รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายภิญโญ
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.อ.ท.พิชัย
๕. พ.ท.พิทักษ์พล
๖. พ.ต.อ.นพดล
๗. นายธานินทร์
๘. นางพิมพา
๙. นายประภัทร
๑๐. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๑. นางกิตติมา
๑๒. นายทรงศักดิ์
๑๓. นายธานินทร์
๑๔. นายทวีทรัพย์
๑๕. นายชลอ
๑๖. นายกฤตวิทย์
๑๗. นายวุฒิพงษ์
๑๘. นายสุทัศน์
๑๙. นางพรผกา
๒๐. นายวันพบ
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายมานุห์
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร

ประกอบผล
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
ชูศรี
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
กัณจักร
แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
ปทุมชัย
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
”
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.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

๓๑. นายคาชอบ
๓๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
๓๓. นายชัชวาล
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. พ.จ.อ.จักรพี
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์

สุวรรณดี
สิทธิพรม
ก้านจักร
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรุณสาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วิชาชาติ
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
ลารังสิต
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
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

-๒พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ่าจังหวัดขอนแก่น
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
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-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

๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
กรรมการฯ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
”
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 - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจสาคัญ จึงมอบหน้าที่ให้ประธานทาหน้าที่แทน
เรื่องแรก คงเป็นประธานครั้งสุดท้าย เนื่องจากวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็จะต้องเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่ที่
จังหวัดนครปฐม
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com

-๔ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกรกฎาคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๑๔ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๘๙ ราย จับ ๕๙ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๕
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๖๘ ราย จับ ๘๗๑ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ส.ค. ๒๕๕๙ กับ ส.ค. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๕๙
พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๐
๒๓
ลดลง ๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๓๖
๘๙
ลดลง ๔๗
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๑๙
๑๖
ลดลง ๓
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๘๒๘
๗๖๘
ลดลง ๖๐
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ส.ค. ๒๕๕๙ กับ ส.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๓๐ จับได้ ๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๓ จับได้ ๑๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗)
คดีลดลง ๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๕ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๓๖ จับได้ ๗๐ (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๘๙ จับได้ ๕๙ (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙)
คดีลดลง ๔๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๙๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๙ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๗ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๖ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี

-๕- รับของโจร
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๘๒๘ คดี ผู้ต้องหา ๙๕๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๑๖.๕๘)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๗๖๘ คดี ผู้ต้องหา ๘๗๑ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๔๑)
คดีลดลง ๖๐ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๔ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๓ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖๗๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๔๑ 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 สิงหาคม ๒๕๖๐
รวมจับ ๖๔๑ ราย ผู้ต้องหา ๖๕๗ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
- จาหน่าย
๒๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๓๒ ราย
- ครอบครอง
๑๖๖ ราย
- เสพ
๓๑๘ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๓,๕๘๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๓๒๔ กรัม
- กัญชาแห้ง
๒,๑๗๖ กรัม
- กัญชาสด
๔
ต้น
- สารระเหย
๒
กระป๋อง
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 ส.ค. ๒๕๖๐
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ส.ค. ๒๕๕๙
ส.ค. ๒๕๖๐
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๐๖ ราย
๑,๒๖๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๑๕๐ ราย
๑,๒๖๐ ราย
- เมาสุรา
๒๕๕ ราย
๑๕๐ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๑๔๐ ราย
๔๐๐ ราย
- รถดัดแปลง
๕๐ ราย
๑๕ ราย

-๖- ขับรถย้อนศร
๑๖๐ ราย
๑๒๐ ราย
- ขับรถเร็ว
๒,๒๐๐ ราย
๑,๒๐๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๕๕๐ ราย
๑,๔๘๐ ราย
- ล็อคล้อ
๙๘๐ ราย
๑,๐๒๔ ราย
ทาง สภ.เมืองขอนแก่นได้ทาโครงการการจอดรถในที่ห้ามจอด ก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป ซึ่งก็จะทาให้อุบัติเหตุลดลงได้ใน
ส่วนนี้
ประธานฯ - มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องจราจรในประเทศเวียดนาม คือประเทศเวียดนามมีประชากรประมาณ ๙๕
ล้านคน ในขณะเดียวกันประชากรจักรยานยนต์มีประมาณ ๕๐ ล้านคัน และก็ใส่หมวกกันน็อกกันทุกคน แต่ในขณะ
บ้านเราใส่บ้างไม่ใส่บ้าง แถมมีคดีที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ ตารวจจราจรจับผู้ทาผิดกฎหมายจราจร ยังมาทะเลาะจะเอาเรื่อง
กับเจ้าหน้าที่จราจรอีก แสดงให้เห็นว่าขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ก็ขอฝากทุกส่วนราชการว่าจะทา
อย่างไรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีระเบียบวินัยในการขับขี่เช่นประเทศเวียดนามซึ่งเกิดอุบัติเหตุน้อยมาก ตอนประธานอยู่
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้บังคับ การตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ทาโครงการเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูก
ขโมยลักไป คือทาบาร์โค้ด ระหว่างกุญแจรถและตัวถังรถ ถ้ามีการขับขี่โดยใช้กุญแจผีหรือกุญแจอื่นที่ไม่ใช่ของรถคัน
นั้น เมื่อวิ่งผ่านจุดที่เขาติดบาร์โค้ดไว้ ก็มีเสียงดังขึ้นที่ศูนย์ ๑๙๑ ทันที ซึ่งสามารถจับกุมได้เป็นจานวนมาก
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๐ รวม
๘ เดือน ดังนี้
๑) จากข้ อ มู ล ๓ หน่ ว ยงาน สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ เ ดื อ น ม.ค. ถึ ง ส.ค. ๒๕๖๐ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ๓๖๑ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๓๕ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๖ ผู้บาดเจ็บ
๓,๒๔๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๓,๐๕๖ เพิ่มขึ้น ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๕
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๑๙๓ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๒๗ คน ลดลง ๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๙๗ สาหรับเดือน ส.ค.๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุเกิด ๑๙ ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๙
เกิดขึ้น ๔๔ ครั้ง ลดลง ๒๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๒ ผู้บาดเจ็บ ๔๔๔ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี
๒๕๕๙ จานวน ๓๒๘ คน เพิ่มขึ้น ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๖ มีผู้เสียชีวิต ๒๕ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกัน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๕ คนเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ จาแนกผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย ๒๔ คน เพศหญิง
๑ คน เสี ย ชี วิ ต ในจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ จ านวน ๑๕ ราย เสี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล จ านวน ๑๐ ราย เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์ ๒๐ ราย จากยานพาหนะอื่น ๕ ราย อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในเดือน ส.ค.๒๕๖๐ คืออาเภอเมือง
และอาเภอชุมแพ
๒) พฤติกรรมเสี่ยงทีทาให้เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับตัด
หน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย และ ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน
ประธานฯ - ให้นาข้อมูลทาเป็น powerpoint นาเสนอขึ้นบนจอ ส่วนเรื่องคนตายกับการจราจรนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็
คือสุรา เพราะฉะนั้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่,เทศกาลวันสงกรานต์ ถ้าห้ามไม่ให้ขายสุราก่อนในวันเทศกาลสักสองถึง
สามอาทิตย์ก็น่าจะลดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตลดลงพอสมควร
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – สืบเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามออกคาสั่งการแบ่งส่วน
ข้าราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยปกติในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดก็จะประกอบด้วย ฝ่ายอานวยการ, กลุ่ม
งานสอบสวน, กองกากับการสืบสวน และต่อมาก็ได้เพิ่มกลุ่มงานจราจรขึ้นมาซึ่งไม่ได้ขึ้นต่อสถานีตารวจ แต่เป็นกลุ่ม
งานที่ขึ้นกับตารวจภูธรจังหวัดโดยตรง ทาหน้าที่กวดขันวินัยจราจรตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึง

-๗ภารกิจถวายการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โดยในวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จะได้ทาพิธีเปิดป้ายกลุ่มงานจราจรขึ้น ซึ่งในระยะแรกจะ
เน้นการทางานในเขตอาเภอเมืองขอนแก่นก่อน เน้นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านวินัยจราจร และการบังคับใช้
กฎหมายด้วย การทางานก็จะคล้ายๆจราจรกลางที่กรุงเทพมหานคร ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนราชการทราบ
ส่วนเรื่องการป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่มีผลการปฏิบัติ และอีกเรื่องหนึ่งคือมีผู้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ จานวน ๑๓
คน ไปร้องเรียนที่สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ว่าได้รับความเสียหายในพื้นที่ ๗ จังหวัด รวมทั้งจังหวัด
ขอนแก่นด้วย ท่าน ผบ.ตร.ได้ส่งหนังสือลับมากมาถึงตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยหนังสือนั้นมีนัยบอกว่าอย่าให้เกิด
เรื่องอย่างนี้ขึ้นอีก ซึ่งทางตารวจภูธรขอนแก่นได้มอบให้กองกากับการสืบสวนจัดเจ้าหน้าที่ไปรับแล้ว
มทบ.๒๓ – เป็นการเปิดบริษัท วิธีการคือรับขายฝาก ให้ผู้เสียหายเซ็นรับจานวนเงินที่มากกว่าการกู้จริงในสัญญา เช่น
กู้ ๑๐,๐๐๐๐ ก็ลงในสัญญา ๑,๐๐๐,๐๐๐ เป็นต้น ถึงเวลากาหนดในสัญญาไม่สามารถส่งเงินต้นได้ เจ้าหนี้ก็จะยึดที่
ขายฝากนั้น ทางผู้เสียหายก็เข้ามาพบทหารเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อตรวจสอบแล้วการทาสัญญานั้นถูกต้องทุก
อย่างเพราะผู้เสียหายไปเซ็นให้เขาหมดเพราะกลัวจะไม่ได้เงินกู้ ถ้ามีการฟ้องศาลก็คงจะแพ้เจ้าหนี้เพราะเป็นการกู้เงิน
จริงและมีสัญญาเงินกู้ สัญญาขายฝากเอาที่ดินไปวางให้เขา วิธีการก็คงได้แค่ช่วยประนอมหนี้ คือใช้กลไกของศูนย์
ดารงธรรม เรียกคู่กรณีมาพูดคุยตกลงไกล่เกลี่ยกัน แต่ปัญหาคือเจ้าหนี้เขาก็เอาทนายมาและเขาก็เป็นรูปแบบของ
บริษัท คือไปเซ็นให้เขาเกินวงเงินกู้เอง ตอนนี้มีบริษัทหนึ่งที่เมืองพล จังหวัดขอนแก่น ที่กาลังดังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลง
ข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เป็นบริษัทจากัดที่ปล่อยเงินกู้โดยตรง ใครอยากได้ทอง ๕ บาท ๓ บาท ก็มาทาสัญญาได้เลย
ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากในเขตพื้นที่ อาเภอแวงน้อย และอาเภอแวงใหญ่ มีการผ่อน ๑๐ เดือน ถึง ๑๕ เดือน มีการนา
ที่ดินมาขายฝาก เมื่อหาเงินมาคืนเขาไม่ได้ก็โดยยึดที่ดิน แล้วก็ไปร้องเรียนที่สานักนายกรัฐมนตรีก่อน สานัก
นายกรัฐมนตรีก็มอบให้สานักงานตารวจแห่งชาติไปดาเนินการ จนมาถึงตารวจภูธรจังหวัด
ประธาน – มีทุกที่เหมือนกันทุกจังหวัดไปเซ็นลอยไว้ให้เขา ตอนอยากได้เงินก็ยอมทุกอย่าง ก็ขอฝากทางอาเภอและ
ตารวจช่วยไปสอดส่องดูแล เกิดในพื้นที่ไหนก็ไปช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขให้ชาวบ้านต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มีคดีที่ได้รับรายงานทั้งหมด ๗ คดี เป็นคดีที่เกิดในเขตรับผิดชอบของเขตป่าสงวน และ
คดีเกิดที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ประธาน – ฝากยุติธรรมจังหวัด เกี่ยวกับเงินทุนที่ไปประกันทั้งหลาย จะเน้นย้าคดี ที่ไม่ให้ประกันคือข้อหากระทา
ชาเราและข้อหาอนาจารกับคดีตัดไม้ทาลายป่า สองคดีนี้ขอห้ามเลยไม่ให้ใช้เงินจากเงินกองทุนยุติธรรมไปช่วยเหลือ
ที่ประชุม - รับทราบ
มทบ.๒๓ – เพิ่มเติมคือได้ชื่อบริษัทเกี่ยวกับกองทุนที่ร้องเรียนแล้ว ชื่อบริษัท Gse คอร์ปอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ ๑๒๐/
๔ ถนนเมืองพล ตาบลเมืองพล อาเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พฤติการณ์คือปล่อยเงินกู้เรียกอัตราดอกเบี้ยสูงให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอพล,โนนศิลา,แวงน้อย,แวงใหญ่,หนองสองห้อง และชนบท โดยบริษัทจะทาการสารวจ
กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาเรื่องการเงินและต้องการเงินด่วน โดยจะนัดมาทาสัญญาเช่าซื้อทองรูปพรรณน้าหนัก ๑ บาท
เท่ากับ ๒๐,๕๕๐ บาท จะรับเป็นเงินสดหรือทองรูปพรรณก็ได้ เก็บ ๗๔ วันวันละ ๖๐๐ บาท ถ้าลูกค้าขาดส่ง ๑ วัน
จะบวกเป็น ๑,๒๐๐ บาท ถ้าเก็บครบสัญญาบริษัทจะได้เงินถึง ๔๔,๔๐๐ บาทต่อทอง ๑ บาทซึ่งได้ดอกเบี้ยเท่าตัว
ประธาน – ฝากนายอาเภอพล และผู้กากับ สภ.พลด้วย
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการร้องทุกข์ถูกนายหน้าหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในพื้นที่จานวน ๖,๖๕๐ คน ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ชะลอการบังคับใช้พระราชกาหนดการ
บริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวอยู่ ก็ต้องเร่งรัดให้ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว ประเทศไทยมีการผ่อนผันให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เช่น
ประเทศมาเลเซียก็มีมาตรการจับกุมแรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่นมี ๑ รายที่ถูกจับกุม ขนาดไปรายงานตัวก็ยังเสีย
ค่าปรับ ๓๐๐ ริงกิต และค่าเดินทางออกนอกประเทศอีก ๑๐๐ ริงกิต แต่ประเทศไทยเราไม่เรียกเก็บเลย ก็ขอฝาก

-๘ประชาสัมพันธ์อีกสามเดือนก็จะหมดเวลาในการผ่อนผันต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวด้วย ต้องรีบทาเดี๋ยวจะไม่ทันให้เสร็จก่อน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้
ประธาน – ฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องแรงงานต่างด้าวเพราะไทยเราตอนนี้ติดทั้ง ไอยูๆ และเทียร์ ๒ ของ
อมริกาอยู่ สาเหตุคือเรายังมีการค้ามนุษย์ในทะเลมีการใช้แรงงานเด็ก ฝรั่งเขาก็รู้คนไทยก็รู้แต่ไม่มีคดีลงประจาวันเลย
เขาก็เลยยังให้ เทียร์ ๒ อยู่ในขณะนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรักษา
คุณภาพ ๙๕ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๕๑ แห่ง รวม ๑๔๖ แห่ง ร้อยละ ๙๗.๕๐
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๔ ครั้ง พบที่กระทาผิด ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างให้นายทะเบียนกลางสั่งพักใบอนุญาต ๓๐
วัน
๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้นักวิชาการประจาอาเภอทุกอาเภอรายงานเกี่ยวกับ วัด
และ ศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อแนะนาการควบคุมการดาเนินการตามโครงการชุมชนคนคุณธรรม คือ วัด, โรงเรียน,
ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ของตัวเอง
ประธาน – ตอนนี้ปิดไปกี่แห่งแล้ว
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ตั้งแต่ดาเนินการมาปิดไปประมาณ ๑๕ แห่ง
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน – ฝากเรื่องที่ไปประชุมเกี่ยวกับจราจรในการวิ่งมาราธอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในเดือน
มกราคม มีผู้ร้องเรียนการบล็อกรถไว้นานเกินไป ก็ช่วยเก็บตกผู้ที่วิ่งไม่ไหวให้ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เคยประชุมกันหลายครั้งเกี่ยวกับการปั่นจักรยานหรือการวิ่ง กรณีมีผู้ที่ช้ากว่าคนอื่น
จานวนหนึ่งหรือสองคนก็จาเป็นต้องปล่อยรถที่บล็อกไว้เพราะไม่เช่นนั้นจะทาให้รถติดยาว วิธีแก้ก็ให้รถของเจ้าหน้าที่
เก็บตกเอาขึ้นรถ และอีกเรื่องหนึ่งก็ขอฝากทางพื้นทีใ่ นอาเภอโดยเฉพาะตารวจให้นาปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่ง
มีหลายอย่างไม่ใช่แต่เรื่องก่อการร้ายอย่างเดียว มาเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบว่าในพื้นที่ของท่านมีจุดแก้ ไขหรือปัญหา
อะไรเกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อที่ประชุมจะได้รับทราบและหาทางแก้ไขช่วยกัน
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
มทบ.๒๓ – ทางแม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ฝากมาว่าเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ว่ายกตัวอย่างในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เผาพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่อาเภอชนบท ว่าขออย่าให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นอีก ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลกลุ่มเห็นต่าง กลุ่มที่ไม่พอใจการทางานของรัฐบาล เพราะท่านเป็นห่วง
ทางจังหวัดขอนแก่นมาก
ประธานฯ - ก็ขอฝากท่านนายอาเภอทั้ง ๒๖ อาเภอ และผู้กากับการสถานีตารวจ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าอยู่นิ่ง
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

-๙(ลงชื่อ) พ.ต.ต.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

