ที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๑๒/5016

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐
17

มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/มิถุนายน จานวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อนึ่ง หากท่านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา กรุณาเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียด ไปแถลง
ในที่ประชุมด้วย สาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ สามารถเปิดดู
ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น 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 6/๒๕๕๘
วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
*********************
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
๓
๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว ครั้งที่ 5/๒๕๕๘
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 5/๒๕๕8
วันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายกาธร
๒. น.อ.จิระศักดิ์
๓. พ.ต.อ.จีราวัฒน์
๔. พ.ต.ท.อนันต์
๕. นางกรรณิกา
6. นายชุมนุม
7. พ.ต.ท.ถาวร
8. นายประเสริฐ
9. ทพ.มุนี
๑0. นายศราวุธ
๑1. นายไพบูลย์
๑2. นายชะลอ
๑3.นายวัฒนา
๑4. นายวุฒิพงษ์
๑5. น.ส.กาญจนา
๑6. นายสมบูรณ์
17. นายประณต
18. น.ส.กตพร
19. นายปุณณภา
๒0. นางวัฒนธรรม
๒1. นายเฉลิมชัย
๒2. นางศิรดา
๒3. นางคณิตเกศ
๒4. นายธวัชชัย
25. นายสุวิทย์
26. นายสมพล
27. ร.ต.ท.มีชัย
28. นายธีรยุทธ
29. นายบุญเริง
๓0. นายปิยิน

ถาวรสถิตย์
อินพงษ์
แทน
คงกระพันธ์
แทน
ตั้งใจ
แทน
กันทา
แทน
พันธ์แก้ว
ศิลปบดินทร์ แทน
ใจหอม
เหมือนชาติ
แทน
มหาโชติ
แทน
ทองป้อง
เหมาะดี
แทน
บัวสิทธิ์
แทน
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
ปัชชาดา
แทน
ตรัยศิลานันท์
จันทร์ศรี
สองเมืองสุข แทน
พงศ์ศีลภัส
แทน
ชัยสิทธิ์
แทน
จันทรเสนา
แทน
มะลาสาย
แทน
คิดเหมาะ
แทน
มูลมิ่ง
แทน
วงศ์แสน
แทน
โสมพิมมอญ แทน
สุทธิประภา
แทน
จันทร์ดิษฐวงษ์
อรุณรัตน์
แทน
ตลับนาค

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
ผบ.เรือนจาอาเภอพล
”
นายแพทย์สาธารณสุขฯ
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
“
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ขก.
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
“
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น)
“
สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก.
”
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
“

-2๓1. นายจารึก
เหล่าประเสริฐ
นายอาเภอบ้านไผ่
๓2. นายบุญส่ง
จันทร์น้อย
แทน นายอาเภอพล
๓3. นายอาทิตย์
นพคุณวงศ์
นายอาเภอชุมแพ
๓4. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
นายอาเภอน้าพอง
๓5. นายวรทัศน์
ธุลีจันทร์
นายอาเภอหนองเรือ
36. นายเฉลิมชัย
ชละธาร
นายอาเภอภูเวียง
37. นายชาญยุทธ
ทันตุลา
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
38. นายนายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม แทน นายอาเภอชนบท
39. นายประจักร
ไชยกิจ
นายอาเภอกระนวน
๔0. นายเพ็ญ
เหมียดไธสง
นายอาเภอหนองสองห้อง
๔1. นายสาธิต
ทองศรี
นายอาเภอสีชมพู
๔2. นายสังคม
วิชชตะเกตุพิบูลย์ แทน นายอาเภอแวงน้อย
๔3. นางสีประภา
ชุมแวงวาปี
แทน นายอาเภอบ้านฝาง
44. นายเลื่อน
ถวิลวงษ์
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
๔5. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
นายอาเภอเขาสวนกวาง
๔6. นายกิตติพงศ์
สุขภาคกุล
นายอาเภอพระยืน
47. นายกิตติศัพท์
รัตน์ทิพย์
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
48. นายบุญถิ่น
ภิรมกิจ
แทน นายอาเภอเปือยน้อย
49. นายพีระศักดิ์
รัศมีเพ็ญ
นายอาเภอภูผาม่าน
๕0. นายยุทธพร
พิรุณสาร
นายอาเภอซาสูง
๕1. นายไพฑูรย์
มหาชื่นใจ
นายอาเภอหนองนาคา
๕2. นายพีรณัฐ
รัตนวรโอภาส
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
๕3. นายชาติชาย
จึงชื่น
นายอาเภอบ้านแฮด
๕4. นายชนาวุธ
คุณวุฒิ
แทน นายอาเภอโนนศิลา
55. พ.ต.ต.วงศกร
วันชัย
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
56. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์ ปานเรือนแสน แทน ผกก.สภ.พล
57. พ.ต.ท.กฤษฎา
นิติพจน์
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
58. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
ไชยศรี
แทน ผกก.สภ.ชุมแพ
59. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
๖0. พ.ต.อ.อาคม
นารินทร์
แทน ผกก.สภ.กระนวน
๖1. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ผลดี
แทน ผกก.สภ.พระยืน
๖2. พ.ต.ท.สายัณห์
สิงห์ขรณ์
แทน ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
๖3. พ.ต.ศักดิ์ชัย
พิมพ์แก้ว
แทน ผกก.สภ.มัญจาคีรี
๖4. พ.ต.ท.สง่า
ศรีวิชัย
แทน ผกก.สภ.ชนบท
65. พ.ต.ท.สายันต์
ทิพย์แสง
แทน ผกก.สภ.แวงใหญ่
66. พ.ต.ท.ธนารัตน์
มีทองหลาง
แทน ผกก.สภ.หนองเรือ
67. พ.ต.ท.ไชยยันต์
ศรีมังคละ
แทน ผกก.สภ.ภูเวียง

กรรมการ
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

68. พ.ต.ท.อภิชาติ
69. พ.ต.ท.แมน
๗0. พ.ต.ท.อดิศักดิ์
๗1. พ.ต.ท.จินดา
๗2. พ.ต.ท.ขุนทอง
๗3. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
74. พ.ต.ท.ชัยรัช
75. พ.ต.ท.พรเทพ
76. พ.ต.ท.สงวน
77. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
78. พ.ต.ท.สุทธิสา
79. พ.ต.ท.อรุณรัตน์
80. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๘1. นางนงเยาว์
๘2. นายทวีทรัพย์
๘3. นายชลิต
84. พ.ต.ต.วิษณุ

กองทองธเนศ
ศิริฉาย
งามชัด
พลวี
สุทธิวรรณา
จงกลรัตน์
มงคลธง
บูชาอินทร์
เชื้อศิริ
ชัยวงศ์จรัส
ตระแก้ววงศ์
ศรีเชียงสา
ไชยสุระ
สรรศรี
ลอยนอก
วิเศษศิริ
โคตรพจน์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

-3ผกก.สภ.หนองสองห้อง
กรรมการ
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
”
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
”
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกาธร ถาวรสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
แจ้งนโยบายของของบาลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลักษณะงานที่เป็นสากลตั้งแต่งาช้าง การ
ค้ามนุษย์ โรฮิงญา ชายแดน จึงขอให้ช่วยกันสอดส่องในพื้นที่ เวลามีเรื่องอะไรก็ให้ช่วยกัน มีข่าวสารช่วยกันรายงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. คือ บังคับใช้กฎหมาย
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 4/๒๕๕8 )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕8 ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
8 หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 4 /๒๕๕๘ )
ไม่มี
ที่ประชุม
- รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ) สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

-4ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน เมษายน ๒๕๕๘
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๘
๕
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
๓๖
๓๙
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๗๖
๕๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๔๖
๕๐
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๗๓๙
๖๑๗
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ลดลง ๓๗.๕๐ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
เพิ่มขึ้น ๘.๓๓ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลดลง ๒๗.๖๓ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
เพิ่มขึ้น ๘.๗๐ %
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ลดลง ๑๖.๕๑ %
ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน เมษายน ๒๕๕๘
การจับกุม
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๘(๑๐๐.๐๐ %)
๔(๘๐.๐๐ %)
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๒๖(๗๒.๒๒ %)
๑๘(๔๖.๑๕ %)
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๔๖(๖๐.๕๓ %)
๒๔(๔๓.๖๔ %)
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๑๗(๓๖.๙๖ %)
๑๐(๒๐.๐๐ %)

เพิ่ม, ลด
-๓
+๓
-๒๑
+๔
-๑๒๒

% เพิ่ม, ลด
-๒๐.๐๐
-๒๖.๐๗
-๑๖.๘๙
-๑๖.๙๖

เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ลดลง
๕๐.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๔๖.๑๕ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลดลง
๔๓.๖๔ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๒๐.๐๐ %
- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคน เดือน เมษายน
๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ เกิดลดลง ๓ คดี กลุ่มที่
๒ เกิดเพิ่มขึ้น ๓ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดลดลง ๒๑ คดี กลุ่มที่ ๔ เกิดเพิ่มขึ้น ๔ คดี
กลุ่มที่ ๕
เกิดลดลง ๑๒๒ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๕๐.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๔๖.๑๕ %
กลุ่มที่ ๓ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๔๓.๖๔ %
กลุ่มที่ ๔ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๒๐.๐๐ %
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น
๕ ราย จับได้ ๔ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน ดังต่อไปนี้
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สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ ๒๖/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๒๒๘๙/๒๕๕๘ ลง ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
เกิดเหตุชิงทรัพย์ที่ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเกิดเหตุนายอนุราช มูลทา และนาย
เกิดพงษ์ ทาบุราญ ขับขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กฐ-๒๗๐๘ ขอนแก่น (รถจักรยานยนต์ของนายชวลิต มูลทา บิดา
ของนายอนุราชฯ เป็นผู้เช่าซื้อ) มารับส่งเพื่อนที่บริเวณข้างร้านสุนทรี หรือ ร้านแรด ถนนประชาสาราญ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต่อมา มีนายอับดุลเลาะห์มาน ปาทา เข้ามาทาทีตีสนิทกับนายอนุราชฯ และ
ขอร้องให้นายอนุราชฯ ไปส่งที่ห้องพักของตนเนื่องจากตนทากุญแจรถหาย นายอนุราชฯ จึงตกลงไปส่งโดยให้นายอับดุล
เลาะห์มานฯ เป็นผู้ขับขี่ตนเป็นคนนั่งซ้อนท้าย จากนั้นนายอับดุลเลาะห์มานฯ ได้ขับขี่ไปจอดซื้อบุหรี่ที่ร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่น สาขาโรงแรมโฆษะก่อน และกลับออกมาขับขี่รถพานายอนุราชฯ ไปตามถนนรื่นรมย์ เมื่อมาถึงบริเวณปากซอยเหล่า
นาดี ๙ นายอับดุลเลาะห์มานฯ ได้บอกให้นายอนุราชฯ รออยู่ก่อน นายอนุราชฯ จึงขอถ่ายรูปหรือเอกสารของนายอับดุล
เลาะห์มานฯ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทันใดนั้นนายอับดุลเลาะห์มานฯ ก็ใช้ท่อนแขนและข้อศอกซ้ายดันร่างนายอนุ
ราชฯ จน
ล้มหงายหลังลงนอนบนพื้นถนน แล้วนายอับดุลเลาะห์มานฯ จึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมานายชวลิตฯ จึง
ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏภาพนายอับดุลเลาะห์มานฯ ซึ่งมี
ตาหนิรูปพรรณตรงกับที่นายอนุราชฯ และนายเกิดพงษ์ฯแจ้ง และเมื่อตรวจดูภาพทางทะเบียนแล้วทั้งสองคนยืนยันว่า
เป็นนายอับดุลเลาะห์มานฯ ที่ก่อเหตุจริงพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นและสืบสวน
สอบสวนหาตัวผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๒. คดี อ.จว.ที่ ๒๗/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๒๘๑๒/๒๕๕๘ ลง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เ มื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๘ เกิดเหตุฆ่าผู้กันตายที่กระท่อมริมหนองน้าบ้านห้วยเตย ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยขณะที่นายสมัย สีพลไกล ผู้ต้องหา และนายประกาศ คาหวาน ผู้ตายกับพวก ซึ่งเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่หมู่บ้าน
เดียวกัน ได้นงั่ ดื่มสุราอยู่บนกระท่อมนาริมหนองน้าสาธารณะหมู่บ้าน
ห้วยเตย หมู๙่ ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมัยฯ ได้ทวงถามเงินที่นายประกาศฯ เป็นหนี้มานานแล้ว แต่นายประกาศฯ ปฏิเสธไม่
ยอมชาระหนี้ให้ เป็นเหตุให้นายสมัยฯ ไม่พอใจและได้เดินไปเอาอาวุธปืนที่บ้านของตนมายิงใส่นายประกาศฯ ในระยะ๒
เมตร ถูกบริเวณลาตัวใต้ราวนมจนล้มฟุบลงกับพื้นกระท่อม พลเมืองดีได้นาตัวนายประกาศฯ ส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจได้จับกุมตัวนายสมัยฯ พร้อมแจ้งข้อหา“พยายามฆ่าผู้อื่นฯ” และตรวจยึดอาวุธปืนของกลาง
นาส่งพนักงานสอบสวน ต่อมาเมื่อวันที๑๙
่ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๒ น. นายประกาศฯ ได้ถึงแก่ความตาย จึง
แจ้งข้อหานายสมัยฯ เพิ่มเติมเป็น“ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ” นายสมัยฯ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อ
กล่าวหา
สถานีตารวจภูธรซาสูง
๓. คดี อ.จว.ที่ ๒๓/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๘๐/๒๕๕๘ ลง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้กระท่อมนาหมู่บ้านห้วยเตย ตาบลห้วยเตย อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีนายทอง สังธรรม นอนเฝ้าอยู่ กระท่อมนาถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังและพบ
นายทองฯ นอนจมกองเลือดอยู่
แต่ยังไม่เสียชีวิต จึงได้นาตัวส่งโรงพยาบาลซาสูง นายทองฯ ได้เสียชีวิตระหว่างเดินทาง พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับ
แพทย์ชันสูตรพลิกศพพร้อมมอบศพให้ญาติจัดการตามประเพณีต่อไป ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่
ตารวจพร้อมเจ้าหน้าที่จาก ศพฐ.๔ ได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง และเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายทองฯ

-6น่าจะเป็นการฆาตกรรม จึงได้นาศพของผู้ตายส่งตรวจพิสูจน์ที่แผนกนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นปรากฏว่ามีกระดูกซี่โครงหักอวัยวะภายในได้แก่ ม้ามและตับแตก ที่ศีรษะ
ด้านหลังมีบาดแผล จึงเชื่อได้ว่านายทองฯ ถูกฆ่าตาย พนักงานสอบสวนจึงได้ทาการสอบสวนและสืบสวนหาตัวคนร้าย
จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในเวลาต่อมา
สถานีตารวจภูธรหนองเรือ
๔. คดี อ.จว.ที่ ๒๔/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๑๑๔/๒๕๕๘ ลง ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อคืนวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๘ ต่อเนื่องวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมหรสพสมโภชน์งานบุญเป็นการแสดงหมอลาซิ่งที่หมู่บ้านหว้า หมู่๔
ตาบลโนนทอง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กระทั่งเวลาประมาณ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
นายณัฐพล เริ่มพงษ์ ได้ใช้ขวดเหล้าตีศีรษะของวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่มาเที่ยวงานแล้ววิ่งหลบหนีไป จากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่น
วิ่งไล่ติดตามไปแล้วใช้มีดแทงนายณัฐพลฯ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตารวจได้สืบสวน
สอบสวนหาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุจนทราบว่ามีจานวน ๓ คน โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้ติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง
สามคนมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว เบื้องต้นในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
สถานีตารวจภูธรภูเวียง
๕. คดี อ.จว.ที่ ๒๕/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๑๔๑/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อยที่บ้านไคร่นุ่น หมู่ ๓ ตาบลกุดขอนแก่น อาเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น โดยนางบาเพ็ญ คาจันลา ผู้เสียหายได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายมนูญ จันลา ราษฎรบ้นา ไคร่นุ่นและเป็น
คนสติไม่ดี ได้จุดไฟเผาไร่อ้อยของผู้เสียหาย เมื่อไปตรวจสอบพบว่าไฟกาลังลุกไหม้อ้อยจานวน๔ แปลง จึงได้แจ้ง
รถดับเพลิงและชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันดับไฟ และได้พบนายมนูญฯ นั่งหลบอยู่ที่กระท่อมห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ
๕๐ เมตร ในสภาพสวมกางเกงขาสัน้ ไม่สวมเสื้อ พร้อมมือข้างหนึ่งถืออ้อยจานวน ๒ ลา และมืออีกข้างหนึ่งถือมีดตัด
อ้อยด้ามยาว จึงไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้ ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายมนูญฯ ได้จุดไฟเผา
ไร่อ้อยแปลงที่ ๓ และ ๔ ที่ไฟไหม้อ้อยยังไม่หมดอีกครั้งหนึ่งจนไฟได้ไหม้อ้อยเสียหายหมดทุกแปลง ผู้เสียหายจึงได้
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจได้ติดตามจับกุมตัว
ผู้ต้องหาได้ และนาตัวผู้ต้องหาส่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลวิกลจริต
หรือไม่
ที่ประชุม- รับทราบ
ประธาน ขอทราบคดีอุกฉกรรจ์ห้วงระหว่างวันที่ 17-24 พ.ค. 2558
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ - รับทราบ
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น รายงานอุบัติเหตุ
ทางถนนประจาเดือน เม.ย.2558 ดังนี้
1) สถิติอุบัติเหตุแต่เดือน ม .ค. – เม.ย.2558(4 เดือน) มีอุบัติเหตุเกิด 187 ครั้ง เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 179 ครั้ง เพิ่มขึ้น 8 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 4.46 มีผู้บาดเจ็บ 1,298 คน
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 1,161 คน เพิ่มขึ้น 137 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 มี
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 109 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 85 คน เพิ่มขึ้น 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.23

-72) สถิติอุบัติเหตุเดือน เม.ย. 2558 มีอุบัติเหตุเกิด 38 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
2557 จานวน 40 ครั้ง ลดลง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีผู้บาดเจ็บ 328 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี 2557 จานวน 294 คน เพิ่มขึ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 21 คน เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 36 คน ลดลง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66
3) ผู้เสียชีวิตในเดือน เม.ย. 2558 จานวน 21 ราย
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 18 ราย และเสียชีวิต ณ โรงพยาบาล จานวน 3 ราย
เสียชีวิตจากจักรยานยนต์ จานวน 13 ราย
เสียชีวิตจากยานพาหนะอื่น ๆ จานวน 8 ราย
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ โดยรวมเกิดจากขับรถเร็ว ขับขี่ขณะมึนเมา ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับ
รถย้อนศร และไม่สวมหมวกนิรภัย
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน เมษายน ๒๕๕๗ และ เมษายน ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ.ร.บ.จราจร ดังนี้
เมษายน ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,591 ราย
๑,632 ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม 1,102 ราย
๑,35๒ ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม ๓๓๑ ราย
527 ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,284 ราย
821 ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม
426 ราย
375 ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
54 ราย
34 ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม 111 ราย
41 ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,358 ราย
๑,461 ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม 1,437 ราย
1,853 ราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ไม่มีผลการ
จับกุมการกระทาความผิด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมพล โสมพิมมอญ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๘ เกิดขึ้น 14 คดี เกิด
ในเขตอุทยาน 4 คดี นอกเขตอุทยาน10 คดี เป็นคดีไม้พะยูง 9 คดี
ที่ประชุม - รับทราบ

-8๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
นางสาวกตพร สองเมืองสุข แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มี 2 ประเด็น ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 มีเรื่องร้องทุกข์ถูกหลอกลวง 2
คดี ผู้เสียหาย 8 คน เงินที่เสียหาย 572,140 บาท เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงแรงงานไปทางานที่ญี่ปุ่น คดีอยู่
ในระหว่างส่งเรื่องไปแจ้งความดาเนินคดี เกิดที่ อ .พล และ อ.หนองสองห้อง และ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2558 ทาง สนง.
จัดหางานจะเข้าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านเรื่องการหลอกลวงแรงงานไปทางานต่างประเทศ ที่ อ .หนองสองห้อง
ในวันที่ 3 มิ.ย. 2558 จะเข้าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง หลอกลวงแรงงานไปทางานต่างประเทศ ที่ อ.พล ได้
ประสานไปทางนายอาเภอแล้ว
2. เรื่องแรงงานต่างด้าว ได้ร่วมกับปกครองจังหวัดขอนแก่น ดาเนินการ ตามมติ ครม .เมื่อวันที่ 3 มี.ค.
2558 ให้แรงงานต่างด้าวที่ที่ถือใบอนุญาตที่ออกให้ และได้รับการโอนสัญชาติ และต้องมารายงานตัวและขอรับบัตร
ใหม่ ตอนนี้มีผู้มารายงานตัว จานวน 1,285 คน และในเดือน มิ .ย. 2558 จะดาเนินการ จดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว 10 วัน ในวันพุธ และวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ สรุปรานงานผลการตรวจ
ประเมิน ร้านเกมสีขาว เพิ่มคุณภาพและรักษาคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น เป้าหมาย ๘๔๘ แห่ง ออกตรวจรวม 62 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 47.8 สรุปรายงานผลการต รวจสอบ และตรวจเยี่ยม กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต มี
รายงาน 8 อาเภอ เป็นร้อยเกมส์ 121 แห่ง คาราโอเกะ 1 แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย มี
อาเภอบ้านไผ่ รายงาน พบร้านเกมส์ 2 แห่ง ที่กระทาผิด โดยปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี และอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าใช้
บริการก่อนเวลาที่กาหนดซึ่งนายทะเบียนจังหวัดได้สั่งพักใบอนุญาต แห่งละ 30 วัน และผู้ประกอบการได้มารับทราบ
คาสั่งเรียบร้อยแล้ว และ สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายงาน 8 อาเภอ เหตุการณ์ปกติ
นายกาธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
1. ให้เข้มงวดการเข้าใช้บริการร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต และอย่าให้มีการลักลอบกระทาความผิดและแหล่ง
อบายมุขต่างๆ
2. เรื่องทรัพยากร เรื่องขุดดิน ซึ่งมันเข้าอุตสาหกรรม แต่ใกล้แหล่งน้า ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
(ขอนแก่น)ตรวจสอบเบื้องต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานการประชุมโดยเอกสาร
ประธาน นายอาเภอท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติม
นายสาธิต ทองศรี นายอาเภอสีชมพู -อาเภอสีชมพู มีเรื่อง สมัชชาเกษตรกรดงลาน ได้ทาหนังสือร้องเรียนว่าไม่มี
ที่ทากิน และได้ตรวจสอบแล้ว ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ทากินตามมติ ครม.เมื่อ 30 มิ.ย.2541 ซึ่งให้ทากินได้ แต่มีอีก
ชาวบ้านอีกกลุ่มเข้ามาร้องเรียน ว่าชาวบ้านนี้บุกรุกป่า และในวันที่ 10 มิ.ย. 2558 จะออกไปชี้แจงให้กลุ่มร้องเรียน
เข้าใจ ว่าเขาอยู่ได้ตามมติ ครม. เมื่อ 30 มิ.ย.2541

-9ที่ประชุม - รับทราบ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขาฯ ตามที่ประธานให้ตรวจสอบ จากห้วง 17-24 พ.ค. 2558 ช่วงจัดงานให้กับ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คดีในห้วงนี้เกิด 172 คดี จับได้ 122 คดี ผู้ต้องหา 105 คน เป็น
ห้วงที่มีการระดมกวาดล้างอาวุธปืน 27 กระบอก การพนัน 21 ราย ยาเสพติด 78 ราย การโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ และคดีฉ้อโกง 7 คดี จับได้คิดเป็นร้อยละ 83 ส่วนในบริเวณงานมีคดีพยายามลัก ทรัพย์ และ
พยายามลักทรัพย์ 2 คดี แจ้งคนแก่และเด็กพลัดหลง ตามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบริเวณงาน
ประธาน ใช้กาลังในการ รปภ.และอานวยการจราจร ทั้งหมดเท่าไร
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขาฯ - ประมาณหนึ่งพันกว่านาย ใช้กาลังเจ้าหน้าที่จากกองร้อย คฝ . ทั้งสามกองร้อย
ส่วนกาลังที่ทาหน้าที่จราจร กาลังจาก สภ.ในสังกัด
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงาน สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ถือเป็นเกียร ติ
อย่างยิ่งของจังหวัดขอนแก่น
ขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ด.ต.หญิง นาถฤดี จันทร์ทัน ผู้พิมพ์/ทาน
(นาถฤดี จันทร์ทัน)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

