ที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๑๒/๓๒๖๓

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔/เมษายน จานวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อนึ่ง หากท่านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา กรุณาเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียด
ไปแถลงในที่ประชุมด้วย สาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
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 ๔/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
*********************
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
๓
๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
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 ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๑. นายศิวาโรจน์
๒. พ.อ.จตุรพงศ์
๓. นายกวี
๔. นายนิคม
๕. พ.ต.อ.อนุสรณ์
๖. นางกรรณิกา
๗. พล.ต.ต.วินิจ
๘. นายแพทย์มุนี
๙. นายศราวุธ
๑๐. นางปราณี
๑๑. นายชลอ
๑๒. นายวุฒิพงษ์
๑๓. นายสุทัศน์
๑๔. นางสาวบูชา
๑๕. นายประณต
๑๖. พ.อ.อ.อรรถพล
๑๗. นางศริยา
๑๘. นางณัฐนิภา
๑๙. นายสมพงษ์
๒๐. นางศิรดา
๒๑. นายประภัทร
๒๒. นายธวัชชัย
๒๓. นายเจริญลาภ
๒๔. นายสมพล
๒๕. ร.ต.อ.มีชัย
๒๖. นายธีรยุทธ
๒๗.นายบุญเริง
๒๘. นายปิยิน
๒๙. นายจารึก
๓๐. นายรุจน์

******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
มุ่งหมายผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
บกบน
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
สุภธีระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
”
แสงสว่าง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนถาบุตร แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
สันติ
แทน ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
พัวพันธ์
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
เหมือนชาติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุข
”
มหาโชติ
แทน เกษตรและสหกรณ์ จว.ขก.
”
หัดชุมพล
แทน เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
เหมาะดี
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
”
เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
เกตษา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
”
ชาญประเสริฐ แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
จันทร์ศรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น
”
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
โสบุญมา
แทน ประกันสังคม จว.ขก.
”
ศักดิ์อัศวิน
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ปัตตานี
ประชาสัมพันธ์ จว.ขก
”
มะลาสาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ประพันธ์พจน์
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
มูลมิ่ง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
ฬาทอง
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
โสมทัพมอญ แทน สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
”
สุทธิประภา
แทน สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
จันทร์ดิษฐวงษ์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก.
”
อรุณรัตน์
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
ตลับนาค
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
”
เหล่าประเสริฐ
นายอาเภอบ้านไผ่
”
รังสี
แทน นายอาเภอพล
”

-๒๓๑. นายประจวบ
จิตคุ้ม
แทน
๓๒. นายชาญชัย
วิทยาภรณ์
แทน
๓๓. นายวรทัศน์
ธุลีจันทร์
๓๔. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน
๓๕. นายทวิช
พิมพะ
แทน
๓๖. นายเรืองศักดิ์
พรหมหอม
แทน
๓๗. นายถนัด
คาอ้อ
แทน
๓๘. นายธวัชชัย
รอดงาม
๓๙. นายสาธิต
ทองศรี
๔๐. นายสงครามวิชชญะ เกตุพิบูลย์
แทน
๔๑. นายสุริยงค์
พลน้าเกลี้ยง แทน
๔๒. นายเลื่อน
ถวิลวงษ์
แทน
๔๓. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
๔๔. นางนิ่มนวล
โม้ชัย
แทน
๔๕. นายกิตติศัพท์
รัตน์ทิพย์
แทน
๔๖. นางสาวสลารีวรรณ ทัพเทวี
๔๗. นายพีระศักดิ์
รัศมีเหริญ
แทน
๔๘. นายยุทธพร
พิรุณสาร
๔๙. นายไพฑูรย์
มหาชื่นใจ
๕๐. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
แทน
๕๑. นายสง่า
แว่นแคว้น
แทน
๕๒. นายชนาวุธ
คุณวุฒิ
แทน
๕๓. นายเสกสรรค์
บุญประสิทธิ์ แทน
๕๔. พ.ต.อ.นพดล
เพ็ชรสุทธิ์
๕๕. พ.ต.อ.สมหมาย สิงห์สูง
๕๖. พ.ต.อ.สิทธิชัย
ศรีโสภาเจริญรัตน์
๕๗. พ.ต.อ.นพเก้า
โสมนัส
๕๘. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
แทน
๕๙. พ.ต.ท.อาคม
นารินทร์
แทน
๖๐. พ.ต.อ.ธีรัชช์
โอสถานนท์
๖๑. พ.ต.ท.อัครบุตร อัครสุขบุตร
แทน
๖๒. พ.ต.ท.บัญดิษฐ์
วิทย์ตะ
แทน
๖๓. พ.ต.ท.สมบัติ
ชัยลา
แทน
๖๔. พ.ต.ท.สายันต์
ทิพย์แสง
แทน
๖๕. พ.ต.ท.ธนารัตน์
มีทองหลาง
แทน
๖๖. พ.ต.อ.เกษมภพ ดิศผดุง

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
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง

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

-๓๖๗. พ.ต.ท.สานิตย์
๖๘. พ.ต.อ.จารัส
๖๙. พ.ต.ท.แมน
๗๐. พ.ต.ต.อดิศักดิ์
๗๑. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ
๗๒. พ.ต.ท.ขุนพล
๗๓. พ.ต.อ.สุจินต์
๗๔. พ.ต.อ.วิริทธิ์พล
๗๕. พ.ต.ท.พรเทพ
๗๖. พ.ต.อ.สราวุธ
๗๗. พ.ต.ท.สมพงษ์
๗๘. พ.ต.ท.มาคูน
๗๙. พ.ต.ท.อรุณรัตน์
๘๐. นางสาวนงลักษณ์
๘๑. นายทวีทรัพย์
๘๒. ร.ต.อ.ธีรวัฒน์
๘๓. นายกาธร
๘๔. พ.ต.ต.วิษณุ

สุขแสน
ไชยศักดิ์
ศิริฉาย
งามชัด
พูลเจริญ
สุทธิวรรณา
ศิริขันธ์
มีสายมงคล
บูชาอินทร์
ศรีชัย
ซื่อสัตย์
ศรีรุ่งเรือง
ศรีเชียงสา
รัตนจันทร์
ลอยนอก
โรจนศักดิ์ภักดิ์
วิเชฏฐพงศ์
โคตรพจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๘๕. ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย

แทน

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

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่น

-๔เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ทุกหน่วยราชการเห็นถึงความสาคัญในงานด้านรักษาความมั่นคงฯ และทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันใน
การปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ )
นายประณต จันทร์ศรี แทน พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น แก้ไขเป็น
นายประณต จันทร์ศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย โดยสามารถเปิด
ดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ )
ไม่มี
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 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๕
๗
+๒
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
๒๙
๒๖
-๓
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๔๔
๕๐
+๖
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๓๘
๓๔
-๔
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๖๖๘
๗๔๘
+๘๐
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่

๑
๒
๓
๔
๕

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
คดีที่น่าสนใจ
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

๔๐.๐๐
๑๐.๓๔
๑๓.๖๔
๑๐.๕๓
๑๑.๙๘

%
%
%
%
%

-๕ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การจับกุม
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓(๖๐.๐๐ %)
๗(๑๐๐.๐๐ %)
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๒๒(๗๕.๘๖ %)
๑๓(๕๐.๐๐ %)
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑๖(๓๖.๓๖ %)
๒๑(๔๒.๐๐ %)
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๘(๒๑.๐๕ %)
๗(๒๐.๕๙ %)

% เพิ่ม, ลด
+๔๐.๐๐
-๒๕.๘๖
+๕.๖๔
-๐.๔๖

เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เพิ่มขึ้น ๔๐.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๒๕.๘๖ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เพิ่มขึ้น
๕.๖๔ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๐.๔๖ %
- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคนเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ เกิดเพิ่มขึ้น ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ เกิดลดลง ๓ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดเพิ่มขึ้น ๖ คดี
กลุ่มที่ ๔ เกิดลดลง ๔ คดี
กลุ่มที่ ๕ เกิดเพิ่มขึ้น ๘๐ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๔๐.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๒๕.๘๖ %
กลุ่มที่ ๓ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๕.๖๔ %
กลุ่มที่ ๔ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๐.๔๖ %
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น
7 ราย จับได้ 7 ราย ผู้ต้องหา 9 คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ .จว . ที่ 12 /2558 คดีอาญาที่ 697 /2558 ลง 3 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 01.00 น. นายสมบูรณ์ ชัยมหา ผู้เสียหายได้เดินทางกลับจากการดูการแสดง
ดนตรีงานบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านดอนดู่ไปยังบ้านพักในหมู่บ้าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุตรง บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านดอนดู่ หมู่ 3 ตาบลบึงเนียม อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้มีผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังไป
จอดขวางและพูดขอเงินจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเงิน ผู้ต้องหาจึงลงจากรถแล้วเข้าไปกอดรวบตัวผู้เสียหายไว้
จากนั้นล้วงเอากระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงของผู้เสียหายพร้อมกับหยิบเอาเงินจานวน 1,500 บาท
ในกระเป๋าสตางค์แล้วขว้างกระเป๋าสตางค์ผู้เสียหายทิ้งข้างทาง และขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมา พนักงาน
สอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้
2.
คดี อ .จว .ที่ 13 /2558 คดีอาญาที่ 967 /2558 ลง 12 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 05 .50 น. เกิดเหตุฆ่ากันตายที่วัดศรี จันทร์ ตา บล ในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์นิติเวช เจ้าหน้าที่วิทยาการตรวจสถานที่เกิด
พบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ- สกุล และที่อยู่ อายุประมาณ 50 ปี สวมกางเกงขาสั้นสีเทา ไม่สวมเสื้อ
นอนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ สภาพศพที่หน้าผากถูกของแข็งกระแทกจนยุบ ศพถูกจุดไฟเผาโดยใช้เสื้อยีนส์สีน้าเงิน
วางไว้บริเวณส่วนบนของศีรษะ จนทาให้บริเวณศีรษะลงมาจนถึงหัวไหล่ถูกไฟเผา แพทย์นิติเวชได้ทาการชันสูตรพลิก
ศพ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้

-๖3.
คดี อ .จว .ที่ 14 /2558 คดีอาญาที่ 1042 /2558 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 02.20 น. เกิดเหตุชิงทรัพย์ที่โรงแรมแสนสาราญ ถนนกลางเมือง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่น ผู้เสียหาย คือ น างสาวสมถวิล เนตรโสภา อายุ 22 ปี แจ้งว่า
ได้ถูกนายสุวัฒน์ ทองอร่าม อายุ 31 ปี ใช้มือตบปากตนจนปากบวมแดงมีเลือดไหล และชกท้อง จากนั้นได้เอา
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียสีขาว- ส้ม ไปด้วยจานวน 1 เครื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าตรวจสอบภายในโรงแรมพบ
นายสุวัฒน์ฯ จึงแสดงตนขอตรวจค้น พบโทรศัพท์ของ น างสาวสมถวิลฯ ผู้เสียหาย อยู่ในกระเป๋าเสื้อของผู้ต้องหา จึง
ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สถานีตารวจภูธรน้าพอง
4. คดี อ .จว .ที่ 15 /25 58 คดีอาญาที่ 83 /2558 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 20.00 น. ขณะที่นายธวัชชัย วิชาเงิน (ผู้ตาย) อายุ 23 ปี กาลังนั่งอยู่ลานหน้า
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 7 ตาบลบัวเงิน อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าชื่อ ใช้อาวุธปืนลูกซองไม่ทราบ
ขนาด ยิงนายธวัชชัยฯ จนได้รับบาดเจ็บ ญาตินาส่งโรงพยาบาลน้าพองและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา จากการสืบสวน
สอบสวนพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้
สถานีตารวจภูธรหนองสองห้อง
5. คดี อ .จว .ที่ 16 /2558 คดีอาญาที่ 36 /2558 ลง 16 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะที่นายวรนาถ มาลา อายุ 20 ปี นายฐิติพงษ์ แสงคา
อายุ 14 ปี และนายสุวัฒน์ อภิรักษ์ อายุ 14 ปี จอดรถจักรยานยนต์ยืนคุยกันอยู่ริมถนนเจนจบทิศ หน้าห้างหุ้นส่วน
จากัด เต็กไถ่มอเตอร์เซลล์ ตา บลหนองสองห้อง อา เภอหนองสองห้อง จั งหวัด ขอนแก่น ได้มีวัยรุ่นจานวน 3 คน
ขับขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะซ้อนสามและเมื่อขับขี่ เข้ามาใกล้ มีหนึ่งคนใช้อาวุธปืนยิงจานวน 1 นัด ถูกนายสุวัฒน์ฯ
ได้รับบาดเจ็บ แล้วหลบหนีไป นายสุวัฒน์ฯ ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลหนองสองห้อง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา นายวร
นาถฯ กับนายฐิติพงษ์ฯ ได้พาเจ้าหน้าที่ตารวจออกสืบสวนติดตามจับกุมชายวัยรุ่นทั้งสามทันที และสามาร ถจับกุม
คนร้ายทั้งสามคนได้
สถานีตารวจภูธรหนองเรือ
6. คดี อ . จว . ที่ 17/2558 คดีอาญาที่ 37 / 2558 ลง 22 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. นายบุญหนา โพธิ์ฝ้าย กับนายสะท้าน สีเมืองเพีย ได้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันที่หน้าบ้านเลขที่
83/1 หมู่ 12 ตาบลยางคา อา เภอ หนองเรือ จั งหวัด ขอนแก่น
นายบุญหนาฯ ใช้มีดตะขอฟันนายสะท้านฯ นางสุริยา โพธิ์ฝ้าย (ภรรยาของนายบุญหนาฯ ) เห็นเหตุการณ์ได้เข้า
ขัดขวาง ทาให้มีดถูกนางสุริยาฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย ส่วนนายสะท้านฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอกจากนั้นนายบุญหนาฯ ยังฟันถูกนายสมพิษ ฮ้อยคา ซึ่งมาช่วยระงับเหตุจนได้รับบาดเจ็บ นางสุริยาฯ และนายสม
พิษฯ (ผู้บาดเจ็บ ) ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลหนองเรือในเวลาต่อมา ส่วนนายบุญหนาฯ ผู้ต้องหา ถูก จับกุมตัวได้ทันที
หลังก่อเหตุ
สถานีตารวจภูธรบ้านไผ่
7. คดี อ . จว .ที่ 18/2558 คดีอาญาที่ 161/2558 ลง 28 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 22 .30 น. เกิดเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ที่ ถนนมิตรภาพระหว่าง
กม. 293 - 294 หมู่ 20 ตาบลบ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเกิดเหตุ สถานีตารวจภูธรบ้านไผ่ ได้
มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ระหว่างนั้น ด าบตารวจจิระเดช โป๊ะตะคาร (ผู้ต้องหา) ได้ขออนุญาตนารถไปเติมก๊าซ พบ
รถยนต์บรรทุกพ่วง ทะเบียน 70-0850 กาฬสินธุ์ แล่นส่ายไปมาด้วยความเร็วในลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจร
ดาบตารวจจิรเดชฯ จึงให้สัญญาณหยุดรถหลายครั้ง แต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดรถ
ดาบตารวจจิรเดชฯ ขับขี่รถติดตาม
มาตลอด เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ดาบตารวจจิรเดชฯ ได้ส่งสัญญาณไฟฉายให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อผู้ขับขี่หยุดรถ ดาบตารวจจิร
เดชฯ จึงแสดงตัวขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่และขอให้ผู้ขับขี่ลงจากรถ แต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมปฏิบัติตาม จึงเกิดการ
โต้เถียงกันและใช้ถ้อยคาหยาบคายถึงบรรพบุรุษของ

-๗ดาบตารวจจิระเดชฯ จากนั้นผู้ขับขี่มีท่าทีจะลงจากรถ ดาบตารวจจิระเดชฯ ตกใจจึงได้ชักอาวุธปืนประจาตัว
เพื่อจะขู่ แต่ปืนได้ลั่นถูกผู้ขับขี่เสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ นายทองสุข นาแสวง อายุ 38 ปี พนักงานสอบสวน
ร่วมกับแพทย์นิติเวช ทาการชันสูตรพลิกศพ พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก.
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ปี ๒๕๕๗ ลดลง ๘ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวมเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น ๒๖ คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
คือเมาแล้วขับและขับรถเร็ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์บนถนนก่อความปลอดภัย บริเวณสวนเรืองแสง มีการ
ทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จานวน ๙๙ รูป ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
นายเจริญลาภ ฬาทอง พลังงานจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จะมีการรณรงค์ปิดไฟลดโลกร้อน โดยการปิดหลอดไปดวงที่ไม่จาเป็น ปิดแอร์
ในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. และมีการรณรงค์ปั่นจักรยาน เวลา๑๗.๐๐ น. เริ่มบริเวณศาลหลักเมืองถึงบึงแก่นนคร
เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงาน
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ จะมีถนนสายดอกคูณ มีขบวนสงฆ์น้าพระ ขบวนจักรยาน ขอทราบ
รายละเอียดกิจกรรมนี้ด้วย
นายเจริญลาภ ฬาทอง พลังงานจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมถนนดอกคูณจะเปิดตัวโครงการในวันที๒๙
่ มีนาคม ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. จะมีกลุ่ม
จักรยานจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนที่หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปั่นไปตามถนนดอกคูณถึงค่ายสีหราช
เดโชชัย (ค่ายทหาร ร.๘) ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ แทน
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ .ร.บ.จราจร
ดังนี้
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,๓๗๘ ราย
๑,๔๗๓ ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม ๑,๐๘๑ ราย
๑,๑๑๐ ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม ๑๕๐ ราย
๔๔๕ ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,๑๓๗ ราย
๗๕๕ ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓๓๔ ราย
๒๗๕ ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
๓๖ ราย
๓๓ ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม ๑๑๗ ราย
๑๗๓ ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,๖๔๔ ราย
๑,๐๗๖ ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม
๒๖ ราย
๑๗ ราย

-๘ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ โรจนศักดิ์ภักดิ์ แทน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ขอประชาสัมพันธ์ในการปิดปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนังศูนย์ราชการและถนนมิตรภาพตา บลสาราญ อาเภอ
เมืองขอนแก่น ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ปัญหาเมาแล้วขับมีผลการจับกุมที่มากกว่ากลุ่มอื่น จะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะให้ปัญหานี้ลดลง
นายกวี สุภธีระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทโทษสูงสดของการเมาแล้วขับกล่าวไว้ว่าอย่างไร
ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ โรจนศักดิ์ภักดิ์ แทน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
บทโทษการเมาแล้วขับมีหลายระดับ คือ โทษทั้งจาและปรับ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ ไปจาคุกไม่เกิน ๑
ปี และในกรณีที่เมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือทาให้คนอื่นเสียชีวิตอัตราโทษก็จะเพิ่มขึ้น
พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ติดตั้งกล้องที่แยกท่าพระ ซึ่งปกติสี่แยกนั้นเป็นซ้า ยผ่านตลอดแต่ตอนนี้ไม่
สามารถใช้ได้ซึ่งกล้องจะสามารถตรวจจับรถคันที่วิ่งผ่านไฟแดงได้ซึ่งจะสามารถมองเห็นทะเบียนรถและนาใบสั่งเรียก
เก็บเงินตามที่อยู่ของผู้ขับขี่ได้
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ฝากเรื่องป้ายบอกเส้นทางตามทางร่วมทางแยก ให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และเรื่องไฟสัญญาณจราจรขอให้
สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผู้กระทาความผิด
๗ ราย ผู้ต้องหา ๑๐ คน คดีเกิดในพื้นทีอ่ าเภอเมืองขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ เกิดขึ้นในเขตอุทยาน
๒ คดี นอกเขตอุทยาน คือ ในเขตป่าสงวนและอื่นๆ๕ คดี เป็นคดีไม้พะยูงทั้ง ๕ คดี
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
การลงทะเบียนงาช้างขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
นายบุญเริง อรุณรัตน์ แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
การลงทะเบียนงานช้างจะเปิดรับลงทะเบียน ถึงวั นที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งกรมอุทยานจะมีการขึ้น
ทะเบียนให้และติดเครื่องหมายให้แสดงว่าถูกกฎหมายซึ่งจะสามารถจาหน่าย หรือโอนสิทธิ์ได้
ที่ประชุม - รับทราบ

-๙๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
พ.อ.อ.อรรถพล ศรีกัลป์ แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งความจากสายนายหน้าเถื่อน ๒ คดี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดระบบต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา โดยจะมีจุดบริการที่
หอประชุมอาเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ ๑ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ให้นาข้อมูลให้ประ ชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่จะมาขึ้นทะเบียนได้
ทราบต่อไป
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
การดาเนิน งานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขที่กฎหมาย
ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการร้านเกมนั้นมีกาหนดไว้ห้ามเด็กอายุ ๑๕ – ๑๘ ใช้บริการเกินระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะ
ไม่สามารถควบคุมการเปิดร้านเกมได้ เพราะเจ้าของกิจการสามารถขอใบอนุญาตเปิดร้านเกมได้เมื่อมีเอกสารครบถ้วน
และเมื่อเกิดกรณีที่ร้านเกมกระทาความผิดถึงจะสามารถถอนใบอนุญาตได้
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานการประชุมโดยเอกสาร
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ที่ประชุม - 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

