ที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๑๒/7019

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐
17 สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/สิงหาคม จานวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อนึ่ง หากท่านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา กรุณาเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียด
ไปแถลงในที่ประชุมด้วย สาหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕๘
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 8/๒๕๕๘
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
*********************
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
๓
๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว ครั้งที่ 7/๒๕๕๘
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การปราบปรามจับกุมยาเสพติด
และการติดตามจับกุมคดีค้างเก่าตามหมายจับ ( ภ.จว.ขอนแก่น )
๔.๒ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สภ.เมืองขอนแก่น)
4.3 การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น ( ปภ.จังหวัดขอนแก่น )
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 7/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผูม้ าประชุม
๑. นายวิวัฒ
๒. ร.ต.สนอง
3. พ.ต.ท.อนันต์
4. พ.ต.ท.วัฒนพงศ์
5. พ.ต.อ.ออมสิน
6. นางกรรณิกา
๗. นายชุมนุม
๘. ทพ.มุนี
๙. นางพิสมัย
10 นายไพบูลย์
๑1.นายชลอ
๑2. นายวัฒนา
๑3. นายวุฒิพงษ์
๑4. นายสุทัศน์
๑5. นายบรรจบ
๑6. นายสมบูรณ์
๑7. นายคะนอง
๑8. พ.อ.อ.อรรถพล
19. นางวัฒนพรรณ
๒0. นายณัฎฐ์
21. นายเฉลิมชัย
22. นางเกศินี
๒3. นายประภัทร
๒4. นายธวัชชัย
๒5. นายสุวิทย์
๒6. นายพิชญะ
๒7. ร.ต.อ.มีชัย
28. นายชาญวิทย์
๒9. นายปิยิน
30. นายจารึก

เมธีวรรณกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
พิมพ์พุฒ
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ขก.(ท.)
กรรมการ
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
“
จันทระ
แทน อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
ตรารุ่งเรือง
แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
กันทา
ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
พันธ์แก้ว
แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑
”
เหมือนชาติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
”
นามแดง
แทน เกษตรและสหกรณ์ จว.ขก.
“
ทองป้อง
แทน เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
เหมาะดี
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
”
มังธิสาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
เทียบสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
เกตษา
แทน สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
”
คุณารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
ตรัยศิลานันท์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พลซักซ้าย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
”
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ชัยสิทธิ์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ศุภนคร
แทน ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จันทรเสนา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
“
สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ประพันธ์พจน์
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
มูลมิ่ง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
วงศ์แสน
แทน พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
ยั่งยืน
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
”
สุทธิประภา
แทน สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
ประดับวงษ์
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
”
ตลับนาค
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
”
เหล่าประเสริฐ
นายอาเภอบ้านไผ่
”

31. นายรุจน์
๓2. นายไพศาล
33.นายชาญชัย
๓4. นายวรทัศน์
๓5. นายเสกสรร
๓6. นายณรงค์ฤทธิ์
37.นายสุริยงค์
๓7. นายถนัด
๓8. นายธวัชชัย
40. นายศิริรัตน์
41. นางไพรจิตร์
42. นายณัฐวุฒิ
๔3. นายเลื่อน
๔4. นางนิ่มนวล
๔5. นายประจักษ์
๔6. นายพรประเสริฐ
๔7. นายสมเดช
๔8. นายสมเกียรติ
๔9. นายปิยะพงษ์
50. นายชาติชาย
๕1. นายทิวา
๕2. นายเสกสรร
๕3. พ.ต.ท.จินดา
๕4. พ.ต.ท.ยุทธนา
๕5. พ.ต.ต.ธรรมวิทย์
๕6. พ.ต.ต.เศรษฐศักดิ์
๕7. พ.ต.ท.เอกวุฒิ
๕8. พ.ต.ท.ชวัธกรณ์
59. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖0. พ.ต.อ.จรัสพัฒน์
๖1. พ.ต.ท.สายันต์
๖2. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖3. พ.ต.ท.นภัสกรณ์
๖4. พ.ต.ท.อภิชาติ
๖5. พ.ต.ท.แมน

รังษี
วงษ์ธีระสกุล
วิทยาภรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
ลาสะอาด
พลน้าเที่ยง
คาอ้อ
รอดงาม
พินิจพานิชย์
ชนะภัย
ถุนนอก
ถวิลวงษ์
โม้ชัย
ไชยกิจ
ควรรณสุ
พรมทา
อ่อนฮุย
คลังทอง
ขาชื่น.
พุทธบุรี
บุญประสิทธิ์
เทพยศ
งามชัด
พลแก้ว
ศรีดี
ราชเหนือ
ศรีโช
พิมพ์แก้ว
สุตยสรณาคม
ทิพย์แสง
มีทองหลาง
ศรีสุวรรณ
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

-2นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ไชย
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอโนนศิลา
นายอาเภอเวียงเก่า
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง

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

-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
”
ผกก.สภ.เวียงเก่า
“
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
“
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
”
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
”
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
กรรมการ/เลขานุการฯ
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

๖6. พ.ต.ต.อดิศักดิ์
งามชัด
แทน
67. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ
พูลเจริญ
68. พ.ต.ท.ขุนพล
สุทธิวรรณา
แทน
69. พ.ต.อ.สุจินต์
ศิริขันธ์
๗0. พ.ต.ท.ชัยธัช
มงคลธง
แทน
๗1. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
๗2. พ.ต.ท.อิสระพงศ์ แซงมุกดา
แทน
๗3. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
๗4. พ.ต.ท.สิทธิสม
ตระแก้วจิตร แทน
75. พ.ต.ท.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
แทน
๗6. นางกุลกาญจน์
ดิลกวิลาศ
แทน
77.นายชนาวุธ
ก้อนใจจิตร
แทน
78. พ.ต.ท.จิรวิทย์
ปานยิ้ม
79. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
แทน
80. นายสุวรรณ
คชรัตน์
แทน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายรัตนภูมินพ
ชม้ายกลาง
ปลัดอาเภอบ้านไผ่
2. นายวิทิตย์
นามูลป้อม
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1)ขอบคุณทุกท่านที่ทางานกันตาม อานาจหน้าที่ สามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
ขอนแก่น ได้เป็นอย่างดี
2) ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีความจาเป็นที่จะต้องติดตาม ดูแล รักษาความสงบความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มีผลกร ะทบต่อผลการดาเนินงานของรัฐบาล และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ก็ดาเนินงานมาด้วยดีโดยตลอด
วาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 6/๒๕๕๘ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕8 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
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ประธานฝากกาชับเรื่องกรณีเจ้าพนักงานการจราจรมีการจัดตั้ง
หรือยังหรือมีการแก้ไขกฎหมายอย่างไร ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 86/57 มีการยกเลิกเจ้าพนักงานไปแล้ว ตอนนี้ยัง
ไม่มีการแต่งตั้ง อีกเรื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่ให้รถสิบล้อหรือรถพ่วงเข้ามาในเขตเทศบาล ซึ่งในปั จจุบันได้กาชับไป
ทางอาเภอที่มีรถบรรทุก และที่มีการจราจรหนาแน่น

-4ประธาน - เรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่ คือ ได้พูดในที่ประชุมจังหวัด และที่ประชุมรักษาความมั่นคงจังหวัด ว่าความ
แออัดในถนนมิตรภาพช่วงที่อยู่ในเมืองขอนแก่น มันหนาแน่นมาก ถ้าเราจะออกประกาศตามกฎหมายบังคับให้
รถบรรทุกสาธารณะ ตั้งแต่สิบแปดล้อขึ้นไปห้ามเข้าเขตวงแหวนตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ได้ จะลดการแออัดใน
พื้นที่ที่อยู่ในเมืองได้มาก การสัญจรไปมาของประชาชน เช้า กับ เย็น การทางานกับช่วงเลิกเรียนก็จะไม่มีผลกระทบ
รถก็จะไม่ติด สิ่งสาคัญก็คือ ถ้าหากเราสมมุติว่ารถบรรทุกน้ามันสิบแปดล้อถูกรถบรรทุกแก๊ส แอลพีจี สิบแปดล้อ
เบรกแตกชนเข้าไป อะไรจะเกิดขึ้น ตัวอย่างที่ จว .อุตรดิตถ์ เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ คนขับเสียชีวิตในรถ ถ้าอยู่ในถนน
มิตรภาพบ้านเมืองเรา จะแก้ปัญหากันยังไง ถ้าเราเตรียมการถนนหลักสี่ทิศได้ คือ ถนนมะลิวรรณ ถนนมิตรภาพ ช่วง
ที่ตัดกับถนนวงแหวน ก้อให้รถบรรทุกตั้งแต่สิบแปดล้อขึ้นไป ไปใช้วงแหวนทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.
ส่วนรถบรรทุกน้ามันตามปั้ม ในตัวเมือง ก็ให้เข้าได้ ฝาก สภ.เมืองขอนแก่น ดาเนินการ
รอง ผกก .จร.สภ.เมืองขอนแก่น – เรียนที่ประชุม เรื่องนี้ ได้กาหนดเวลา และประชาสัมพันธ์มานานแล้ว ว่ารถพ่วง
รถบรรทุก ห้ามเข้า ถ้าเข้ามาในเขตเมือง แล้วจะดาเนินการจับ
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 มิถุนายน ๒๕๕๘
กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย รับแจ้ง 44 ราย จับ 23 ราย
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง 134 ราย จับ 40 ราย
กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ(พ.ร.บ.ต่าง ๆ )
รับแจ้ง 67 ราย จับ 48 ราย
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน) จับ 755 ราย ผู้ต้องหา 1,062 คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรม
1. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง 1
ราย จับ ไม่ได้
2. โจรกรรมรถ จยย.
รับแจ้ง 16 ราย จับได้ 2 ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ มิ.ย. 2557 กับ มิ.ย. 2558
มิ.ย.2557
กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
51
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
139
กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ(พ.ร.บ.ต่าง ๆ )
133
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน)
1,062

มิ.ย.2558
44
134
67
755

- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน.ย.มิ2557 กับ มิ.ย. 2558
กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ปี 2557
รับแจ้ง 35
จับได้ 26 (คิดเป็นร้อยละ 74.28)
ปี 2558
รับแจ้ง 44
จับได้ 23 (คิดเป็นร้อยละ 52.27)
คดีเพิ่มขึ้น 9 คดี
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี 2557
รับแจ้ง 139 จับได้ 66 (คิดเป็นร้อยละ 47.48)
ปี 2558
รับแจ้ง 134 จับได้ 40 (คิดเป็นร้อยละ 29.85)
คดีเพิ่มขึ้น 5 คดี
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ปี 2557
ปี 2558

จับกุม 1,062 ราย
ผู้ต้องหา 1,591 คน
จับกุม 755 ราย
ผู้ต้องหา 1,717 คน
คดีลดลง 307 ราย
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี 2557
รับแจ้ง 15 จับได้ 6 (คิดเป็นร้อยละ 40.00)
ปี 2558
รับแจ้ง 17 จับได้ 2(คิดเป็นร้อยละ 11.76)
ผลการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ประจาเดือน มิ.ย. 2558 รวมจับได้ 498 ราย ผู้ต้องหา 519 คน
ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแกํน มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น 9 ราย
จับได๎ 5 ราย ผู๎ตอ๎ งหา 5 คน ดังตํอไปนี้
สถานีตารวจภูธรบ้านฝาง
๑. คดี อ .จว. ที่ ๓๒/๒๕๕๘ คดีอาญที่ ๑๒๕/๒๕๕๘ ลง ๖ มิ.ย.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๕๘
เวลาประมาณ 0๖.00 น. เกิดเหตุฆําผูอ๎ ื่นฯ ที่กระทํอมนาทิศเหนือหมูบํ ๎านสร๎างแก๎ว หมูํ ๑ ต.โนนฆ๎อง อ .
บ๎านฝาง จว .ขอนแกํน พบผูต๎ ายคือ ด .ญ.ณัฐณิชา ดิฉิน สภาพศพมีบาดแผนคล๎ายถูกของมีคมตรงบริเวณ
ลาคอใกล๎ๆ กัน พบศพนายดนุโชติ ดิฉิน พร๎อมกับตรวจพบมีดทาครัวขนาดด๎ามจนถึงปลายยาวประมาณ ๕
นิว้ กว๎าง ๑ นิว้ จานว น ๑ เลํม ลักษณะตัวมีดหกออกจากด๎ามและโทรศัพท์มอื ถือจานวน ๑ เครื่อง ตกอยูํ
ในที่เกิดเหตุ จึงได๎สงํ ศพตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดหวัดขอนแกํน จากการสอบสวนเบือ้ งต๎น
ทราบวํากํอนเกิดเหตุ นายดนุ โชติฯ ได๎มปี ากเสียงกับภรรยาในประเด็น หึงหวงคิดวําภรรยานอกใจ และได๎ไป
รับตัว ด .ญ.ณัฐณิชาฯ ซ๎อนท๎ายรถจักรยานยนต์ไปด๎วย ตํอมาได๎โทรศัพท์ไปแจ๎งภรรยา ให๎มารับศพ ด .ญ.
ณัฐณิชาฯ ได๎เลยตนจะฆํา ด.ญ.ณัฐณิชาฯ กํอน แล๎วจะฆําตัวตายตาม จากนั้นก็ขาดการติดตํอ กระทั่งมี ผูพ๎ บ
ศพนายดนุโชติฯ และ ด.ญ.ณัฐณิชาฯ อยูํในที่เกิดเหตุ จึงเชื่อวํานายดนุโชติฯ ได๎กํอเหตุฆํา ด.ญ.ณัฐณิชาฯ กํอน
และใช๎มีดฆําตัวเองตามตามเพื่อประชดภรรยา และหนีความผิด พนักงานสอบสวนรับคาร๎องทุกข์ดาเนินคดี
ตามกฎหมายตํอไป
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๒. คดี อ .จว.ที่ ๓๓/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๓๘๖๓/๒๕๕๘ ลง ๖ มิ.ย. ๒๕๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.
๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๓.๔0 น. เกิดเหตุชิงทรัพย์ฯ ที่รา๎ นสะดวกซือ้ ที่สถานีบริการแก๏ส ปตท . ขณะที่ น.ส.
อรจิรา นาม บุตรดี (ผูเ๎ สียหาย) กาลังขายของอยูํภายในร๎านสะดวกชื้อสถานีบริการแก๏ส ปตท . ถนนมะลิวรรณ
ต.บ๎านเป็ด อ.เมืองขอนแกํน จว.ขอนแกํน ได๎มคี นร๎ายเป็นวัยรุํนจานวน ๑ คน อายุประมาณ ๒0 ปี สวมหมวกไหม
พรมคลุมปิดบังใบหน๎าเดินเข๎ามาในร๎าน จากนั้นชักปืนพกสั้น ไมํทราบชนิดและขนาด ออกมาขํมขูํผู๎เสียหายให๎
สํงเงินให๎ ผู๎เสียหายตกใจกลัวจึงสํงเงินจานวน๑,๑0๕ บาท ให๎ไป เมื่อได๎เงินแล๎ว คนร๎ายได๎วิ่งข๎ามถนนมะลิวรรณ
ไปขึน้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีคนร๎ายอีก ๑ คน จอดรถรออยูํ และพากันขับรถหลบหนีไป
๓. คดี อ.จว.ที่ ๓๔/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๓๘๖๔/๒๕๕๘ ลง ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลาประมาณ0๓.0๗ น. เกิดชิงทรัพย์ฯที่รา๎ นสะดวกชื้อห๎างโลตัสเอ็กซ์เพรส ขณะที.ส.อรุ
่ น ณทิวา ศรีษะโคตร

-6(ผูเ๎ สียหาย) กาลังขายของอยูํภายในร๎านค๎าสะดวกชื้อห๎างโลตัสเอ็กซ์เพรส ทางเข๎าคํายสีหราชเดโชชัย (ร.๘)
ถนนมะลิวรรณ ต.บ๎านเป็ด อ.เมืองขอนแกํน จว.ขอนแกํน ได๎มคี นร๎ายเป็นวัยรุํนจานวน ๑ คน อายุประมาณ ๒
0 ปี สวมหมวก ไหมพรมคลุมปิดบังใบหน๎าเดินเข๎ามาในร๎าน จากนั้นชัก ปืนพกสั้น ไมํทราบชนิดและขนาด
ออกมาขํมขูํผู๎เสียหายให๎สํงเงินให๎ ผู๎เสียหายตกใจกลัวจึงสํงเงินจานวน ๑,๗๕0 บาท ให๎ไป เมื่อได๎เงินแล๎ว
คนร๎ายได๎ออกจากร๎านแล๎ววิ่งหลบหนีไป ไมํทราบเส๎นทางหลบหนี
๔. คดี อ .จว.ที่ ๓๕/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๓๙๗๗/๒๕๕๘ ลง ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.
๒๕๕๘ เวลาประมาณ 0๔.๑๔ น. เกิดเหตุชิงทรัพย์ฯ ที่สถานีบริการน้ามัน ปตท. จิฟฟี่ สาขาถนนศรีจันทร์
ขณะที่ น.ส.ณัฏฐา เสนเคน พนักงานบริษัทฯ ทาหน๎าที่ควบคุมเงินสด -เติมน้ามัน-เก็บเงิน ปฏิบัติ หน๎าที่ประจา
กะสถานีบริการน้ามัน ปตท . ได๎มชี ายคนร๎ายขับรถจักรยานยนต์คันกํอเหตุมาบริการเติมน้ามัน โดยเติม ๕0
บาท เมื่อ น.ส.ณัฏฐาฯ เติมน้ามันให๎เสร็จสิ้นและเรียกเก็บเงินจานวน ๕0 บาท มาถือไว๎ในกามือและกาลังเดิน
ไปเติมน้ามันแกํลูกค๎าที่รอเติมที่ตู๎จํายเดียวกัน อีกฝ่าย ปรากฏวําชายคนร๎ายได๎ลงจากรถจั กรยานยนต์มา
แล๎วใช๎มอื ซ๎าย กระชากกระเป๋าสะพายสีดา ซึ่ง น .ส.ณัฎฐาฯ สะพายอยูํ ดึงตัว น .ส.ณัฏฐาฯ มาด๎านหลัง
จากนั้นใช๎มือขวาชักอาวุธปืนออกมาเล็งจีบ้ ริเวณลาตัว ของ น .ส.ณัฏฐาฯ และพยายามแยํงเอากระเป๋าสะพาย
แตํเนื่องจากกระเป๋าสะพายปิดล็อกสายไว๎ จึงดึงออกไมํได๎ คนร๎าย ได๎พูดทานองขูเํ ข็ญให๎ น .ส.ณัฏฐาฯสํงมอบ
กระเป๋าสะพาย ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงิน จานวน ๒,๙๒0 บาท ทาให๎ น .ส.ณัฏฐาฯเกิดความกลัวจึงได๎เปิดล็อก
แล๎วสํงมอบกระเป๋าให๎แกชายคนร๎าย เมื่อได๎กระเป๋าสะพาย ชายคนร๎ายจึงได๎สตาร์ทเครื่องยนต์ขับขี่
รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
๕. คดี อ.จว.ที่ ๓๖/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๓๘๓๓/๒๕๕๘ ลง ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลาประมาณ 0๔.๑๔ น. เกิดเหตุมผี ใู๎ ช๎อาวุธมีดปลายแหลมแทงกันได๎รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนาตัวสํง
โรงพยาบาล จากการตรวจสอบพบนายคมสันต์ สอนหยุด อยูํที่เกิดเหตุและรับวําเป็นผู๎กํอเหตุ ใช๎อาวุธมีดพับ
ปลายแหลมแทงที่บริเวณอกซ๎ายของนายสุริยา สอนหยุด จานวน ๒ แผล เจ๎าหน๎าที่ตารวจได๎ตรวจยึดอาวุธ
มีดพับปลายแหลมขนาดความยาวทั้งด๎ามประมาณ ๒๒ ซม. มีคราบเลือดติดอยูํ ซึ่งซุกซํอนอยูํกระเป๋ากางเกง
ขายาวด๎านหลังที่นายคมสันต์ฯ สวมใสํอยูํ เจ๎าหน๎าที่ตาตรวจได๎
ควบคุมตัวพร๎อมนาสํงพนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีพร๎อมแจ๎งข๎อหาพยายามฆําผูอ๎ ื่นฯ ตํอมานายสุริยา สอนหยุด ได๎ถึงแกํ
ความตายที่โรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนจึงแจ๎งข๎อหา ฆําผูอ๎ ื่นโดยเจตนา แกํผตู๎ ๎องหาเพิ่มเติม สํ วนสาเหตุเบื้องต๎นได๎ความวําทั้งสอง
ซึ่งเป็นพี่นอ๎ งรํวมบิดามารดาเดียวกันได๎เกิดการทะเลาะวิวาทจึงเป็นเหตุให๎นายคมสันต์ฯใช๎มดี แทงนายสุริยาฯ
จนถึงแกํชีวติ ดังกลําว
๖. คดี อ .จว.ที่ ๓๙/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๔๓๑๓/๒๕๕๘ ลง ๒๔ มิ.ย ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.
๒๕๕๘ เวลาประมาณ 0๓.๑๕ น. ขณะที่ น .ส.สุกัญญา พาป้อ ผูเ๎ สียหาย ซึ่งเป็นพนักงานข ายประจาอยูํที่
เคาน์เตอร์เก็บเงินภายในร๎านแฟมิลี่มาร์ท ได๎มชี ายรูปรํางผอมสูงประมาณ ๑๓0 ซม. สวมผ๎าคลุมศีรษะสีแดง
กางเกงขาสั้น สีครีม เสื้อแขนยาวสีนาเงิ
้ น ในมือถือมีดโต๎เดินเข๎ามาในร๎านแล๎วใช๎มดี จีข้ ูํบังคับให๎ น .ส.สุกัญญาฯ
ผูเ๎ สียหายหยิบเงินสํงให๎ ทาให๎ผเู๎ สี ยหายเกิดความกลัว จึงหยิบเงินจานวน ๒000 บาท สํงให๎คนร๎ายไป เมื่อได๎
เงินแล๎วคนร๎ายจึงเดินออกจากร๎านแล๎วหลบหนีไป ผู๎เสียหายได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ตอํ พนักงานสอบสวน และได๎

-7ยืนยันตํอพนักงานสอบสวนวําคนร๎ายคือนายน๎อย พาระ เป็นคนงานกํอสร๎างอยูํตรงข๎าม ร๎านที่เกิ ดเหตุ ซึ่งเคย
มาชือ้ สินค๎าอยูํที่รา๎ นเกิดเหตุ และได๎ลาออกจากงานกํอสร๎างไปแล๎วในเช๎าวันเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนได๎
สอบสวนปากคาพยานที่พักอยูํด๎วยกันทราบวํา นายน๎อย พาระ ได๎ลาออกจากงานกํอสร๎างไปโดยอ๎างสาเหตุ
วําภรรยาป่วยเข๎าโรงพยาบาลต๎องไปเฝ้าดูอาการของภรรยา พนัก งานสอบสวนจึงเรียกนางนิยม พาระ ภรรยา
ของนายน๎อยฯ มาสอบปากคา ยืนยันวําไมํได๎ป่วยเข๎าโรงพยาบาลแตํอยํางใด ตํอมาวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
เจ๎าหน๎าที่ชุดสืบสวน ได๎พบตัวนายน๎อยฯ ผู๎ตอ๎ งหาที่ซอยประชาสโมสร ๔0 .ในเมือง อ .เมืองขอนแกํน จว .
ขอนแกํน และจะหลบหนี และเป็น
กรณี เรํงดํวนเจ๎าหน๎าที่ตาตรวจจึงควบคุมตัวและเชิญตัวนายน๎อยฯ
ผูต๎ ๎องหาไปสอบถามที่ สภ .เมืองขอนแกํน (สภ.ยํอยพระลับ) ผูต๎ ๎องหาได๎นาพาเจ๎าหน๎าที่ตารวจไปตรวจยึด
ของกลาง คือ เสือ้ แจ๏คเก็ตแขนยาวสีแดง๑ ตัว เสือ้ ยืดสีนาเงิ
้ นแขนยาว๑ ตัว และกางเกงขาสามสํวนสีครีม๑ ตัว
ทีค่ ล๎ายกับคนร๎ายใสํขณะเกิดเหตุ อยูํที่หอพักของตนที่แคมป์ที่พักคนงานกํอสร๎าง หมูบํ ๎านนีโอ .พระลั
ต บ อ.เมือง
ขอนแกํน จว.ขอนแกํน จึงได๎แจ๎งข๎อกลําวหาและจับกุมตัวนาสํงพนักงานสอบสวน ชั้นสอบสวนผู๎ต๎องหาให๎การ
ปฏิเสธตลอดข๎อกลําวหา
๗. คดี อ .จว.ที่ ๔0/๒๕๕๘ คดีอาณาที่ ๔๓๖๖/๒๕๕๘ ลง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.
๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๕.๓0 น. ตามวันเวลาที่เกิดเหตุขณะที่ นางอแมนด๎า โธมัส นั่งให๎อาหารแมว
อยูํหน๎าตึกจิต กระจํางที่เกิดเหตุ ได๎มคี นร๎ายสวมหมวกนิรภัยสีดาปิดหน๎า เป็นชาย อายุประมาณ ๓๕ ปี ขับขี่
จักรยานยนต์จอดแล๎วลงเดินเข๎ามาหาผูเ๎ สียหาย และใช๎อาวุธมีดขํมขูํให๎อยําขัดขืน จากนั้นชายคนร๎ายได๎หยิบ
เอากระเป๋าสะพายสีดาภายในมีทรัพย์สินดังกลําวข๎างต๎นไป และได๎ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ตํอมาวันที่
๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๑.๓0 น. เจ๎าหน๎าที่ตารวจสามารถสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู๎ ต๎องหาได๎
และนาสํงพนักงาน สอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมาย
สถานีตารวจภูธรชนบท
๘. คดี อ .จว.ที่ ๓๗/๒๕๕๘ คดีอาณาที่ ๑0๑/๒๕๕๘ ลง ๒0 มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒0 มิ.ย.
๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๒.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม๎ที่บ๎านพักในหมูํบ๎านแดงน๎อยฯ หมูํ ๕ ต.บ๎านแทํน อ .
ชนบท จว .ขอนแกํน จากการตรวจสถาที่เกิดเหตุพบวําบ๎านพักที่ได๎รับความเสียหายเป็นของนางนิพนธ์ นาม
เตี้ย อายุ ๔๔ ปี ที่บ๎านเลขที่ ๘๓ หมูํ ๕ ต.บ๎านแทํน อ.ชนบท จว.ขอนแกํน ซึ่งขณะเกิดเหตุมี น .ส.วิมล เสวะ
นา อายุ ๒๔ ปี บุตรสาวอยูํที่บ๎านพักหลังดังกลําว โดยกํอนเกิดเหตุ น.ส.วิมลฯ ซึ่งได๎อยูํกินฉันท์สามีภรรยากับ
นายนัฐพล ชลไพร อายุ ๓๔ ปี บ๎านเลขที่ ๒๕/๑ หมูํ ๘ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จว.ขอนแกํน และได๎พากันไป
พักอาศัยอยูํที่บ๎านนายนัฐพลฯ ตํอมาทั้งสองได๎มีปากเสียงกัน น .ส.วิมลฯ จึงได๎กลับมาพักอาศัยอยูํที่บ๎านพัก
หลังเกิดเหตุแตํเพียงผูเ๎ ดียว จนกระทั่งในวันเวลาเกิดเหตุนายนัฐพลฯ ได๎ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเรียก น .ส.วิมล
ฯ กลับไปอยูํด๎วยกัน แตํ น .ส.วิมลฯ ไมํยอมกลับ ทาให๎นายนัฐพลฯไมํพอใจ จึงได๎จุดไฟเผาบ๎านพักของ น .ส.
วิมลฯ จนได๎รับความเสียหายทั้งหลัง หลังเกิดเหตุนายนัฐพลฯได๎หลบหนีไป ภายหลัง จนท . ตารวจได๎ติดตาม
จับกุมตามหมายจับศาล จ .พล ที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลง ๒0 มิ.ย. ๒๕๕๘ จับกุมได๎ที่บ๎านวังเวิน ต .ศรีบุญเรือง อ.
ชนบท จว.ขอนแกํน เมื่อวันที่ ๒0 มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๓0 น.
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๙. คดี อ.จว.ที่ ๓๘/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๑๘๙/๒๕๕๘ ลง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย ๒๕๕๘
เวลาประมาณ ๑๓.00 น. นายทวีโชค โพธิ์ชัย ผูต๎ ๎องหาได๎ถืออาวุธมีดตะขอเข๎าภายในบ๎านของ นายจันทร์ศรี
อิ่มจีน ผูเ๎ สียหาย แล๎วนายทวีโชคฯ ได๎ใช๎มอื ซ๎ายบีบคอผู๎เสียหาย สํวนมือขวาถือมีดตะขอยกขึน้ ขูํจะฟัน
ผูเ๎ สียหาย และขํมขูํให๎ผเู๎ สียห ายถอดสร๎อยคอทองคาหนัก ๑ บาท ที่อยูํในคอผู๎เสียหายให๎กับตน จนผู๎เสียหาย
กลัวและถอดสร๎อยคอให๎ผตู๎ ๎องไป และผู๎ตอ๎ งหายังบังคับให๎ผเู๎ สียหายเอาเงินให๎อกี ๑000 บาท จากนั้นได๎
หลบหนีไปทางหลังบ๎านผู๎เสียหาย โดยผู๎เสียหายไมํได๎รับบาดเจ็บแตํอยํางใด ตํอมาผูต๎ ๎องหาเกิดสา นึกผิดได๎นา
สร๎อยคอทองคาและเงินสดมาคืนให๎กับผูเ๎ สียหาย แตํพฤติการณ์ดังกลําวถือวํารุนแรงผู๎เสียหายจึงได๎แจ๎งความ
ร๎องทุกข์ให๎พนักงานสอบสวนดาเนินคดีกับผูต๎ ๎องหาตามกฎหมาย ซึ่งผูต๎ ๎องหาได๎เข๎าพบพนักงานสอบสวนด๎วย
ตนเอง เพื่อรับทราบข๎อกลําวหาและให๎การรับสารภาพทุกข๎ อกลําวหา เพื่อขอรับโทษตามกฎหมาย
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนน
ประจาเดือน พ.ค.2558 ดังนี้
1) สถิติอุบัติเหตุแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย.2558(6 เดือน) มีอุบัติเหตุเกิด 274 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557 จานวน 259 ครั้ง เพิ่มขึ้น 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.79 มีผู้บาดเจ็บ 1,899 คน เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 1,781 คน เพิ่มขึ้น 118 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62 มีผู้เสี ยชีวิตรวมทั้งสิ้น 163 คน
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 141 คน เพิ่มขึ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60
2) สถิติอุบัติเหตุเดือน มิ.ย. 2558 มีอุบัติเหตุเกิด 42 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557
จานวน 37 ครั้ง เพิ่มขึ้น 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.51 มีผู้บาดเจ็บ 349 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557
จานวน 331 คน ลดลง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 27 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
2557 จานวน 26 คน เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84
3) ผู้เสียชีวิตในเดือน มิ.ย. 2558 จานวน 27 ราย
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 19 ราย และเสียชีวิต ณ โรงพยาบาล จานวน 8 ราย
เสียชีวิตจากจักรยานยนต์ จานวน 23 ราย
เสียชีวิตจากยานพาหนะอื่น ๆ จานวน 4 ราย
สาเหตุที่เกิดอุบั ติเหตุ โดยรวมเกิดจาก ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็ว โดยประมาท ขับขี่ขณะ
มึนเมา ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถย้อนศร และไม่สวมหมวกนิรภัย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม รอง ผกก .จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ และ มิถุนายน
๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ.ร.บ.จราจร 3 ม. 2 ข 1 ร ดังนี้
มิถุนายน ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,486 ราย
๑,457 ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม 1,338 ราย
๑,102 ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม 286 ราย
342 ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,204 ราย
1,382 ราย

-9*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓๐2 ราย
- ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
31 ราย
52 ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม 1,284 ราย
1,372 ราย
- การกวาดขันวินัยจราจรเปรียบเทียบ
เดือน พ.ค.2558
เดือน มิ.ย.2558
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม 2,083 ราย
2,102 ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,869 ราย
๑,924 ราย
การจับกุม ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และ ล็อคล้อ จับกุมเพิ่มขึ้น
- สัญญาณไฟแดงที่แยกท่าพระ ประชาชนอยากจะให้ทาเป็นตัวเลข ไฟแดง เหลือ เขียว
เหลือกี่วินาที เพื่อจะสะดวกในการดูสัญญาณไฟ จะได้ประสานกับแขวงการทางที่ 3 อีกครั้ง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ
ผิดกฎหมาย ของ สภ .เมืองขอนแก่น
ประจาเดือน มิถุนายน 2๕๕๘ ปรากฏว่า ไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น จึงไม่มีรายงานการจับกุมในเขตท้องที่แต่
อย่างใด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เกิดขึ้น 14 คดี เกิด
ในเขตอุทยาน 11 คดี นอกเขตอุทยาน3 คดี เป็นคดีไม้พะยูง 10 คดี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
พ.อ.อ.อรรถพล ศรีกัลป์ แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น สนง.จัดหางาน จว .ขอนแก่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หลอกไปทางาน ต่างประเทศ จานวน 8 ราย แจ้งความดาเนินคดี 4 คดี หลอกไปทางานที่
ประเทศสวีเดน 1 คดี ที่สภ.เมืองขอนแก่น ถูกหลอกไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่น 1 คดี คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ใหญ่บ้านหลอก
คนในพื้นที่คิดว่าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ สนง .จัดหางาน จว .ขอนแก่น ส่ง เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ร่วมกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ก็แจ้งขอความร่วมมือจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งเบาะแส แจ้งเตือนลูกบ้าน แต่กากนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หลอกเอง และได้แจ้งความดาเนินคดีที่ สภ .พล , ถูกหลอกไปประเทศอังกฤษ นวดแผนไทย แจ้งความดาเนินคดี ที่
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่เกิดเหตุ ถูกหลอกไปฮ่องกง คนงาน 4 คน แจ้งความดาเนินคดีที่ สภ .เมืองขอนแก่น
คนต่างด้าว ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น มีใบอนุญาตแล้ว ยอดทั้งหมด 5,810 คน คนต่ างด้าวที่มีวีซ่า จานวน 3,943 คน
คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน จานวน1,867 คน สนง.จัดหางาน จว.ขอนแก่น ได้ร่วมกับ ตม.ร่วมตรวจสอบคนต่างด้าว
พบคนต่างด้าวทาความผิด 14 คน แจ้งความดาเนินคดีแล้ว เป็นนายจ้าง 2 คน เป็นคนลาว 7 คน คนต่างด้าวที่เป็น
ครูสอน ภาษาอังกฤ ษ (แคมมารูน ) 7 คน เป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางโรงเรียน ใช้เอกสารปลอม และทาง
โรงเรียนได้แจ้งความแล้ว ที่ สภ.เมืองขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ

-10๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน ก.ค.2558
สรุปรานงานผลการตรวจประเมิน ร้านเกมส์สีขาว จานวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.3 2)การตรวจสอบ กากับ
ควบคุม ดูแลร้านเกมส์ เกมส์อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ มีรายงานเข้ามา ทั้งหมด 15 อาเภอ จานวนร้านเกมส์ 87
แห่ง คาราโกะ 1 แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฎหมาย 3) สรุปผลการตรวจการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น 16 อาเภอ ในวัด และศาสนสถาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงานโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน - 1) เกี่ยวกับการร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ตามอาเภอต่าง ๆ มีวัฒนธรรมอาเภอรับผิดชอบ ให้ทา
หนังสือสั่งการให้ทางวัฒนธรรมอาเภอ ตรวจร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ทุกร้าน อย่างน้อยเดือนละครั้ง และทาง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้ออกตรวจสอบอีกครั้ง อย่าให้บกพร่อง
2) ร้านจราจร ทุก สภ. ยังเข้มงวดกวดขัน เรื่อง เมาแล้วขับ ส่งฟ้องศาลแขวงทุกคดี ให้ตรวจรถทุกชนิด
แท็กซี่ รถบัส รถทัวร์ ทุกชนิด ทาให้จริงจัง อย่าปล่อยปละละเลย อีกประเด็นที่จะหารือ คือ รถเครื่องจักรการเกษตร
รถไถนา รถอีแต๋น เคยตรวจแอลกอฮอล์ไหม ฝากต่างอาเภอ ช่วงเย็น ๆ ขับกลับบ้าน ฝากดาเนินการด้วย จึงฝาก
สภ.ทุก สภ.ช่วยเคร่งครัดเรื่องนี้ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
3) จัดหางาน ดูคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยความจริงจัง อย่าปล่อยให้มีการ
ดาเนินการเรื่องนี้เป็นอันขาด อีกเรื่อง คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ต้องเข้มงวดกวดขัน การ
แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงาน การดาเนินการตามกฎหมายค้ามนุษย์ ต้องดาเนินการอย่างจริงจัง ไม่มีการ
ละเว้น
4) คดีอาญาทั่วไป ยังคงดาเนินการมาตรการป้องกัน สายตรวจจักรยานยนต์ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจ
เดินเท้า ต้องออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันเหตุ โดยเฉพาะยามวิกาล สิ่งที่จะต้องขอร้องช่วยกันทุกคน เวลากลางวัน
มิจฉาชีพ จะรู้ว่าบ้านพักข้าราชการ จะไม่มีใครอยู่ ฝากช่วยจัดสายตรวจไปดู เรื่องตู้แดงไม่ต้องเอาไปตั้ง เพราะไปไม่
ทั่วถึง จึงขอให้จัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ไปตรวจให้ทั่วถึง
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

