ที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๑๒/๒๓๖๙

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓ /มีนาคม จานวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อนึ่ง หากท่านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจ ารณา กรุณาเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียด
ไปแถลงในที่ประชุมด้วย สาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น www.KhonKaenpoc.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก ยุทธการ โสเมือง
(ยุทธการ โสเมือง)
ผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ / เลขานุการฯ

งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ
โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๐๙๕-๘ ต่อ ๓๐๒

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
*********************
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
๓
๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การปราบปรามจับกุมยาเสพติด
และการติดตามจับกุมคดีค้างเก่าตามหมายจับ ( ภ.จว.ขอนแก่น )
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น ( ปภ.จังหวัดขอนแก่น )
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สภ.เมืองขอนแก่น)
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ ( สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น )
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติฯ
( ทสจ.ขอนแก่น )
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
(จัดหางานจังหวัด)
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (วัฒนธรรมจังหวัด)
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ ( โดยเอกสาร )

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-

รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๑. นายวิวัฒ
๒. พ.อ.จตุรพงศ์
๓. พ.ต.ท.อนันต์
๔. นายนิคม
๕. พ.ต.อ.สุดพิเศษ
๖. นางกรรณิกา
๗. นายชุมนุม
๘. พ.ต.ท.สุพงษ์
๙. นายประเสริฐ
๑๐. นายแพทย์มุนี
๑๑. นายเชาวลิต
๑๒. นายไพบูลย์
๑๓. นายวุฒิชัย
๑๔. นายบุญชอบ
๑๕. นายวุฒิพงษ์
๑๖. นายสุทัศน์
๑๗. นางสาวกาญจนา
๑๘. นายสมบูรณ์
๑๙. นายประณต
๒๐. พ.อ.อ.อรรถพล
๒๑. นายเอกราช
๒๒. นางผุสดี
๒๓. นางศิรดา
๒๔. นางสาวศิริพุธ
๒๕. นายธวัชชัย
๒๖. นายสุวิทย์
๒๗. นายพิชญะ
๒๘. ร.ต.อ.มีชัย
๒๙. นายวิทิตย์
๓๐. นายปิยิน

******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
เมธีวรรณกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
บกบน
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
”
แสงสว่าง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
เอกศิริ
แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
สันติ
แทน ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
พันธ์แก้ว
แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑
”
ศิริวัฒน์
แทน ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
ใจหอม
ผบ.เรือนจาอาเภอพล
”
เหมือนชาติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุข
”
อินทรเศียร
เกษตรและสหกรณ์ จว.ขก.
”
กองป้อง
แทน เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
หินวิเศษ
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก. ”
ชัยยัง
แทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
”
เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
เกตษา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
”
ราชธาดา
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
ตรัยศิลานันท์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
จันทร์ศรี
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ”
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ก้อนจันทร์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ศรีสกุลไทย
แทน ผอ.สนง.ขนส่ง จว.ขก
”
มะลาสาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
เจียมสกุล
แทน สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
มูลมิ่ง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
วงศ์แสน
แทน พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
ยั่งยืน
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
”
สุทธิประภา
แทน สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
นามมูลน้อย แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก. ”
ตลับนาค
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
”

-๒๓๑. นายจารึก
๓๒. นายบุญส่ง
๓๓. นายประจวบ
๓๔. นายชาญชัย
๓๕. นายวรทัศน์
๓๖. นายเสกสรร
๓๗. นายทวิช
๓๘. นายศิริวัฒน์
๓๙. นายถนัด
๔๐. นายธวัชชัย
๔๑. นายสาธิต
๔๒. นายกรณ์
๔๓. นายณัฐวุฒิ
๔๔. นายเลื่อน
๔๕. นายพันธ์เทพ
๔๖. นางนิ่มนวล
๔๗. นายกิตติศัพท์
๔๘. นางสาวสลารีวรรณ
๔๙. นายพีระศักดิ์
๕๐. นายยุทธพร
๕๑. นายสมเกียรติ
๕๒. นายพีรณัฐ
๕๓. นายสง่า
๕๔. นายชนาวุธ
๕๕. นายเสกสรรค์
๕๖. พ.ต.อ.นพดล
๕๗. พ.ต.อ.สมหมาย
๕๘. พ.ต.ท.ยุทธา
๕๙. พ.ต.อ.นพเก้า
๖๐. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๑. พ.ต.ท.อาคม
๖๒. พ.ต.อ.ธีรัชช์
๖๓. พ.ต.ท.อุครบุตร
๖๔. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖๕. พ.ต.อ.จรัสพัฒน์

เหล่าประเสริฐ
จันทร์น้อย
จิตคุ้ม
วิทยาภรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
พิมพะ
พินิจพานิชย์
คาอ้อ
รอดงาม
ทองศรี
มาตย์นอก
ถุนนอก
ถวิลวงษ์
เสาโกศล
โม้ชัย
รัตน์ทิพย์
ทัพเทวี
รัศมีเหริญ
พิรุณสาร
อ่อนอุ่ย
รัตนวรโอภาส
แว่นแคว้น
คุณวุฒิ
บุญประสิทธิ์
เพ็ชรสุทธิ์
สิงห์สูง
งามชัด
โสมนัส
โสภา
นารินทร์
โอสถานนท์
อัครสุขบุตร
พิมพ์แก้ว
สุตยสรณาคม

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอโนนศิลา
นายอาเภอเวียงเก่า
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓๖๖. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
๖๗. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖๘. พ.ต.อ.เกษมภพ
๖๙. พ.ต.อ.ทรงพล
๗๐. พ.ต.อ.จารัส
๗๑. พ.ต.ท.แมน
๗๒. พ.ต.อ.วิทยา
๗๓. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ
๗๔. พ.ต.ท.ชุมพล
๗๕. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๗๖. พ.ต.อ.วิริทธิ์พล
๗๗. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
๗๘. พ.ต.อ.สราวุธ
๗๙. พ.ต.ท.สมพงษ์
๘๐. พ.ต.ท.สิทธิสม
๘๑. พ.ต.ท.อรุณรัตน์
๘๒. นายประสิทธิ์
๘๓. นายทวีทรัพย์
๘๔. พ.ต.ท.จิรวิทย์
๘๕. นายชลิต
๘๖. พ.ต.ต.วิษณุ

ขวัญเสน่ห์
มีทองหลาง
ดิศผดุง
บริบาลประสิทธิ์
ไชยศักดิ์
ศิริฉาย
ทองเหลา
พูลเจริญ
สุทธิวรรณา
จงกลวิทย์
มีสายมงคล
โสดามรรค
ศรีชัย
ซื่อสัตย์
ตระแก้วจิตร
ศรีเชียงสา
อุดมชนะธีระ
ลอยนอก
ปานยิ้ม
วิเศษศิริ
โคตรพจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๘๗. ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย
๘๘. นายธวัช
ถาวงษ์กลาง

แทน
แทน

แทน

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

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.ภูผาม่าน
”
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
”
ผกก.สภ.บ้านแฮด
”
ผกก.โนนศิลา
”
ผกก.สภ.ซาสูง
”
ผกก.สภ.หนองนาคา
”
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
”
ผกก.สภ.เวียงเก่า
”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
”
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
กรรมการ/เลขานุการฯ

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

-๔เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดาเนินงานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดขอนแก่น
และให้ทางานประสานความร่วมมือในทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ )
- ไม่มี
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย โดยสามารถเปิด
ดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ )
การประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้เน้นในเรื่องการควบคุมกฎหมายจราจร โดยเน้นหนักในการจับกุมผู้กระทา
ความผิดในกรณีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคดียาเสพติดดูผลการปฏิบัติงานว่ามีการจับกุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงและ
สถานการณ์ทั่วไป จะมีการรณรงค์ให้มีการตรวจค้นอาวุธปืน การพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑) สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มกราคม ๒๕๕๘
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓
๑๑
+๘
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
๒๖
๔๖
+๒๐
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๔๘
๕๐
+๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๔๗
๕๕
+๘
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๗๗๐
๕๓๒
-๒๓๘
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่

๑
๒
๓
๔
๕

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
คดีที่น่าสนใจ
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

เพิ่มขึ้น ๖๖.๖๗ %
เพิ่มขึ้น ๕๐.๐๐ %
เพิ่มขึ้น
๔.๑๗ %
เพิ่มขึ้น ๑๗.๐๒ %
ลดลง ๓๐.๙๑ %

-๕ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน มกราคม ๒๕๕๘
การจับกุม
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
% เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓(๑๐๐.๐๐ %)
๕(๔๕.๔๕ %)
-๕๔.๕๕
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๑๘(๖๙.๒๓ %)
๒๓(๕๐.๐๐ %)
-๑๙.๒๓
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑๙(๓๙.๕๘ %)
๒๒(๔๔.๐๐ %)
+๔.๔๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๙(๑๙.๑๕ %)
๗(๑๒.๗๓ %)
-๖.๔๒
เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ลดลง
๕๔.๕๕ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๑๙.๒๓ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เพิ่มขึ้น
๔.๔๒ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๖.๔๒ %
- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคนเดือน มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ เกิดเพิ่มขึ้น ๘ คดี
กลุ่มที่ ๒ เกิดเพิ่มขึ้น ๒๐ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดเพิ่มขึ้น ๒ คดี กลุ่มที่ ๔ เกิดเพิ่มขึ้น ๘ คดี
กลุ่มที่ ๕ เกิดลดลง ๒๓๙ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๕๔.๕๕ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๑๙.๒๓ % กลุ่มที่ ๓ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๔.๔๒ %
กลุ่มที่ ๔ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๖.๔๒ %
ประจาเดือน มกราคม 2558 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือ นขวัญ เกิดขึ้น
11 ราย จับได้ 5 ราย ผู้ต้องหา 15 คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ 1/2558 คดีอาญาที่ 43/2558 ลง 6 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 06.30 น. เกิดเหตุทาร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านพักข้าราชการแขวงการทางขอนแก่น เลขที่
37/310 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัดขอนแก่น จากการสอบสวนเบื้องต้นจากนายคา
หล้า แสนเสนา คนขับรถของนายปัญญา ไกรวนิช ให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ 06.10 น. ของวันที่ 6 มกราคม
2558 บุตรสาวของนายปัญญาฯ ได้โทรศัพท์มาหาตนให้ไปดูที่บ้านพักเนื่องจากบิดากับมารดาทะเลาะกัน เมื่อนายคา
หล้าฯ ไปถึงบ้านพักได้ยินเสียงตึงตังคล้ายเสียงวัตถุตกจากที่สูง จึงมองเข้าไปเห็นนางนฤมล ไกรวนิช ล้มลงกับพื้น
ที่ลาคอมีเชือกฟางพันอยู่ ขณะนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเดินทางมาถึงจึงทุบกระจกแล้วใช้มือบิด
ลูกบิดประตูเพื่อปลดล็อกจากด้านในเข้าไปช่วยเหลือนางนฤมล ฯ นาตัวส่งโรงพยาบาล จากนั้นได้ขึ้นไปบนชั้นสองของ
บ้านพบศพนายปัญญาฯ นอนเสียชี วิตมีคราบเลือดอยู่บนลาตัว ข้างๆ ศพพบมีดเปื้อนเลือดยาวประมาณ
15 เซนติเมตร วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป พนักงานสอบสวนได้ทาการตรวจสอบของ
กลาง พบจดหมายมีชื่อของนางนฤมลฯ ว่าเป็นผู้จัดทาขึ้น ข้อความได้ตัดพ้อถึงนายปัญญาฯ สามี เกี่ยวกั
บปัญหาภายใน
ครอบครัวและรับว่า
จะฆ่าตัวตาย จึงเก็บจดหมายดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อทาการตรวจสอบต่อไป ต่อมา
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวนางนฤมลฯ ผู้ต้องหาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหา
และดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-๖2. คดี อ.จว.ที่ 5/2558 คดีอาญาที่ 122/2558 ลง 10 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2558 เวลาประมาณ 11.00 น. เกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านเลขที่
31/2 หมู่ 2
บ้านสะอาด ตา บลเมืองเก่า อา เภอ เมืองขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่น ผู้เสียหายคือ น างสาวอุไรรัตน์ เจริญดี
อายุ 19 ปี สภาพล้มนอนคว่าหน้าอยู่พื้นคอนกรีตบริเวณหน้าบ้าน หน่วยกู้ชีพได้ทาการช่วยเหลือแล้ วนาส่ง
โรงพยาบาล ศูนย์ขอนแก่นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า น างสาวอุไรรัตน์ฯ ผู้ตาย
มี ความสัมพันธ์ฉันชู้ สาวกับ ร้อยตารวจตรี สุชาติ จันทะมุข อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตารวจสังกัด
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น ทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งเนื่องจาก ร้อยตารวจตรี สุชาติฯ เกิดความหึง
หวง นางสาวอุไรรัตน์ฯ ผู้ตาย วันเกิดเหตุมีพยานได้ยินเสียงปืนจานวน 3 นัด ดังมาจากบริเวณบ้านของ นางสาว
อุไรรัตน์ฯ และมีผู้ขับขี่ รถยนต์กระบะสีขาว ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน แล่นหลบหนีออกไปด้วยความเร็ว
สูง แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ ไม่มีพยานคนใดเห็นเหตุการณ์ขณะคนร้ายลงมือยิง น
างสาว อุไรรัตน์ฯ ต่อมา
ร้อยตารวจตรีสุชาติฯ ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุดังกล่าว
3. คดี อ.จว.ที่ 8/2558 คดีอาญาที่ 311/2558 ลง 21 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2558 เวลาประมาณ 21.40 น. เกิดเหตุมีผู้ถูกทาร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสในซอยวัดป่าอดุลยาราม
ซอย 7/2 หมู่ 14 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่น หน่วยกู้ชีพนาตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ พนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตขนาดกว้าง 11 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว
น้าหนัก 28.5 กก. เปื้อนเลือดวางอยู่ในที่เกิดเหตุ จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่านายเถลิง
ศักดิ์ จาพร เป็นผู้ก่อเหตุและได้หลบหนีไปแล้ว เมื่อเดินทางไปโรงพยาบาลพบสภาพใบหน้าของนายบุญส่ง สงมา
ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแผ่นปูนคอนกรีตทุบ มีเลือดไหลออกจานวนมาก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา พนักงานสอบสวนจึง
ได้ร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพผู้ตาย และทาการขออนุมัติหมายจับตัวผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สถานีตารวจภูธรเขาสวนกวาง
4. คดี อ.จว.ที่ 2/2558 คดีอาญาที่ 6/2558 ลง 7 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 15.00 – 16.00 น. ขณะที่นางเหวช คาซาว ผู้เสียหายกาลังจูงรถจักรยานสามล้อมาตามถนน
ทางเข้าไร่อ้อยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บ้านป่าเปือย หมู่
1 ตาบล โนนสมบูรณ์ อาเภอ เขาสวนกวาง
จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งเป็นถนนทางขึ้นเนิน ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด ออกม าจากข้างทางบริเวณป่าอ้อยแล้ว
ล็อกคอผู้เสียหายพร้อมกับพูดข่มขู่ให้ส่งทรัพย์สินให้ จากนั้นได้ถอดเอาแหวนทองคาที่ผู้เสียหายสวมใส่อยู่และค้นเอา
เงินที่ผู้เสียหายใส่ไว้ ในกระเป๋าสะพาย แล้วใช้กาปั้นทุบตีที่ท้ องและที่ท้ายทอยผู้เสียหายหลายครั้งจนผู้เสียหายนั่ง
ทรุดลงกับ พื้น คนร้ายได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่คนร้ายนา ติดตัว มาด้วยตัดเอาเสื้อของผู้เสียหายแล้วนามามัดปิด
ปากผู้เสียหายไว้ พร้อมกับใช้ผ้าขาวม้าของผู้เสียหายมัดขาทั้งสองข้าง แล้วใช้เชือกสะพายกระเป๋าโทรศัพท์มือ ถือ
ของผู้เสียหายมัดมือทั้งสองข้างของผู้เสียหายพร้อมกับให้นอนคว่าหน้า จากนั้นคนร้ายจึงหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่
ตารวจได้ทาการสืบสวนสอบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวผู้กระทาความผิดได้ในเวลาต่อมา
สถานีตารวจภูธรแวงใหญ่
5. คดี อ.จว.ที่ 3/2558 คดีอาญาที่ 6/2558 ลง 10 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 02.50 น. เกิดเหตุฆ่ากันตายที่บริเวณหน้าวัดบ้านคอนฉิม หมู่ 9 ตาบลคอนฉิม อาเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น โดยนายวันเฉลิม ล้นทม ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานบุญที่บ้านเหล่าเหนือ ตา บลห้วยแก
อาเภอชนบท จั งหวัดขอนแก่น มาตามถนนสายแวงใหญ่ - ชนบท โดยมีนายมโนไท ลอดสุขโข นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ถูกนายไตรภพ มูลมณี พร้อมพวกขว้างก้อนอิฐใส่เป็นเหตุให้นายมโนไทฯ ตกจากรถ จากนั้น
นายไตรภพฯ กับ พวกได้เข้าทาร้ายร่างกายนายมโนไทฯ จนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ตารวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนายไตรภพฯ กับพวก ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้นาตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลจังหวัดพล และ
ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-๗สถานีตารวจภูธรบ้านแฮด
6. คดี อ.จว.ที่ 4/2558 คดีอาญาที่ 5/2558 ลง 9 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา
ประมาณ 20.00 น. เกิดเหตุชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ที่กระท่อมนาทางเข้าบ้านหนองเกี่ยว ตาบลโคกสาราญ
อาเภอบ้านแฮด จั งหวัดขอนแก่น จากการสอบ ถามเบื้องต้นได้ ความว่าคนร้ายได้หลอกนายปราโมทย์ บุตรพิลา
ผู้เสียหาย ให้ไปส่งที่แห่งหนึ่งโดยบอกให้ขับลัดเลาะจากเส้นทางหลัก พอถึงที่เปลี่ยว (ที่กระท่อมนาข้างถนนทางเข้า
บ้านหนองเกี่ยว (ทางเชื่อมต่อถนนมิตรภาพ ) ตาบลโคกสาราญ อาเภอบ้านแฮด จั งหวัด ขอนแก่น ได้บอกให้หยุดรถ
เพื่อปัสสาวะ เมื่อสบโอกาสคนร้ายขู่ผู้เสียหายว่า “หยุด นี่คือการปล้น ” พร้อมกับบอกให้ยื่นกระเป๋าสตางค์มาให้
จากนั้นคนร้ายแสดงท่าทีเป็นตารวจยึดกุญแจรถจักรยานยนต์มาเปิดเบาะรถ และกล่าวหาว่าผู้เสียหายค้ายาบ้า
ผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นตารวจจริงจึงยอมทุกอย่าง เมื่อได้โอกาสคนร้ายจึงขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
7. คดี อ .จว.ที่ 11/2558 คดีอาญาที่ 22/2558 ลง 25 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2558 เวลาประมาณ 18.00 น. ที่บ้านหนองบัวดีหมี ตา บลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่น ได้มี
คนร้ายทาทีเข้ามาพูดตีสนิทหลอกผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพตระเวนรับซื้อเศษอลูมิเนียมตามห้างร้านและบริษัทต่างๆ ทั่ว
ภูมิภาค โดยว่าจ้างให้ไปบรรทุกวัวให้ ผู้เสียหายจึงตอบตกลงในราคาจ้าง 1,200 บาท ต่อมาเมื่อถึงวันนัดคือวันที่
25 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 07.00 น. ผู้เสียหายได้พบคนร้าย (ทราบชื่ อภายหลังคือ นายสมชาย
บุญกลาง) จอดรถจักรยานยนต์รออยู่ข้างถนนมิตรภาพ ตรงข้ามทางเข้าบ้านขามเปี้ย หมู่ 9 ตาบลบ้านแฮด อาเภอ
บ้านแฮด จั งหวัด ขอนแก่น คนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นาหน้าผู้เสียหายไปยังกระท่อมห่างจากถนนมิตรภาพ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และบอกให้ผู้เสียหายรอ โดยบอกว่าจะไปตามเจ้าของวัวมาพบ แต่คนร้ายกลับพาพวกมา
อีก 1 คน เมื่อสบโอกาสคนร้ายกับพวกจึงลงมือจี้ชิงทรัพย์โดยบังคับให้ผู้เสียหายเข้าไปในป่าอ้อย แล้วใช้เชือกยาง
และเข็มขัดที่เตรียมมามัดมือผู้เสียหายก่อนที่จะค้นเอาทรัพย์สินขอ งผู้เสียหายแล้วหลบหนีไป โดยขณะกระทา
ความผิดคนร้ายได้อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ทาการตรวจค้นยาเสพติด
สถานีตารวจภูธรหนองเรือ
8. คดี อ.จว.ที่ 6/2558 คดีอาญาที่ 4/2558 ลง 9 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุฆ่ากันที่ทุ่งนาด้ านทิศใต้ หมู่บ้านแดงน้อย หมู่ 11 ตาบลยางคา อาเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น โดยนายอุเทน แคว้นเขาเม็ง ผู้ต้องหาซึ่งเป็นน้องเมียของนายพุทธา คาวงษา (ผู้ตาย) ได้มี
เรื่องโกรธเคืองไม่พอใจผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องที่นา เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหลายครั้งวันเกิดเหตุนายอุเทนฯ พบเห็น
นายพุทธาฯ ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาทางกระท่อมนาของตน นายอุเทนฯ จึงถือเอามีดตะขอออกไปยืนดักทาง
รถของผู้ตายแล้วใช้มีดตะขอฟันผู้ตายหลายครั้ง ผู้ตายได้วิ่งลงไปในทุ่งนา ผู้ต้องหาได้ตามไปฟันซ้าถูกที่บริเวณศีรษะ
และแขนทั้งสองข้างของผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีไป ขณะ
เกิดเหตุมีพยานที่อยู่ใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคาไว้แล้ว
พร้อมรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สถานีตารวจภูธรชุมแพ
9. คดี อ.จว.ที่ 7/2558 คดีอาญาที่ 18/2558 ลง 15 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 24.00 น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บริเวณถน นสายมลิวรรณ เขตบ้านหนองตา
ไก้ ตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ จั งหวัด ขอนแก่น จากการตรว จสถานที่เกิดเหตุพบศพนายกฤษฎากร จรัสพันธ์ อายุ
23 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนมลิวรรณ (ขาเข้า อา เภอชุมแพ) ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด จากการสืบสวน
ทราบว่านายกฤษฎากรฯ ผู้ตายกับเพื่อนได้พ ากันขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักหลังจากเที่ยวงานเสร็จ เมื่อถึงที่
เกิดเหตุมีนายบุญมา สิงห์ครบุรี และนายศักดา ฮ้อยคาภา ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมา นายบุญมาฯ ซึ่งนั่งซ้อน
ท้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตารวจได้ติดตามจับกุม
ตัวผู้ต้องหาได้ทั้งสองคน นาส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-๘สถานีตารวจภูธรชนบท
10. คดี อ.จว.ที่ 9/2558 คดีอาญาที่ 6/2558 ลง 21 ม.ค. 2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
เวลาประมาณ 20.00 น. พนักงานสอบสวนได้ รับแจ้งจากนายสาธิตศักดิ์ ท้าวนิล ผู้เสียหายว่าเมื่อเวลาประมาณ
17.00 น. ของวันเดียวกัน ได้มีคนร้ายมาติดต่อให้ผู้เสียหายไปช่วยจับวัวที่บ้านโซ่ง ซึ่งคนร้ายบอกว่าได้ติดต่อกับ
มารดาของผู้เสียหายไว้แล้วว่าจะจ้างให้ไปฆ่าวัวเพื่อจัดเลี้ยง ดังนั้นผู้เสียหายจึงได้นั่ งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของ
คนร้ายไป เมื่อถึงที่กระท่อมกลางทุ่งนาเจ้าของวัวบอกว่าไม่ขายแล้วรอสามีกลับมาก่อน คนร้ายจึงชวนผู้เสียหายไป
กระท่อมที่เกิดเหตุและนั่งพูดคุยกัน คนร้ายถามผู้เสียหายว่า “มึงทาอะไรมาถึงรวย มึงขายยาใช่ไหม กูเป็นตารวจ”
ผู้เสียหายปฏิเสธ คนร้ายจึงใช้อาวุธปืนจี้ ที่หลังของผู้เสียหายและบอกให้ส่งของมีค่าให้ และบอกว่าจะนาเอาทรัพย์
ไปคืนให้มารดาของผู้เสียหายเอง จากนั้นคนร้ายจึงได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ส่วนผู้เสียหายได้นั่งอยู่ที่
กระท่อมจนมืด เมื่อไม่มีท่าทีว่าคนร้ายจะกลับมา จึงได้ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
สถานีตารวจภูธรซาสูง
11. คดี อ.จว.ที่ 10/2558 คดีอาญาที่ 11/2558 ลง 25 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2558 เวลาประมาณ 21.45 น. นายสุเนตร ลาเนา ผู้ต้องหา ได้จุดไฟเผาบ้านเลขที่ 44 หมู่ 1 บ้านคาแมด
อาเภอซาสูง จั งหวัด ขอนแก่น เป็นบ้านของ น างสาวสงวน โพธิ์ศรี อายุ 49 ปี สาเหตุเนื่องมาจาก นายสุเนตรฯ
ได้มาง้อขอคืนดีกับ นางสาวสงวนฯ ซึ่งเป็นอดีตภรรยา แต่ไม่สาเร็จ จึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น พนักงานสอบสวนได้ขอ
อนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดาเนินคดีต่อไป
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ฝากคดีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีกับปีที่ผ่านมาในห้วงเดือนเดียวกันจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้
เกิดเพิ่มมากขึ้นอย่างไร
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายวิทิตย์ นามมูลน้อย แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก.
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๔๖ ครั้ง
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ เกิดขึ้น ๔๙ ครั้ง ลดลง ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒ มีผู้บาดเจ็บรวม ๓๐๕ คน
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ มีผู้บาดเจ็บ ๓๐๑ คน เพิ่มขึ้น ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น
๓๑ คน เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๔ คน เพิ่มขึ้น ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ สถิติผู้เสียชีวิตใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๘ จานวน ๓๑ ราย เป็นชาย ๒๒ ราย หญิง ๑๙ ราย เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ๒๓ ราย
เป็นชาย ๑๙ ราย หญิง ๔ ราย เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล ๘ ราย เป็นชาย ๓ ราย หญิง ๕ ราย เสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์ ๒๒ ราย เป็นชาย ๑๖ ราย หญิง ๖ ราย เสียชีวิตจากยานพาหนะอื่นๆ ๙ ราย เป็นชาย ๖ ราย
หญิง ๓ ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับและขับรถเร็ว
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดทาบุญเมือง บริเวณประตูเมือง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ ๒๕๕๘ อยากจะให้มีการจัดทาบุญเมือง ทั้ง ๔ มุมเมือง
ทิศเหนือที่อาเภอเขาสวนกวาง ทางทิศใต้ที่อาเภอพล ด้านทิ ศตะวันตกที่อาเภอชุมแพ ทิศตะวันออกที่อาเภอเมือง
ขอนแก่น ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจในการกิจกรรมในครั้งนี้
ที่ประชุม
- รับทราบ

-๙๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน มกราคม ๒๕๕๗ และ มกราคม ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ .ร.บ.จราจร
ดังนี้
มกราคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,๔๗๗ ราย
๑,๓๐๑ ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม ๑,๑๐๒ ราย
๑,๒๗๒ ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม ๒๙๘ ราย
๓๐๖ ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,๑๓๑ ราย
๗๓๕ ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓๓๔ ราย
๓๒๐ ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
๑๗ ราย
๒๙ ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม ๑๓๘ ราย
๑๕๔ ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,๒๑๘ ราย
๑,๖๔๔ ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม
๔๒ ราย
๒๖ ราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ไม่ผู้กระทาความผิดใน
เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายวุฒิชัย หินวิเศษ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกิดขึ้น ๕ คดี
เป็นคดีไม้พะยูงและเกิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงทั้ง ๕ คดี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
พ.อ.อ.อรรถพล ศรีกัลป์ แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี ติดตามเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทางาน
ต่างประเทศ ๓ เรื่อง ๓ ราย ติดตามภาษีคืนจากประเทศไต้หวัน ๓ ราย ติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่าย ๒ ราย
ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทางานต่างประเทศ เป็นจานวนเงิน ๑๙๔,๒๐๙ บาท
คนต่ างด้าวที่ทางานในจังหวัดขอนแก่น รวม ๖,๓๘๕ คน คนต่างด้าวถูกกฎหมาย ๓,๙๓๙ คน คนต่างด้าวที่
ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ๒,๔๔๗ คน ชนกลุ่มน้อย ๒๗ คน ประกาศ คสช. ๒,๔๒๐ คน
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ขอให้เข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน ให้กระทาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้มีการ
ลักลอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาทางานในจังหวัด
ทีป่ ระชุม - รับทราบ

-๑๐๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ สรุปรานงานผล
การตรวจประเมิน ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เป้าหมาย ๘๔๘ แห่ง ออกตรวจรวม ๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๒ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
และตรวจเยี่ยม กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต
มีรายงาน ๑๔ อาเภอ ร้านเกม ๑๓๑ แห่ง
ร้านคาราโอเกะ ๑๑ แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย สรุปรายงานการเฝ้ าระวังทาง
วัฒนธรรม รายงาน อาเภอ เหตุการณ์ปกติ
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ติดตามประเมินให้ครบทั้ง ๒๖ อาเภอ ประสานไปยังหน่วยงานวัฒนธรรมแต่ละอาเภอให้รายงานผลเข้า
มาทุกเดือน ฝากเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปตรวจเยี่ยม กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กาชับเรื่องอายุและเวลา ให้กับบุคคลที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานการประชุมโดยเอกสาร
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ฝากให้สารวจไฟส่องสว่าง
ตามทางหลวงที่อยู่ในเขตชุมชน แต่ละอาเภอได้รายงานเข้ามาหรือไม่ ให้ทุกอาเภอสารวจว่าไฟส่องสว่างตามผิว
การจราจร ที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วเห็นว่าควรมีไฟส่องสว่างเพิ่มมากขึ้น ให้รายงานเข้ามายังจังหวัดเพื่อจะได้
ดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ฝากให้ผู้กากับสถานีและนายอาเภอทุกแห่ง ร่วมกันในการป้องกันปัญหาคดีกลุ่มที่ ๑ – ๔ ให้เกิด คดีลดลง
และให้มีผลการจับกุมที่เพิ่มขึ้น และสาธารณสุขจังหวัด โดยทราบว่ามีผลวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติภัยในพื้นที่
ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้นาเข้าที่ประชุมหาข้อยุติ จะได้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติภัยและปัญหาการจราจรให้ลดลง
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ประธานฯ - ไม่มีข้อราชการอื่นๆ อีก ขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง ปทุมพร พินิจมนตรี ผู้พิมพ์/ทาน
(ปทุมพร พินิจมนตรี)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

