รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสันติ
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

เหล่าบุญเสงี่ยม
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

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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 และท่าน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากขอบคุณทุกหน่วยที่ทางานเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคงทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงวันสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องที่สองคือเรื่องสายเคเบิ้ลที่ตกลงมาเกี่ยวคอทาให้มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งวันนี้ช่วงบ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กาลังใจ และอีกเรื่องขอฝากผู้กาการ
ตารวจภูธรบ้านไผ่เรื่องบ่อบาบัดมีการร้องเรียนมาหลายครั้งซึ่งทางเทศบาลก็ได้เข้าไปพูดคุยและประสานกับผู้รับเหมา
มาหลายครั้งว่าโซนในเขตชุมชนเมืองจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๑ นี้ ถ้าเสร็จไม่ทันก็ขอฝากให้หา
ข่าวสารด้วยกลัวจะมีกลุ่มมวลชนเข้ามาร้องเรียนถึงจังหวัด
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ )

-๔เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมีนาคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๓๓ ราย จับ ๒๘ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๙๗ ราย จับ ๖๖ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๓๐ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๗๗๖ ราย ผู้ต้องหา ๘๙๓ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐ ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน มี.ค. ๒๕๖๐ กับ มี.ค. ๒๕๖๑
มี.ค. ๒๕๖๐
มี.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๑๗
๓๓
เพิ่มขึ้น ๑๖
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๘๖
๙๗
เพิ่มขึ้น ๑๑
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๑
๓๐
เพิ่มขึ้น ๙
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๓๖
๗๗๖
เพิ่มขึ้น ๑๔๐
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มี.ค. ๒๕๖๐ กับ มี.ค. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๗ จับได้ ๑๑ (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๓๓ จับได้ ๒๘ (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๖ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๑ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๘ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๘๖ จับได้ ๓๗ (คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๒)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๙๗ จับได้ ๖๖ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕๒ คดี

- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

-๕เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๑๔ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑
เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒

เกิด ๐ คดี
เกิด ๒๕ คดี
เกิด ๑๖ คดี
เกิด ๔ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
เกิด ๐ คดี
คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
คดี จับได้ ๑ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๖๓๖ คดี ผู้ต้องหา ๗๑๐ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๑๑.๖๓)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๗๖ คดี ผู้ต้องหา ๘๙๓ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๐๗)
คดีเพิ่มขึ้น ๑๔๐ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔๐ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓๘ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕๒๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๙๔ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๙๔ ราย ผู้ต้องหา ๗๑๐ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๓ ราย
- จาหน่าย
๑๘ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๔๓ ราย
- ครอบครอง
๑๘๕ ราย
- เสพ
๓๔๔ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๕๖,๓๕๑ เม็ด
- ยาไอซ์
๘๒๔ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๒๗๓ กรัม
- กัญชาสด
๔ ต้น
ประธานฯ ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น และเรื่องสืบเนื่องสัญญานไฟจราจรจากครั้งที่แล้ว
รอง สว.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น - รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้ สถิติการจับกุมตาม
มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น

-๖สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑๑) จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุ ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง มี.ค. รวม ๓ เดือน มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น ๖๓ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๗๓ ครั้ง ลดลง ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐ มีผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมด ๑,๔๘๙ ราย เปรี ย บเทีย บกับ ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๕๔๕ ราย เพิ่มขึ้น ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐
ผู้เสียชีวิต ๖๘ ราย เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐ จานวน ๖๐ ราย เพิ่มขึ้น ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๓๐ และ สาหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๑ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๔ ครั้ง
ลดลง ๑๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๑ ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๔๔๓ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๕๒ ราย
เพิ่มขึ้น ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๒ ราย เพิ่มขึ้น ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ เป็นรถจักรยานยนต์ ๑๙ ราย ( ชาย ๑๙ ราย, หญิง ๒ ราย)
และจากยานพาหนะอื่น ๒ ราย (ชาย ๑ ราย,หญิง ๑ ราย) เกิดในถนนภายในหมู่บ้าน ๑๔ ครั้ง ช่วงอายุคือ ๑๕ – ๑๙
ปีเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดคือ ๒๐.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออาเภอ
เมือง ๗ ราย สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ขับตัดหน้ากระชั้น
ชิด และไม่สวมหมวกนิรภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่ง มีการรณรงค์ทั้งประเทศ เสียชีวิต ๔๑๘ ราย เกอด
อุบัติเหตุ ๓,๗๒๔ ครั้ง บาดเจ็บสามพันกว่าราย ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุ ๗๐ ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
เพิ่มขึ้น ๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๗ เสียชีวิต ๗ ราย ลดลงจากปีที่แล้ว ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๗ บาดเจ็บ
๗๐ ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น ๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๗ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๑ ราย ที่อาเภอ
มัญจาคีรี แต่ยังไม่ได้รายงานและจะได้รายงานเป็นคู่ขนานไปภายใน ๓๐ วัน สรุปมีผู้เสียชีวิต ๘ ราย น้อยกว่าปีที่แล้ว
เพียง ๑ ราย อาเภอที่เสียชีวิตคือ อาเภอเมือง ๔ ราย,อาเภอชุมแพ ๒ ราย, อาเภอบ้านแฮด ๑ ราย และมัญจาคีรี ๑
ราย ส่วนอาเภอที่มีผู้บาดเจ็บจานวน ๑๘ อาเภอ ยังเป็นอาเภอสีส้ม คือเฝ้าระวัง มีอาเภอหนองเรือ ๑๑ ครั้ง และ
อาเภอพล ๙ ครั้ง ส่วนประเภทยานพาหนะที่เกิดมากที่สุดคือ จักรยานยนต์ ๕๔ ครั้ง รองลงมาคือรถปิคอัพและรถ
อื่นๆ ถนนที่เกิดมากที่สุดคือถนนภายในท้องถิ่น อบต.หมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือทางหลวงแผ่นดิน ช่วงเวลาที่เกิด
มากที่สุดคือ ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.ช่วงอายุที่เกิดมากที่สุดคือ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป รองลงมาคือ ๓๐ – ๓๙ ปี การยึด
รถตามคาสั่ง คสช.๔๖/๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ๓๐ คัน, ยึดใบอนุญาตขับขี่
๒๙ คัน เรียกตรวจสองแสนกว่าครั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหมื่นกว่าครั้ง การดาเนินคดีประมาณ ๒๔,๐๐๐ ราย เพิ่มขึ้น
ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าราย จุดตรวจหลักมี ๗๒ จุดตรวจ ของตารวจภูธรมี ๔๓ จุดตรวจ ด่านชุมชนมีทั้งหมด ๗๗๗
ด่าน จากทั้งหมด ๒๖ อาเภอ จากบุคลากรที่ทางานทั้งหมดประมาณสองหมื่นกว่าคนในช่วงเจ็ดวันอันตรายนี้ จาก
อาเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ อาเภอ มีอาเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ๑๔๗ อาเภอ สาหรับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้
ข้อสรุปว่าต้องให้ความสาคัญกับระบบข้อมูลทาเป็นข้อมูลแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดต้องให้ความสาคัญกับ
เรื่องความปลอดภัย และให้นาเข้าสู่วาระการประชุมในทุกๆเดือน จะมีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
เครื่องตรวจจับความเร็วด้วย และต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐหาก
กระทาผิดกฎหมายจราจรต้องดาเนินโทษทางวินัยด้วย สาหรับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคือ ๑.ให้
สานักงานจังหวัดขอนแก่นเสนอเรื่องการบริหารความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่วาระการประชุ มของทุกเดือน ๒.ให้
สานักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น แจ้งเป็นมติทุกเดือนในการสร้างกระบวนการรับรู้ ๓.ให้นายอาเภอทุกอาเภอบรรจุเข้า
เป็นวาระการประชุมของทุกเดือน ๔.ให้สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเข้ากากับดูแลในเรื่องรถโดยสารขนาดเล็ กและ
รถโดยสารขนาดใหญ่ เน้นย้าในเรื่องความเร็วการตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติด และรวมถึงการบริการให้ความ
สะดวกแก่ป ระชาชน ๕.ให้ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ – ๓ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และเทศบาลนคร
ขอนแก่น กากับดูแลระบบไฟส่องสว่างบนถนนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่พร้อมติดตั้งไฟระดับเหนือศีรษะเพื่อความสว่างใน
ทางเดินเท้าหรือบริเวณที่มีความเสี่ยง ๖.ให้ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและตารวจทางหลวงเข้มข้นในการบังคับใช้

-๗กฎหมายและเน้นย้าให้สร้างการรับรู้ระเบียบวินัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ๗.ให้แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ – ๓ สารวจ
ตรวจสอบจุดอันตราย จุดกลับรถจุดที่สามารถทาสะพานกลับรถ (เกือกม้า)ในเขตพื้นที่เมืองหรือพื้นที่อื่นๆพร้อม
ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องนาเสนอของบประมาณในภาพรวมของจังหวัด
ประธานฯ - เรื่องนี้มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตารวจบางจังหวัดทางรัฐบาลจึงให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงให้มีการ
ลดความเร็วในเขตเทศบาล ต้องรีบดาเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ยังไม่มีการรายงานผลการจับกุมเงินนอกระบบในรอบเดือนที่ผ่านมา
ประธานฯ - ก็มีร้องเรียนเข้ามาศูนย์ดารงธรรมบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนอาจจะมีไกล่เกลี่ยบ้าง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๑ มีคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๓ คดี เป็นคดีไม้พะยูง ๒ คดี ผู้ต้องหา ๓ คน ไม้ของกลาง ๑๘
ต้น/ท่อน ปริมาตร ๑.๒๖ ลูกบาตรเมตร แนวโน้มสถานการณ์ลดลงเมื่อเทียบปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่แล้ว ๑๖ คดี ปีนี้ ๓ คดี
ประธานฯ - สอบถามเรื่องที่สมัยท่านสุวิทย์ คุณกิตติ อนุญาตให้เป็นพุทธอุทยานสองร้อยไร่สามารถก่อสร้างอะไรได้
หรือไม่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - พิจารณาเป็นเขตๆไป ซึ่งโดยปกติจะสร้างไม่ได้
ประธานฯ - อนุญาตแค่ให้ธุดงค์ เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่คุ้มครองโดยหน่วยราชการอนุญาตให้ใช้ได้แต่ประโยชน์ในพื้นที่
ไม่อนุญาตให้ทาการก่อสร้าง การก่อสร้างที่จะอนุญาตยกตัวอย่างวัดที่ภูพร้าวศิรินธร ซึ่งเป็นป่าเสื่อมสภาพจึงให้
อนุญาตแล้วจึงจะขออนุญาตสร้างเป็นวัดได้จึงอยากให้หน่วยที่รักษาความสงบได้มีข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วย พระไม่สามารถ
ที่จ ะไปใช้ ที่ส าธารณะประโยชน์ ไ ด้ ท่านผู้ กั บการสถานีต ารวจทุ กโรงพัก พระไม่ ใช่ ทบวงการเมื อง การที่ จะใช้ ที่
สาธารณะต้องแปลงจากที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นที่ราชพัสดุแล้วจึงจะให้ทบวงการเมืองมาขอใช้ได้ ทบวงการเมือง
ต่าที่สุดก็คือ อบต.นอกนั้น ก็เป็นกระทรวง ทบวงกรมอื่นๆ เพราะฉะนั้นเวลาจะตั้งวัดจริงๆต้องมีพื้นที่ที่มีโฉนดอย่าง
น้อย ๖ ไร่ ไม่งั้นจะไม่ได้รับวิสุงคามสีมา วัดจะบุกรุกที่สาธารณะไม่ได้แต่คุ้มครองดูแลได้ อย่างหนึ่งก็คือพุทธอุทยาน
๒๐๐ ไร่ ที่อาเภอเวียงเก่า ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่การศึกษาธรรมวินัย เข้าออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกับทาง
กรมป่าไม้แต่ถ้าเกิน ๒๐๐ ไร่ จากนี้ไปต้องขออนุญาตจึงจะเข้าไปได้ จึงขอฝากทุกหน่วยทั้งฝ่ายปกครองด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น ในเดือนเมษายน
มี่แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาต จานวน ๗,๓๒๕ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๓๔๕ คน ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๑๐๔ คน ชนกลุ่มน้อย ๕๙ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน
๕,๘๑๗ คน เป็นกลุ่มที่เข้ามาโดยการตกลงของรัฐ ๔,๔๗๔ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๘๐๔ คน,และกลุ่มที่
ผ่อนผัน ๕๓๙ คนมติ มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการออกตรวจซึ่งช่วงนี้ยังเป็นการละเว้นไม่เอา
ผิดกับแรงงานต่างด้าว เป็นการตรวจ ๓๓ แห่ง แรงงานต่างด้าว ๑๓๖ คน และให้คาปรึกษาแรงงานต่างด้าว ๑๕๕
ราย และการดาเนิน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐ มนตรี โดยจังหวัดขอนแก่นได้ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จจัดทาปรับปรุงทะเบียนตรวจลงตราอนุญาตทางานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว,กัมพูชา และเมียนมา ที่
ห้องประชุมอาเภอเมืองขอนแก่นทุกวันพุธ,พฤหัสบดี และวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๑ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการก็มีสานักงานจัดหางานจังหวัด,ปกครองจังหวัด,สาธารณะสุขจังหวัด,ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัด และประกันสังคมจังหวัด สาหรับมาตรการป้องกันในเดือนเมษายนนั้นได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาชุมชนทั้งหมด ๓ ครั้ง ที่อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงใหญ่ และอาเภอเวียงเก่า ผู้เข้าอบรม ๔๒๙
คน และได้จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการหลอกลวงคนหางานส่งไปตามอาเภอ อบต. อาสาสมัครแรงงาน และ
สื่อมวลชน ๓ ครั้ง ๔๕๓ แห่ง และได้รับสมัครคัดเลือกฝึกไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่น ๓๖ คน มาเลเซีย ๑ คน และผล
สอบของขอนแก่น ผ่าน ๘ คน มาตรการที่ ๒ การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงไปทางาน รับคาร้องทุกข์สายแรงงาน

-๘นายหน้าเถื่อนไปทางานต่างประเทศจานวน ๓ ครั้ง ผู้เสียหาย ๑๐ คน มูลค่าความเสียหาย ๖๑๖,๕๐๐ บาท หลวก
ลวงไปประเทศเกาหลี ใต้ ออสเตรี ย คนละ ๓๕,๐๐๐ ถึง ๗๐,๐๐๐ บาท และรับ เรื่อ งร้ องทุก ข์จากผู้ ไปทางาน
ต่างประเทศมาแล้วเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนจานวน ๒ ราย ได้ช่วยเหลือไปแล้ว ๑ คน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
บาท และในเดือนเมษายนได้ประสานงานกับผู้ที่ถูกระงับไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นพวกที่ไม่ผ่านด่านที่สุวรรณ
ภูมิ ที่แจ้งความประสงค์ไปท่องเที่ยวแล้วไม่ผ่านด่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่น ๑๕ คน อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอพระยืน
อาเภอหนองสองห้อง,อาเภอเมือง,อาเภอน้าพอง,อาเภอบ้านไผ่,อาเภอสีชมพู และอาเภอแวงน้อย ที่ไปมากที่สุดคือ
อาเภอบ้านไผ่ และหนองสองห้อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ การ
ตรวจเพื่อเสนอขอใบอนุญาตร้านเกม ๑๐ แห่ง ตรวจให้คาแนะนาแก้ไขปรับปรุง ๑๒ แห่ง ออกตรวจบูรณาการ ๘
แห่ง รวมเป็น ๓๐ แห่ง ยอดเดิม ๔๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๘
๒) รายงานการตรวจเยี่ยมร้านเกมร้านคาราโอเกะจานวน ๑๑ แห่ง การตรวจติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง จานวน ๑๓ แห่ง สถานการณ์ในการดาเนินงานได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของกฎหมายโดยเคร่งครัด
๓) การออกตรวจบูรณาการตามคาสั่งคณะทางานตามพระราชบัญญัติ พบการกระทาผิด ๑ แห่ง คือร้าน
โฟกัสตั้งอยู่บนถนนชาตะผดุง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้สั่งการให้พักใบอนุญาตแล้ว
ประธานฯ – ถ้ายังไม่มีข้อมูลร้องเรียนเพิ่มเติมก็ถือว่ายังอยู่ในการกากับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
นายอาเภอเปือยน้อย – เกี่ยวกับเรื่องจราจรถนนข้าง บขส.เก่าฝั่งทิศตะวันตก แต่ก่อนเป็นทางวันเวย์ เดี๋ยวนี้ปรับใหม่
ให้รถวิ่งสวนกันได้ทาให้รถไม่ติดได้ดีขึ้นจึงขอชื่นชม และอีกเส้นหนึ่งคือถนนมิตรภาพหน้าร้านราชามอเตอร์ ไฟแดง
กลับรถซึ่งมีปริมาณรถมาก ยังไม่มีการตีเส้นจราจร รถจะเลี้ยวกลับบางทีก็เป็นสองแถวพร้อมกันซึ่งอันตรายมาก จึงขอ
เรียนปัญหาให้ทราบ
ประธานฯ – เคยนาเรื่องเข้าที่ประชุม อจร.(อนุกรรมการจราจร) ก็ได้พิจารณากันหลายจุด และมีจุดหนึ่งที่กาลัง
ดาเนินการขั้นต้นอยู่ คือแยกเข้า ร.๘ บ้านเป็ด เบื้องต้นคือจะใช้เงินสะสมของเทศบาลบ้านเป็ด ไปขยายช่องจราจร
บางส่วนเพื่อให้เข้าแยกได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันที่ทาคู่ขนานกั นไปคือทางบ้านเป็ดคืนถนนมะลิวัลย์ให้กับทางหลวง
เหมือนเดิม ขั้นตอนก็คือจะต้องเข้าไปคณะกรรมการกระจายอานาจในระดับกระทรวง ประมาณเดือนสิงหาคม เพื่อ
เข้ากลับคืนสู่กรมทางหลวงเพื่อของบประมาณดาเนินการปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ก็มีการ
เสนอ ๒ ลักษณะ คือ ๑.ไฟอัจฉริยะ เพราะถ้าไม่ใช้ไฟอัจฉริยะก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรมาเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
ถ้าไม่เฝ้าตลอดทาให้มีรถติดสะสมเป็นจานวนมาก งบประมาณขั้นต่าอยู่ที่ประมาณ ๑๕ ล้านบาท
ปลั ด จั ง หวั ด ขอนแก่ น – ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ที่ ผ่ า นมามีข้ อ สรุ ป เรื่ องหนึ่ ง คื อ การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
การจราจร ซึ่งมีข้อมูลในการรายงานอุบัติเหตุไม่ตรงกัน ทั้งข้อมูลของตารวจ, ข้อมูลของป้องกันและสาธารณะภัย
จังหวัด,ข้อมูลของหน่วยกู้ภัย และข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดให้ทั้งสี่หน่วยส่งข้อมูลมาให้ ปภ.เพื่อเอา
ข้อมูลมาดูแล้วจะส่งไปให้ทางอาเภอไปตรวจดูอีกครั้งว่าในจุดไหนโดยเฉพาะถนนรองที่เกิดอุบัติเหตุซ้าซาก โดยให้
ตรวจสอบในรอบ ๓ ปี

-๙ประธานฯ – เรื่องการจราจรเหมือนเป็นวาระแห่งชาติแล้วคงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จุดเสี่ยงนั้น
หน่วยนเรนทรเขาก็จะมีข้อมูลเหมือนกัน จุดเสี่ยงนั้นเกิดกี่ครั้งขึ้นไปถึงจะเป็นจุดที่เกิดซ้าซาก
ปลัดจังหวัดขอนแก่น – ในรอบปีหนึ่งเกิด ๓ ครั้งขึ้นไป
ประธานฯ –ให้ ปภ.เป็นผู้ประสานงานต่อไป
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ ประธานฯ สรุปสั่งการ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(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

