รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม 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.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 - ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ )
เลขานุการฯ - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ

-๔วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๙ ราย จับ ๒๒ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๒๙ ราย จับ ๗๓ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๓๕ ราย จับ ๑๙ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) จับ ๗๘๔ ราย ผู้ต้องหา ๘๕๕ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๑ ราย จับ ๑
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๒ ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ กับ มิ.ย. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๐
มิ.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๙
๒๙
ลดลง ๐
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๑
๑๒๙
เพิ่มขึ้น ๘
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๕
๓๕
เพิ่มขึ้น ๑๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๕๐
๗๘๔
เพิ่มขึ้น ๒๓๔
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มิ.ย. ๒๕๖๐ กับ มิ.ย. ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๓ (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๒๙ จับได้ ๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖)
คดีลดลง ๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๕ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๖ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๐ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๒๑ จับได้ ๖๕ (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒)
ปี ๒๕๖๑ รับแจ้ง ๑๒๙ จับได้ ๗๓ (คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๙)
คดีเพิ่มขึ้น ๘ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๗๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๗๖ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๗ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๙ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑๖ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๓ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๔ คดี

กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

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

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๑ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๕๕๐ คดี ผู้ต้องหา ๕๘๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ
๑๐๖.๗๓)
ปี ๒๕๖๑ จับได้ ๗๘๔ คดี ผู้ต้องหา ๘๕๕ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๐๖)
คดีเพิ่มขึ้น ๒๓๔ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๒๖ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓๘ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๙๕ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๗๔ คดี ปี ๒๕๖๑ เกิด ๖๖๓ 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 มิถุนายน ๒๕๖๑
รวมจับ ๖๖๓ ราย ผู้ต้องหา ๖๖๓ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๑๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๕๑ ราย
- ครอบครอง
๑๖๓ ราย
- เสพ
๓๓๑ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๑๒๘,๙๒๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๑,๖๗๕ กรัม
- กัญชาแห้ง
๑,๑๔๑ กรัม
- กัญชาสด
๑ 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 มิ.ย. ๒๕๖๑ แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มิ.ย. ๒๕๖๐
มิ.ย. ๒๕๖๑
- ไม่สวมหมวก
๑,๒๐๕ ราย
๖๘๓ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๒๐๐ ราย
๗๗๒ ราย
- เมาสุรา
๑๔๒ ราย
๘๒ ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๔๒๐ ราย
๖๓๔ ราย
- รถดัดแปลง
๑๖๐ ราย
๑๐๑ ราย
- ขับรถย้อนศร
๑๐๒ ราย
๘๒ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๒๐๕ ราย
๗๗๙ ราย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น

-๖สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ ดังนี้
จากข้อมูล ๓ หน่วยงาน สถิติอุบัติเหตุ ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง มิ.ย. รวม ๖ เดือน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
๑๒๘ ครั้ ง เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับ ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓๘ ครั้ ง ลดลง ๑๐ ครั้ ง มีผู้ บ าดเจ็ บทั้ ง หมด ๒,๔๔๘ คน
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๒,๖๐๙ คน ลดลง ๑๖๑ คน ผู้เสียชีวิต ๑๓๕ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน
๑๔๒ คน ลดลง ๖ คน สาหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๐ ครั้ง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน
๔๔ ครั้ง ลดลง ๒๔ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ ผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๓๔๒ ราย เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๙๘
คน ลดลง ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๗ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๑ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๗ ราย ลดลง ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ๒๑ ราย ( ชาย ๑๘ ราย, หญิง ๓
ราย) และจากยานพาหนะอื่น ๒ ราย (ชาย ๑ ราย,หญิง ๑ ราย) เกิดในถนนทางหลวงแผ่นดิน ๖ ครั้ง ถนนในชนบท
๒ ครั้ง ถนนในเมือง ๒ ครั้ ง และถนนใน อบต.หมู่บ้าน ๖ ครั้ง ช่วงอายุคือ ๕๐ ปีขึ้นไป, รองลงมาอายุ ๑๕-๑๙
ช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดคือ ๐๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. รองลงมาคือ ๐๔.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมาก
ที่สุดคืออาเภอเมือง ๙ ราย รองลงมาคืออาเภอบ้านฝาง,อาเภอเวียงเก่า และอาเภอหนองสองห้อง อาเภอลา ๒ ราย
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด และไม่สวม
หมวกนิรภัย ก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปควบคุมกากับดูแลพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่น – ผลรายงานจับกุมไม่ได้รับรายงานเข้ามา และในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ท่านพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบใบโฉนดคืนให้แก่ประชนที่
ร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมที่ไม่เป็นธรรม
ประธานฯ - หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้ที่เป็นการขายฝากและคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายที่กาหนดให้ส่งเรื่อง
มาที่ศูนย์ตารวจภูธรจังหวัดและสถานีตารวจทุกแห่ง
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ มีคดีทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด ๓ คดี เป็นคดีบุกรุกป่าสงวนที่ภูพานคา ๒ คดี คดีแรกเป็นบุกรุก
ป่าสงวน จานวน ๒ ไร่กว่า คดีที่สองเป็นคดีลีกลอบตัดไม้พะยูง ของกลางไม้พะยูง ๑๐ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๐.๗๙
ลูกบาศก์เมตร และที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงท้องที่อาเภอสีชมพู ๑ คดี เป็นคดีนาอาวุธปืนเข้าไปในเขตอุทยานฯเพื่อจะ
ล่าสัตว์ ทั้ง ๓ คดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - สาหรับแรงงานต่างด้าวได้จัดเอกสารให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน
ได้ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ๓๒ ราย, รับเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสายนายหน้าหลอกลวงฯ ๑
ราย ที่อาเภอชุมแพ โดยหลอกให้ไปทางานเก็บผลไม้ที่ประเทศออสเตรเลีย มูลค่าเสียหายจานวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ๑ ราย จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท สาหรับมาตรการแก้ไขแรงงานต่างด้าวนั้นมี คน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น ๙,๓๐๗ คน เป็นคนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๙,๒๔๒ คน เข้ามาใน
ราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๔๓๕ คน, ส่งเสริมการลงทุน ๑๐๗ คน, นาเข้า (mou) ๕,๓๓๔ คน (แยกเป็น
กัมพูชา ๕๑๑ คน, ลาว ๑,๖๐๙ คน, เมียนมา ๓,๒๑๔ คน) กลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้ว ๒,๓๖๖ คน, และเป็นชนกลุ่มน้อย
๖๕ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ การออกตรวจติดตามเพื่อแนะนา/แก้ไข จานวน ๘ แห่ง ออกตรวจแบบบูรณาการ ๙ แห่ง รวม ๑๗
แห่ง โดยแยกเป็นร้านเกม ๙ แห่ง, ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง, โรงภาพยนตร์ ๑ แห่ง, ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน ๔

-๗แห่ง ออกตรวจบูณราการตามคาสั่งคณะทางานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๓ ครั้ง
ได้แก่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จานวน ๙ แห่ง, วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จานวน ๘ แห่ง, วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๑ จานวน ๑ แห่ง พบการกระทาผิด ๑ แห่ง คือร้านวาเลนไทน์คาราโอเกะ ตาบลนาหว้า อาเภอเมือง ขอนแก่น
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการเสนอนายทะเบียนประจาจังหวัดสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - มอบเกียรติบัตรให้แก่นายศราวุธ โพธิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีความกล้าหาญและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
ในการเข้าช่วยเหลือดับไฟขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารชิคคอนโด จนสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
อัยการจังหวัด – สาหรับหนี้นอกระบบนั้นถ้ามีลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยให้ส่งต่อให้อัยการคุ้มครองสิทธิดาเนินการต่อ
ประธานฯ - สาหรับผู้มีหนี้อยู่และต้องการไกล่เกลี่ยต้องตรวจสอบว่าบุคคลผู้นี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ถ้ามีก็จะ
อยู่ในระบบไทยนิยมยั่งยืน ถ้าต้องการไกล่เกลี่ยก็ให้ส่งไปที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ ถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็
ให้เข้ามาในระบบปกติก็คือไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ดารงธรรม สรุปคือการกู้ยืมเงินที่ คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมาย
กาหนดโดยสั ญญาที่ ไม่เป็ น ธรรมเช่น การขายฝากถ้าต้อ งการด าเนิน คดีต้อ งส่ งไปที่ศูนย์ ตารวจภูธ รภาค ๔ หรื อ
ตารวจภูธรทุกอาเภอ แต่ถ้ากรณีต้องการไกล่เกลี่ย มี ๒ ช่องทาง คือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปที่สานักอัยการ
จังหวัดแต่ถ้าไม่มีก็ให้เข้าไปที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดหรืออาเภอตามปกติ คือถ้าผู้มีบัตรนั้นก็จะมีต่อในด้านฟื้นฟูอาชีพ
จัดหางานให้ทาตามความเหมาะสม
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

