้ อาเภอน้าพองก็เป็นโมเดลระดับประเทศอยู่แล้ว ในการป้องกันการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน คือทาทั้งปีโดยใช้มาตรการชุมชนเป็นหลักและใช้การบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย มีโครงการที่ชื่อ
ว่า ๑ ตาบล ๑ จุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
ประธานฯ – ทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการรณรงค์อย่างจริงจังเพราะถ้ามีสูญเสียแต่ละครั้งก็จะกระทบไปหมดทุกด้าน
เพราะฉะนั้นขอให้แต่ละอาเภอกาหนดมาตรการในการป้องกันให้ชัดเจนมีการดาเนินการอย่างไรเป็นตัวชี้วัด และ
หัวข้อ ๔.๒ เรื่องการจราจรในเขตเทศบาลต้องดาเนินการแก้ไขอะไรบ้าง
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – จากสถิติการจับกุมปี พ.ศ.๒๕๖๒ และปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น บ่งบอก
ให้เห็นถึงพฤติกรรม และการมีจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลได้ ซึ่งงานจราจรก็มีการบัง คับใช้กฎหมาย
อย่างเต็มที่อยู่แล้ว และก็จะมีการใช้กล้องตรวจจับให้มากขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามและลดปัญหาอุบัติให้มากขึ้นต่อไป
จึงอยากขอให้ทุกหน่วยได้ช่วยประชาสัมพันธ์การมีจิตสานึกรักษาวินัยการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบให้มากๆด้วย
ประธานฯ – วิธีการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสานึกร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนมีอย่างไรบ้าง
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น – ตามที่ผมเป็นวิทยากร และครูแดร์ ได้มีการอบรมเรื่องวินัยจราจรให้แก่เด็ก
นักเรียนเป็นประจา ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม
ประธานฯ – ให้ท่านป้องกันจังหวัดไปคิดวิธีการและสรุปเรื่องการขับเคลื่อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยการจราจรในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ปราบปรามป้องกันการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งอยู่ที่ กองกากับการ
สืบสวนตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดทาการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐

-๘-

ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มีคดีเกิดขึ้นนอกอุทยานจานวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน ไม้ของกลาง ๒ ต้น ปริมาตร
๐.๒๖ ลบ.เมตร เกิดในเขตอุทยาน ๑ คดี ไม่พบตัวผู้ต้องหา ไม้ของกลางเป็นไม้แดง ๑ ต้น ปริมาตร ๐.๐๕ ลบ.เมตร
เปรียบเทียบกับเดือน ตุลามคม ๒๕๖๑ มีจานวน ๗ คดี เหตุเกิดในพื้นที่เขาสวนกวาง ๑ คดี และอาเภอสีชมพู ๑ คดี
ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) – มาตรการและแนวทางในการป้องกันในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายป่าไม้ ๑.ได้จัดทาแผนและเป้าหมายการปราบปรามโดยกาหนดจุดที่ล่อแหลมก่อนจะมีสายตรวจทาการตรวจ
ตราตลอดเวลา ๒.ประสานข้อมูลกับหัวหน้าหน่วยงานอนุรักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลาดตระเวนในเชิงคุณภาพโดยใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ คือใช้ระบบ GPS เข้ามาช่วย สาหรับมาตรการเชิงรุกก็
จะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการตรวจปราบปราม และมีการจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในพื้นที่
ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น - มีหน่วยป้องกันพัฒนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ๕ หน่วย หน่วยป้องกันพัฒนาภูภาม่าน,หน่วย
ป้องกันพัฒนาภูเวียง,หน่วยป้องกั นพัฒนาเขาสวนกวาง,หน่วยป้องกันพัฒนามัญจาคีรี และหน่วยป้องกันพัฒนาแวง
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ของขอนแก่นทั้งหมด ๒๑ ป่า มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ โดยแบ่งราษฎรออกเป็น ๔ กลุ่ม และจะจัดทาแผนให้เสร็จก่อนปี ๒๕๖๓
ประธานฯ – ณ ตอนนี้สถานการณ์การตัดไม้ทาลายป่ามีหรือไม่ ถ้าทีอยู่ในระดับใด
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีคดีเกิดขึ้นจานวน ๑๑๐ คดี
และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีคดีเกิดขึ้น ๕๕ คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑๘๓ ไร่ ๓๕
ตารางวา พื้นที่ป่าถูกบุกรุกในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาวน ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา
ประธานฯ – พื้นที่อาเภอไหนที่ยังมีการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ทาลายป่าอยู่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น – เขตอาเภอเขาสวนกวาง, สีชมพู, ภูเวียง และภูผาม่าน
ปลัดอาเภอเขาสวนกวาง – สาหรับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เขาสวนกวางส่วนมากจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนซึ่งมี
อยู่ ๒ ที่คือ ๑.แถวสวนสัตว์จะปีเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างอาเภอโนนสะอาด เขาสวนกวาง น้าพอง และกระนวน พื้นที่
ส่วนนี้จะเป็นการบุกรุกและลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตวั ด และเขตป่าสงวนซึ่งอยู่ในเขตภูพานมีพื้นที่ติดต่อคือโนน
สะอาด อุบลรัตน์ และเขาสวนกวาง ซึ่งในเขตนี้ราษฎรยังเข้าใจว่าสามารถตัดไม้ในพื้นที่ของตนเองได้ ยังขาดในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์อยู่ ซึ่งทางอาเภอก็ได้มีการประชุมในทุกๆเดือนรวมทั้งรายงานยอดผู้บุกรุกตัดไม้ทาลายป่าอยู่ตลอด

-๙และได้แจ้งให้ผู้ที่จะตัดไม้ในพื้นที่ที่ มีโฉนดก็ยังต้องเข้ามาขออนุญาตตัดไม้ด้วย ก็ขอรบกวนทั้งเขตอุทยานและเขตป่า
รวบรวมปัญหาต่างๆว่าจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดอย่างไร
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม
๑.มาตรการป้องกันการหลอกลวงแรงงาน สานักงานจัดหางานฯ ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๒๐๙ ราย
๒.การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีถูกสาย/นายจ้างเถื่อน ชักชวนไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๒ กรณี ๒ ราย คิดเป็นค่าเสียหาย จานวน ๑๘๐,๗๐๐ บาท
๓.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้ทางานในจังหวัด
ขอนแก่น จานวนทั้งสิ้น ๘,๑๖๐ คน, คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๘,๑๓๙ เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๖๔๔
คน ส่งเสริมการลงทุน ๓๗ คน นาเข้า (MOU) ๕,๗๖๒ คน (กัมพูชา ๕๓๙ คน, ลาว ๒,๑๗๗ คน, เมียนมา ๓,๐๔๖
คน) พิสูจน์สัญชาติแล้ว ๑,๖๙๖ คน (กัมพูชา ๖๖๕ คน, ลาว ๔๐๑ คน, เมียนมา ๖๓๐ คน) คนต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) ๒๑ คน
๔. การตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานประกอบการ
จานวน ๘ แห่ง ๓๑ คน
๕.การดาเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การขอเปลี่ยน
นายจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมาย จานวน ๔๘๐ คน (กัมพูชา ๙๓ คน, ลาว ๒๑๘ คน, เมียนมา ๑๖๙ คน)
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ มาตรการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น (สสค.) – ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานที่
ไม่เป็นธรรม ในห้วงเดือนตุลาคม มีลูกจ้างมายื่นคาร้อง ๒๗ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คน สิทธิประโยชน์ที่เรียก
ทั้งหมด ๖๕๙,๗๓๑ บาท ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๔๖ คน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๖๘ บาท ได้
ขออนุมัตดิ าเนินคดีนายจ้างจานวน ๒ เรื่อง เปรียบเทียบปรับนายจ้างจานวน ๓ เรื่อง เงินค่าปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท
ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ๓ เรื่อง ลูกจ้างที่มาร้องส่วนมากในช่วงนี้จะเป็นกิจการการรักษาความ
ปลอดภัย และเป็นแม่บ้านทาความสะอาด สาเหตุอาจจะมาจากช่วงสิ้นเดือนตุลาคม เป็นช่วงสิ้นสุดการสัญญาว่าจ้าง
กับทางส่วนราชการ อาจเป็นสาเหตุให้บางบริษัทอาจจะประมูลงานกับทางราชการไม่ได้ จึงมีผลกระทบกับการจ่าย
ค่าจ้างให้กับพนักงาน ซึ่งทาง สสค.ก็จะมีหนังสือเชิญผู้ว่าจ้างและลูกจ้างมาประชุมเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป และก็มี
ปัญหาเรื่องปิดกิจการเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่อาเภอบ้านไผ่ มีพนักงานจานวน ๓๖๐ คน ซึ่งบริษัทได้เลิกจ้างไปแล้ว ๒ ครั้ง
จานวน ๑๓๒ คน คาดว่าส่วนที่เหลือคงจะถูกบอกเลิกจ้างจนหมด ทาง สสค.จึงได้เข้าไปดูแลให้บริษัทจัดให้มีเงิน
ค่าชดเชยการบอกเลิกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ทุกคน
ประธาน – ฝากหน่วยที่เกี่ยวข้องดูแลแรงงานนอกระบบและแรงงานด้อยโอกาสด้วยโดยเฉพาะผู้พิการต่างๆ
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ การออกตรวจเพื่อขอใบอนุญาต ๑๓ แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๘ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง,ร้าน
แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าจาหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒ แห่ง และการออกตรวจแบบติดตามเพื่อการแก้ไข จานวน ๕
แห่ง แยกเป็นร้านเกม ๓ แห่ง,ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง และออกตรวจแบบบูรณาการ ๘ แห่ง ปรากฏว่าไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๙ การตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐ
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุม- รับทราบ

-๑๐๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - เรื่องร้านเกม คาราโอเกะต่างๆก็ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแล
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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