ที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๑๒/5988

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐
17

กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/มิถุนายน จานวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อนึ่ง หากท่านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา กรุณาเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียด
ไปแถลงในที่ประชุมด้วย สาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕๘
สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น www.KhonKaenpoc.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พันตารวจโท ชานาญ คนไว
(ชานาญ คนไว )
รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ / เลขานุการฯ

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

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 7/๒๕๕๘
วันที่ 29 กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
*********************
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
๓
๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว ครั้งที่ 6/๒๕๕๘
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 6/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายวิวัฒ
๒. พ.ต.ท.อนันต์
๓. นางสาวอรุณวรรณ
๔. พ.ต.อ.ออมสิน
๕. นายเดชา
๖. นางกรรณิกา
๗. นายชุมนุม
๘. พ.ต.ท.ถาวร
๙. น.ส.นวลลออ
10 นายศราวุธ
๑1. นายไพบูลย์
๑2. นายชลอ
๑3. นายนภดล
๑4. นายวุฒิพงษ์
๑5. นายณัฐพงษ์
๑6. นายบรรจบ
๑7. นายสมบูรณ์
๑8. นายประณต
๑9. พ.อ.อ.อรรถพล
20. นางวัฒนพรรณ
๒1. นายเฉลิมชัย
22. นางศิรดา
๒3. นายประภัทร
๒4. นายธวัชชัย
๒5. นายเจริญลาภ
๒6. นายสุมน
๒7. ร.ต.ท.สุรศักดิ์

เมธีวรรณกิจ
ตั้งใจ
แก้วจินดา
ตรารุ่งเรือง
แทน
พลแสน
กันทา
พันธ์แก้ว
ศิลปบดินทร์ แทน
จุลพันธ์
แทน
มหาโชติ
แทน
ทองป้อง
แทน
เหมาะดี
แทน
วรธงชัย
เทียบสุวรรณเลิศ
ทองนพคุร
แทน
คุณารัตน์
แทน
ตรัยศิลานันท์
จันทร์ศรี
ศรีกัลป์
แทน
ชัยสิทธิ์
แทน
จันทรเสนา
มะลาสาย
แทน
ประพันธ์พจน์
มูลมิ่ง
แทน
ฬาทอง
นาพูลสุขสันติ์ แทน
เจริญธาดาวัตร แทน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
กรรมการฯ
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
“
เกษตรและสหกรณ์ จว.ขก.
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
”
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
“
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
”
สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”

28. นายวิทิต
๒9.นายบุญเริง
30. นายศุภโชค
31. นายจารึก

นามูลป้อม
แทน
อรุณรัตน์
แทน
สันเสนาะ
แทน
เหล่าประเสริฐ

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอบ้านไผ่

”
”
”
”

32. นายสมบูรณ์
๓3. นายชาญชัย
๓4. นายวรทัศน์
๓5. นายเสกสรร
๓6. นายสุริยงค์
๓7. นายถนัด
๓8. นายธวัชชัย
๓9. นายสาธิต
40. นายณัฐวุฒิ
๔1. นายเลื่อน
๔2. นางเยาวรัตน์
๔3. นายสง่า
๔4. นายกิตติศัพท์
๔5. นางสาวสลารีวรรณ
๔6. นายพีระศักดิ์
๔7. นายสมเดช
๔8. นายไพฑูรย์
๔9. นายพีรณัฐ
50. นางกาไล
๕1. นายชนาวุฒิ
๕2. นายเสกสรร
๕3. พ.ต.ท.เชษฐา
๕4. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์
๕5. พ.ต.ท.ยุทธนา
๕6. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์
๕7. ร.ต.อ.สมคิด
๕8. พ.ต.ท.อาคม
๕9. พ.ต.ท.ชวัธกรณ์
60. ร.ต.อ.อภิพงษ์
๖1. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖2. พ.ต.ท.สง่า
๖3. พ.ต.ท.สายันต์
๖4. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖5. พ.ต.อ.เกษมภพ
๖6. พ.ต.ท.ปรีชา
๖7. พ.ต.ท.อภิชาติ
๖8. พ.ต.ท.แมน

มาทาดี
วิทยาภรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
พลน้าเที่ยง
คาอ้อ
รอดงาม
ทองศรี
ถุนนอก
ถวิลวงษ์
แข็งขัน
แว่นแคว้น
รัตน์ทิพย์
ทัพเทวี
รัศมีเหริญ
พรมทา
มหาชื่นใจ
รัตนวรโอภาส
ศรีทาภู
คุณวุฒิ
บุญประสิทธิ์
กุสุมาลย์
ปานเรือนแสน
งามชัด
ไชยศรี
ขันตีกรม
นารินทร์
ศรีโช
ไชยขัน
พิมพ์แก้ว
ศรีวิชัย
ทิพย์แสง
มีทองหลาง
ดิศผดุง
อุ่นคา
กองทองธนเศ
ศิริฉาย

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

-2นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอสีชมพู
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
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง

กรรมการ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๖9. พ.ต.ต.อดิศักดิ์
70. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ
๗1. พ.ต.ท.ขุนพล
๗2. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๗3. พ.ต.ท.ชัยธัช
๗4. พ.ต.ท.คะนอง
๗5. พ.ต.ท.อิสระพงศ์
๗6. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๗7. พ.ต.ท.สิทธิสม
๗8. นางนภาพร
79.นายทวีทรัพย์
80. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๘1. พ.ต.ต.วิษณุ
เริ่มประชุม
วาระที่ ๑

งามชัด
พูลเจริญ
สุทธิวรรณา
จงกลรัตน์
มงคลธง
ภูบาลชื่น
แซงมุกดา
ชัยวงศ์จรัส
ตระแก้วจิตร
น้อยน้าคา
ลอยนอก
ไชยสุระ
โคตรพจน์

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

-3ผกก.สภ.แวงน้อย
กรรมการ
ผกก.สภ.เปือยน้อย
”
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
”
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
“
ผกก.สภ.บ้านแฮด
”
ผกก.โนนศิลา
”
ผกก.สภ.ซาสูง
”
ผกก.สภ.หนองนาคา
”
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
“
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
”
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
”
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
กรรมการ/เลขานุการฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
วาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ )
- ไม่มี
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕8 ฝ่ายเลขาฯ ได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
9 หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ให้เน้น
ย้าเรื่องนโยบายของ รัฐ บาลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลักษณะงานที่เป็นสากลตั้งแต่งาช้าง การ
ค้ามนุษย์ โรฮิงญา ชายแดน จึงขอให้ช่วยกันสอดส่องในพื้นที่ เวลามีเรื่องอะไรก็ให้ช่วยกัน มีข่าวสารช่วยกันรายงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. คือ บังคับใช้กฎหมาย ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ประธาน - ขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้ความร่วมมือในทุก
ส่วนราชการ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเต็มกาลังความสามารถ เนื่องจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน มี บุคคลบางกลุ่มออกมา เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล คสช . ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดขอให้ทุกท่านทาความ
เข้าใจว่าการกระทาดังกล่าวไม่สมควร ที่จะดาเนินการ ขอให้ความร่วมมือกับรัฐบาล คสช .เพื่อดาเนินการปฏิ รูปต่อไป
ถ้าหาก ว่าปรากฎ ข่าวสาร ในการดาเนินงาน ขอให้รายงานให้ทราบ ที่สาคัญข อให้ระงับยับยั้ง ป้องกันมิให้เกิด การ
กระทาดังกล่าวเกิดขึ้น

-42. เรื่องที่สาคั ญ ก็คือ เรื่อง การหมิ่นสถาบัน ยังมีใบปลิวโจมตีสถาบันเผยแพร่อยู่ในบางที่บางแห่ง ขอให้
ช่วยกันตรวจสอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารดังกล่าวนั้นมาจากที่ไหน อย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นขอให้ทา
โดยความจริงจัง
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ) สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิม เป็นคดีอาญา 5 กลุ่ม เปลี่ยนเป็น 4 กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
35
46
+11
กลุ่มที่ ๒ คดีคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
108
129
+21
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ
104
58
-46
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
809
52๐
-289
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่

๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒ คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๓ ฐานความผิดพิเศษ
๔ คดีที่น่าสนใจ
ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน

กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
กลุ่มที่ ๒ คดีคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ

เพิ่มขึ้น ๓๑.๔๓ %
เพิ่มขึ้น ๑๙.๔๔ %
ลดลง
๔๔.๒๓ %
ลดลง ๓๕.๗๒ %
พฤษภาคม ๒๕๕๘
การจับกุม
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
% เพิ่ม, ลด
๓๕(๗๔.๒๙ %)
๔๖(๕๖.๕๒ %)
-๑๗.๗๗
๑๐๘(๔๐.๗๔%) ๑๒๙(๔๐.๓๑ %)
๐
๑๐๔(๕๐.๐๐ %) ๕๘(๕๘.๖๒ %)
+๘.๖๒

เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
กลุ่มที่ ๒ คดีคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ

ลดลง
เท่ากัน
เพิ่มขึ้น

๑๗.๗๗
๐%
๘.๖๒ %

- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคน เดือพฤษภาคม
น
๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ เกิดเพิ่มขึ้น ๑๑ คดี กลุ่มที่ ๒ เกิดเพิ่มขึ้น ๒๑ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดลดลง ๔๖ คดี
กลุ่มที่ ๔ เกิดลดลง ๒๘๙ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๕๖.๕๒ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมเท่ากันกับปีที่แล้ว ๔๐.๓๑ %
กลุ่มที่ ๓ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๕๘.๖๒ %
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น
3 ราย จับได้ 3 ราย ผู้ต้องหา 12 คน ดังต่อไปนี้
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สถานีตารวจภูธรน้าพอง
๑. คดี อ.จว. ที่ ๒9/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 331/๒๕๕๘ 6 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
๒๕๕๘ เวลาประมาณ 22.00-22.30 น. เกิดเหตุฆ่ากันฯ ที่ถนนระหว่างบ้านคาบง-หนองหารจาง หมู่ 8 ต.สะอาด
อ.น้าพอง จว.ขอนแก่น โดยนายธวัชชัย ศรีหาบง(ผู้ตาย) ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ พ่วงข้างหมายเลขทะเบียน ขนษ-929
ขอนแก่น ออกจากบ้านไปยังทุ่งนา ต่อมาเวลาประมาณ 22.30 น. ได้มีผู้พบศพนายธวัชชัยฯ นอนเสียชีวิตอยู่บน
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว สภาพถูกยิงบริเวณหูด้านขวา พนักงานสอบสวนจึงร่วมกันกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และ
เจ้าหน้าที่ตารวจได้สืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา
สถานีตารวจภูธรหนองสองห้อง
2. คดี อ .จว .ที่ ๓0/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 108 /๒๕๕๘ ลง ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 03.00 น. เกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 2 ต.หนอง
สองห้อง อ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น ผู้เสียชีวิตคือนายบุญจันทร์ สีมูลดา อายุ 50 ปี ที่อยู่ 159 หมู่ 2 ต.หนอง
สองห้ อง อ.หนองสองห้อง จว .ขอนแก่น ถูกฟันที่บริเวณก้านคอ บริเวณใบหน้าเป็นแผลฉกรรจ์ นอนเสียชีวิตจมกอง
เลือกอยู่บนถนน เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นคนพิการ หูหนวก ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ มีพฤติการณ์สร้างความเดือดร้อน
ราคาญให้แก่คนในหมู่บ้าน เป็นประจา วันเกิดเหตุนายบุญจันทร์ฯ ผู้ตาย เมาสุรากลับบ้านและเกิดการทะเลาะวิวาทใช้
ไม้ ตีทาร้ายร่างกายนายสง่า มาตย์นอก ผู้ต้องหา ขณะต่อสู้กันนั้นนายสง่าฯ เกิดบันดาลโทสะ จึงได้หยิบมีดอีโต้ซึ่งอยู่ใน
ครัวใกล้ที่เกิดเหตุมาฟันนายบุญจันทร์ฯ เป็นเหตุให้นายบุญจันทร์ฯ ถึงแก่ความตาย
สถานีตารวจภูธรมัญจาคีรี
3. คดี อ.จว.ที่ 31/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 203/๒๕๕๘ ลง 31 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อคืนวันที่ 31
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 15.00 น. เกิดเหตุร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ ที่หน้าบ้านเลขที่ 54 บ้านโนนคูณ หมู่ 4
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น โดยก่อนเกิดเหตุมีงานบุญบั้งไฟและมีมหรสพหมอลาซิ่งที่บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ต.พระยืน อ.พระยืน จว.ขอนแก่น โดยก่อนเกิดเหตุมีงานบุญบั้งไฟและมีมหรสพหมอลาซิ่งที่บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ต.พระยืน อ.พระยืน จว.ขอนแก่น ได้มีกลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มของนายนิรันด์ วังสอ น(ผู้ตาย) อายุ 32 ปี และนายธนากร
ชัยสมบัติ อายุ 16 ปี ราษฏรบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นบ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.พระยืน
จว.ขอนแก่น จานวนประมาณ 10 คน นาโดย นายศราวุธ แก้ววังปา กลุ่มวัยรุ่นบ้านท่าศาลาได้วิ่งไล่ทาร้ายกลุ่มของ
นายนิรันดร์ฯ ส่วนนายธนากรฯ ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวภายในหมู่บ้าน ต่อมามีเสียงระเบิดดังมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่
กาลังรุมทาร้ายนายนิรันดร์ฯ เมื่อชาวบ้านและนายธนากรฯ ออกมาดูจึงพบว่านายนิรันดร์เสียชีวิตอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ จาก
การสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้โยนระเบิดใส่นายนิรันดร์ฯ ผู้ตายคือ นายณัฐพงษ์หรือหัวแดง อรศรี ซึ่งต่อมา
เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดจานวน 10 คน
ที่ประชุม- รับทราบ
ประธาน - ประเด็นที่รายงาน เรื่องการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เริ่มจะมีมาแล้วซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมี
มีหน่วยงานรับผิดชอบไหม
เลขา - เรื่องการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ การรายงานมีการรายงาน
ทุกเดือน

-6ประธาน - ให้ทุก สภ.ในสังกัดทุกแห่ง ไปดูว่ามีวิธีการยังไงจะไม่ให้มีการโจรกรรมทรัพย์สิน จึงขอย้าในที่ประชุมเริ่ม
ดาเนินการปราบปรามอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ ภายในอาคารบ้านเรือน รถยนต์และจักรยานยนต์ เพราะช่วงนี้
เกิดเยอะ ให้แต่ละ สภ. เช่น รถยนต์ 20 สายตรวจ แต่ละ สภ. ขอให้ช่วยกันทางาน อย่าให้เสียชื่อเสียง เดือนหน้า
จะติดตามอีกครั้ง
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายวิทิต นามูลป้อม แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนน
ประจาเดือน พ.ค.2558 ดังนี้
1) สถิติอุบัติเหตุแต่เดือน ม .ค. – พ.ค.2558(5 เดือน) มีอุบัติเหตุเกิด 232 ครั้ง เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 222 ครั้ง เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.54 มีผู้บาดเจ็บ 1,586 คน
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 1,450 คน เพิ่มขึ้น 136 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 มี
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 136 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 115 คน เพิ่มขึ้น 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.26
2) สถิติอุบัติเหตุเดือน พ.ค. 2558 มีอุบัติเหตุเกิด 45 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
2557 จานวน 43 ครั้ง เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.65 มีผู้บา ดเจ็บ 288 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557 จานวน 289 คน ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 27 คน เปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 30 คน ลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
3) ผู้เสียชีวิตในเดือน พ.ค. 2558 จานวน 27 ราย
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 17 ราย และเสียชีวิต ณ โรงพยาบาล จานวน 10 ราย
เสียชีวิตจากจักรยานยนต์ จานวน 21 ราย
เสียชีวิตจากยานพาหนะอื่น ๆ จานวน 6 ราย
สาเหตุที่เกิดอุบั ติเหตุ โดยรวมเกิดจากขับรถเร็ว โดยประมาท ขับขี่ขณะมึนเมา ตัดหน้า
กระชั้นชิด ขับรถย้อนศร และไม่สวมหมวกนิรภัย
ที่ประชุม- รับทราบ
ประธาน - จากสถิติคดีที่เกิดขึ้นเยอะคือ 1)ขับรถเร็ว ย้อนศร ตัดหน้ากระชั้นชิด 2)ขับรถขณะเมาสุรา การบังคับใช้
พอจะมีแนวทางจะป้องกันยังไงบ้าง ฝาก ปภ .จว.ขอนแก่น ดาเนินการ จะมีเครื่องมือไปตรวจจับความเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด ให้ควบคู่ไปกับการเข้มงวดกับการขับรถขณะเมาสุรา โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจาก 1)การขับรถ
เร็ว และขับรถย้อนศร 2)ขับรถขณะเมาสุรา ถ้าแก้สองสาเหตุนี้ได้อุบัติเหตุก็จะลดลง ตอนนี้เราเข้มงวดเรื่องการขับ
รถในขณะมึนเมา แต่เรื่องควบคุมความเร็วไม่มีเครื่องมือตรวจจับ เกี่ยวกับเครื่องตรวจจับความเร็ว มีคุณหมอวิทยาฯ
เอามาให้
นายชุมนุม พันธ์แก้ว แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 - โครงการจับความเร็วบนถนนมิตรภาพในระยะทาง 14
กิโลเมตร ขั้นตอน นี้ ขออนุมัติกรมทาง ถ้ากรมทางตอบรับ อนุมัติ ให้ เงิน โครงการก็จะต่อเนื่องได้ ในวันที่ 2 ส.ค.
2558 จะมีประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการฯ จะมีการก่อสร้างตั้งกล้องจับความเร็ว มีป้ายเตือนจราจร
ต่อระบบแล้วออกใบสั่งของตารวจทางหลวงและของท้องถิ่นด้วย โครงการฯ นี้จะเริ่มได้ประมาณต้นเดือนหน้า
ประธาน - ฝากดาเนินการ
ที่ประชุม – รับทราบ
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พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ.ร.บ.จราจร 3 ม.
2 ข 1 ร ดังนี้
พฤษภาคม ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,486 ราย
๑,557 ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม 1,102 ราย
๑,388 ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม 286 ราย
259 ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,284 ราย
943 ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓๐2 ราย
386 ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
31 ราย
42 ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม ๑๔7 ราย
40 ราย
- การกวาดขันวินัยจราจรเปรียบเทียบ เดือน เม.ย.2558
เดือน พ.ค.2558
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,461 ราย
๑,869 ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม 1,853 ราย
2,083 ราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธาน - ประเด็นการจราจรในถนนมิตรภาพ เราควรมีประกาศเจ้าพนักงานจราจรให้รถสิบแปดล้อขึ้นไปออก
วงแหวนให้หมด ตั้งแต่ 06.00 น. – 18.00 น. การจราจรก็จะเบา คนจะฝ่าฝืนจราจรก็จะลดลง ความแออัดก็จะ
ลดลง ทาประกาศเชิญชวนให้ออกวงแหวนรอบนอกเพื่อลดการจราจร
พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง - แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เราได้ขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ก็ยังมีเข้ามาบ้าง
ประธาน - คดีตาม พ .ร.บ.จราจรทางบก ขอใ ห้เข้มงวดจับกุมผู้ที่เมาแล้วขับรถในขณะเมาสุรา ดาเนินการโดย
เคร่งครัด เพื่อที่จะลดสถิติอุบัติเหตุทางการจราจรจะได้น้อยลง ขอย้าทุก สภ.ในสังกัดให้ช่วยกัน
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ
ผิดกฎหมาย ของ สภ .เมืองขอนแก่น
ประจาเดือน พฤษภาคม 2๕๕๘ ปรากฏว่า มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น 1 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558
เวลา 18.00 น. บริเวณถนนชาตะผดุง ต .ในเมือง อ.เมือง จว.ขอนแก่น ผลการดาเนินการ อยู่ระหว่างก ารสอบสวน
ของ พงส. สภ.เมืองขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เกิดขึ้น 10 คดี
เกิดในเขตอุทยาน 2 คดี นอกเขตอุทยาน8 คดี เป็นคดีไม้พะยูง 7 คดี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
พ.อ.อ.อรรถพล ศรีกัลป์ แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หลอก
ไปทางาน จานวน 3 คดี มี 3 สภ.ที่แจ้ง คือ สภ.แวงน้อย หลอกไปทางานที่เกาหลี, กระนวน หลอกไปทางานที่สวีเดน
และ เปือยน้อย หลอกไปทางานที่ญี่ปุ่น คนต่างด้าว ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น มีใบอนุญาตแล้ว ยอดทั้งหมด 5,706 คน
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ใบอนุญาตคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า กัมพูชา ) ที่มีบัตรสีชมพู ได้แจ้งให้ทางอาเ ภอที่ยังไม่ขี้นทะเบียน แจ้งให้
ทราบแล้ว ส่วนที่แจ้งความดาเนินคดี จานวน 1 คดี เป็นคนต่างด้าว ยูกันด้า แจ้งความเท็จ ได้แจ้งความที่ สภ.เมือง
ขอนแก่น
ประธาน – ถ้าพบคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน พ.ค.2558
สรุปรานงานผลการตรวจประเมิน ร้านเกมส์สีขาว ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรักษาคุณภาพ จานวน 11 แห่ง ประเมินใหม่
เพื่อจัดระดับจานวน 5 แห่ง รวม 16 แห่ง ยอดรวมทั้งสิ้น 415 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.9 2)การตรวจสอบ กากับ
ควบคุม ดูแลร้านเกมส์ เกมส์อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ มีรายงานเข้ามา ร้านเกมส์ 70 แห่ง คาราโอเกะ จานวน
1 แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฎหมาย ส่วน 1 อาเภอที่รายงาน คืออาเภอเมืองขอนแก่น ที่รายงานร้าน
เกมส์ จานวน 2 แห่ง แห่งแรกเป็นการเปิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้นามาเปรียบเทียบปรับ และส่งเรื่องให้
พงส.ดาเนินคดี อีกแห่งคือปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าใช้บริการเกินเวลาที่กาหนด อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบ สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายงาน 13 อาเภอ เหตุการณ์ปกติ
ประธาน - มีวัฒนธรรมอาเภอมีกี่อาเภอ ย้าไปที่วัฒนธรรมอาเภอ ให้ตรวจร้านเกมส์ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต อย่าปล่อยให้
มีการร้องเรียน ต้องเข้มงวดกวดขัน
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - มี 24 อาเภอ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน - นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอสีชมพู - ขอทราบเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งแต่ละอาเภอได้สารวจและส่งมาแล้ว มีบาง
สถานที่ช่วงหน้าฝนไฟที่ส่องตามถนน โดยเฉพาะบนทางหลวงแผ่นดิน มีไฟฟ้าดับ ไม่สม่าเสมอ มีประชาชนแจ้ง
ร้องเรียนมาอาเภอ ขอทราบว่าจะแจ้งไปทาง ปภ.หรือว่าแจ้งไปที่ใด
ประธาน – เรื่องสารวจจุดที่ไฟไม่สว่าง นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว แจ้งไปที่แขวงการทางที่ 1,2และ3
(ขอนแก่น,บ้านไผ่,ชุมแพ) เพื่อดาเนินการ สิ่งที่น่าชมคือ แขวงการทางชุมแพ ถนนสะอาด ไฟที่ถนนเรียบร้อยดี แขวง
บ้านไผ่ ขอนแก่น ช่วยย้าให้หมวดการทางให้ตัดไม้ ตัดหญ้าให้เรียบร้อย ขอให้ซ่อมแซมไฟที่อยู่ข้างทางให้ติดทุกดวง
กลางคืนหมวดการทางต้องขับรถตระเวนตรวจพื้นที่เพื่ อดูว่าไฟชารุดไปกี่ดวง แล้วซ่อมแซมให้เรียบร้อย ส่วนสารวจมา
ใหม่ได้เสนอ ผวจ.ขอนแก่น ลงนาม เพื่อแจ้งแขวงการทาง 1 2 3 พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป ส่วน
จากสนามบินขอนแก่น มา สามเหลี่ยม ใครรับผิดชอบ
นายชุมนุม พันธ์แก้ว แขวงการทางขอนแก่น – จากทางยูเทิร์นยกระดับ เข้า สนามบินขอนแก่น ถึง เซ็นโทซ่า เป็น
รอยต่อเป็นของเทศบาลบ้านเป็ด และของเทศบาลนครขอนแก่น
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จังหวัดขอนแก่น ขอทราบเขตรับผิดชอบรอยต่อเป็นเขตรับผิดชอบของใครบ้าง
นายชุมนุม พันธ์แก้ว แขวงการทางขอนแก่น - จากหน้า มข. – สามเหลี่ยม ของเทศบาลนคร จากสี่แยกไฟแดง
หน้า มข. ถึง หน้าหมู่บ้านศุภาลัย เป็นของเทศบาลบ้านเป็ด จากหน้าหมู่บ้านศุภาลัย ไปถึงทางยกระดับ เข้าสนามบิน
เป็นของแขวงการทางขอนแก่น ที่ 1
ประธาน - ฝากดูแลของแต่ละเขตรับผิดชอบ ส่วนของเทศบาลบ้านเป็ด ประธานจะเป็นคนไปตรวจสอบดูแลเอง
เพราะตรงนี้เป็นหน้าตาของจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
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) ด.ต.หญิง นาถฤดี จันทร์ทัน ผู้พิมพ์/ทาน
(นาถฤดี จันทร์ทัน)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

