รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายวิวัฒ
๒. พ.อ.จตุรพงศ์
๓. นายเสน่ห์
๔. พ.ต.อ.ออมสิน
๕. นางกรรณิกา
๖. นายชุมนุม
๗. ร.ต.อ.วรพันธุ์
๘. นายอดิศักดิ์
๙. นายศราวุฒิ
๑๐. นางปราณี
๑๑. นายชลอ
๑๒. นายมานะ
๑๓. นายวุฒิพงษ์
๑๔. นายสุทัศน์
๑๕. นายสุทธิ
๑๖. นางนุชนาถ
๑๗. นายคะนอง
๑๘. พ.อ.อ.อรรถพล
๑๙. นางศริยา
๒๐. นางสาวณัสชนก
๒๑.นางสาวโชติภา
๒๒. นางยุสดี
๒๓. นางศิรดา
๒๔. นายกษม
๒๕. นายนิพัฒน์
๒๖. นายสุวิทย์
๒๗.นายพิชญะ
๒๘. ร.ต.ท.มีชัย
๒๙. นายวิทิตย์
๓๐. นายบุญเริง
๓๑. นายปิยิน
๓๒. นายสุรชัย

เมธีวรรณกิจ
บกบน
นนทะโชติ
ตรารุ่งเรือง
แทน
สันติ
แทน
พันธ์แก้ว
แทน
จันทร์นา
แทน
คงวัฒนานนท์ แทน
มหาโชติ
แทน
หัดชุมพล
แทน
เหมาะดี
แทน
พานิชถาวร
แทน
เทียบสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
สุโกศล
ปัญโญวัฒน์
แทน
พลซักซ้าย
แทน
ศรีกัลป์
แทน
โสบุญมา
แทน
วงศ์สละ
แทน
ศักดิ์ดารง
แทน
ศรีสกุลไทย
แทน
มะลาสาย
แทน
เหรัญ
พรเรืองวงศ์
แทน
วงศ์แสน
แทน
ยั่งยืน
สุทธิประภา
แทน
นามมูลน้อย แทน
อรุณรัตน์
แทน
ตลับนาค
วัฒนาอุดมชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
แขวงการทางขอนแก่นที่ ๑
”
ผบก.ตชด.ภาค ๒
”
นายแพทย์สาธารณสุขฯ
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ขก.
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
”
สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขก. กรรมการฯ
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
”
นายอาเภอบ้านไผ่
”

-๒–
๓๓. นายจรูญศักดิ์
สิงหเดช
๓๔. นายอาทิตย์
นพคุณวงศ์
๓๕. นายวิศิษฏ์
นรสิงห์
๓๖. นายรุ่งโรจน์
บุญทศ
๓๗. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๓๘. นายพิพัฒน์
คันธา
๓๙. นายเหมรัฐ
สวัสดิ์ผล
๔๐. นายถนัด
คาอ้อ
๔๑. นายธวัชชัย
รอดงาม
๔๒. นายสาธิต
ทองศรี
๔๓. นายสงครามวิชชญะ เกตุพิบูลย์
๔๔. นายรนัสถ์ชัย
พุ่มเจริญ
๔๕. นายโสภณพงศ์
เหตานุรักษ์
๔๖. นางเยาวรัตน์
แข็งขัน
๔๗. นายกิตติพงศ์
สุขภาคกุล
๔๘. นายกิตติศัพท์
รัตน์ทิพย์
๔๙. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
๕๐. นางสุภาวดี
ศรีสุขวัฒน์
๕๑. นายยุทธพร
พิรุณสาร
๕๒. นายสุรศักดิ์
วัฒนาอุดมชัย
๕๓. นายดารง
คงสกุล
๕๔. นายครรชิต
ดีหนองยาง
๕๕. นายศุภชัย
ลีเขาสูง
๕๖. นายเพชรพงษ์
จิระนันท์
๕๗. พ.ต.ท.จีรัฐติกุล
จรัสกมลพงศ์
๕๘. พ.ต.ท.จินดา
เทพยศ
๕๙. พ.ต.ท.แทน
ศิริฉาย
๖๐. พ.ต.ท.เทวฤทธิ์
บูรณรักษ์
๖๑. พ.ต.อ.สุรพจน์
เมธศาสตร์
๖๒. พ.ต.ท.อาคม
นารินทร์
๖๓. พ.ต.ท.วิธาน
ชะลอกลาง
๖๔. พ.ต.ท.ประดับ
อ่อนตาแสง
๖๕. พ.ต.ท.ภานุกูล
พลูสุข
๖๖. พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม
๖๗. พ.ต.ท.สายันต์
ทิพย์แสง
๖๘. พ.ต.ท.อภิโชติ
ไชยมงคล
๖๙. พ.ต.ท.อัครบุตร อัครสุขบุตร
๗๐. พ.ต.ท.บรรจบ
เกตุชมพู
๗๑. พ.ต.อ.วีระวัฒน์ สระบัว
๗๒. พ.ต.อ.สุชาติ
สุขสมบัติ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน

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

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
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๗๓. พ.ต.ท.กนกพันธ์
๗๔. พ.ต.อ.จารัส
๗๕. พ.ต.อ.สุจินต์
๗๖. พ.ต.อ.ธนาวัชร
๗๗. พ.ต.ท.ชัยธัช
๗๘. ร.ต.อ.อนันต์
๗๙. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๘๐. พ.ต.ท.สมพงษ์
๘๑. พ.ต.อ.สุรัตน์
๘๒. พ.ต.อ.โผนชัย
๘๓. พ.ต.ท.ฑฤกร
๘๔. นายทวีทรัพย์
๘๕. นายกาธร
๘๖. พ.ต.ท.วิสุทธิ์

พงศ์จรณบูรณ์
ไชยศักดิ์
ศิริขันธ์
ดีบุญมี
มงคลธง
พลสิทธิ์
พิมพ์แก้ว
ซื่อสัตย์
ไตลังคะ
ครองยุทธ
สอนวงษ์
ลอยนอก
วิเชฏฐพงศ์
สิทธิเราะ

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน

-๓ผกก.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
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ
กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ )
พ.ต.ท.วิสุทธิ์ สิทธิเราะ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย โดยสามารถเปิดดู
ได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๗ )
- ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ท.วิสุทธิ์ สิทธิเราะ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ) สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๗
๘
+๑
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
๔๓
๒๘
-๑๕
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๗๐
๘๒
+๑๒
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๕๙
๕๖
-๓
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๗๓๖
๘๖๔
+๑๒๘

-๔ กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่

๑
๒
๓
๔
๕

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เพิ่มขึ้น ๑๔.๒๙ %
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๓๔.๘๘ %
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เพิ่มขึ้น ๑๗.๑๔ %
คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๕.๐๘ %
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
เพิม่ ขึ้น ๑๗.๓๙ %
ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
การจับกุม
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
% เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓(๔๒.๘๖ %)
๗ (๘๗.๕๐ %)
+๔๔.๖๔
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๒๙(๖๗.๔๔ %)
๑๓(๔๖.๔๓ %)
-๒๑.๐๑
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๒๗(๓๘.๕๗ %)
๔๐(๔๘.๗๘ %)
+๑๐.๒๑
กลุ่มที่ ๔ คดีทนี่ ่าสนใจ
๑๑(๑๘.๖๔ %)
๙(๑๖.๐๗ %)
-๑.๘๖
เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เพิ่มขึ้น ๘๗.๕๐ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๔๖.๔๔ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เพิ่มขึ้น ๔๘.๗๘ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๑๖.๐๗ %
- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มที่ ๑ เกิดเพิ่มขึ้น ๑ คดี กลุ่มที่
๒ เกิดลดลง ๑๕ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดเพิ่มขึ้น ๑๒ คดี กลุ่มที่ ๔ เกิดลดลง ๓ คดี
กลุ่มที่ ๕
เกิดเพิ่มขึ้น ๑๒๘ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มที่ ๑ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๔๔.๖๔ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๒๑.๐๑ %
กลุ่มที่ ๓ จับกุมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๑๐.๒๑ %
กลุ่มที่ ๔ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๑.๘๖ %
ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕๕7 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือ นขวัญ เกิดขึ้น
๘ รำย จับได้ 7 รำย ผู้ต้องหำ 1๒ คน ดังต่อไปนี้
สถำนีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ 36/2557 คดีอำญำที่ 4496/2557 ลง 15 กรกฎำคม 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม
2557 เวลำประมำณ 04.00 น. เกิดเหตุชิงทรัพย์ที่ร้ำนแฟมิ ลี่มำร์ท ถนนเหล่ำนำดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขณะที่พนักงำนของร้ำนแฟมิลี่มำร์ท จำนวน 2 คน กำลังทำงำนอยู่ภำยในร้ำน นำย
สุนทร เหล่ำทนนท์ อำยุ ๓๑ ปี ผู้ต้องหำคนที่ 1 ได้เข้ำมำภำยในร้ำนและ ชักอำวุธปืนสั้นปลอมออกจำกเอว เมื่อ
พนั กงำนภำยในร้ ำนเห็ นจึ งตกใจกลั ว และหลบหนี เข้ำหลั งร้ำน ผู้ ต้องหำได้ลั กเอำทรัพย์สิ นภำยในร้ำน ได้แก่ สุ รำ
ต่ำงประเทศ ,บุหรี่ และบัตรเติมเงินโทรศัพท์ รวมรำคำประมำณ 9,097 บำท แล้วหลบหนีไปขึ้นรถจักรยำนยนต์ โดยมี
นำยฐำปนภัทร สิงหำจันทร์ ผู้ต้องหำที่ 2 จอดรถรออยู่ด้ำนนอกเพื่อดูต้นทำง หลังก่อเหตุผู้ต้องหำทั้งสองคนได้ขับขี่
รถจักรยำนยนต์หลบหนีไป ต่อมำเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ออกติดตำมจับกุมตัว
คนร้ำยทั้งสองคนได้ เบื้องต้น ทั้งสองคนให้ กำรว่ำได้ร่วมกันกระทำควำมผิดจริง พนักงำนสอบสวนจึงดำเนิ นคดีตำม
กฎหมำยต่อไป

-๕๒. คดี อ.จว.ที่ 37/2557 คดี อ ำญำที่ 4585/2557 ลง 18 กรกฎำคม 2557 เมื่ อ วั น ที่
16 กรกฎำคม 2557 เวลำประมำณ 12.00 น. พนักงำนสอบสวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้รับแจ้ง
จำก นำงสำวสุ พรรษำ สรรพสมบัติ ว่ำถู กคนร้ำยชิงทรัพย์รถจักรยำนยนต์ยี่ห้ อยำมำฮ่ำ รุ่นฟีโ น่ สี ดำ ส้ม ขำว
หมำยเลขทะเบียน คบพ 146 ขอนแก่น ไปตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2557 เวลำประมำณ 20.00 น. แล้ว
คนร้ำยได้หลบหนีไป เหตุเกิดที่ถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำนหนองหลุบ (ข้ำงโรงน้ำแข็งกรเดช) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้ำหน้ำที่ตำรวจออกสืบสวนติดตำมทรำบว่ำคนร้ำยได้นำรถออกขำยในรำคำ 2,500
บำท จึงได้ทำกำรล่อซื้อ กระทั่งวันที่ 17 กรกฎำคม 2557 เวลำประมำณ 22.00 น. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจให้สำยลับ
ล่อซื้อรถจำกคนร้ำยทรำบชื่อภำยหลังว่ำ นำยชัยวุฒิ หรือแม็ก กำญจนภำส เบื้องต้นให้กำรรับสำรภำพว่ำก่อเหตุชิง
รถจักรยำนยนต์ของผู้เสียหำยไปจริง โดยได้ร่วมกับนำยนรเทพ หรือแบงค์ พรมจักร ซึ่งอยู่ระหว่ำงหลบหนี จึงจับกุม
และควบคุมตัว นำส่งพนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำย ส่วนนำยนรเทพฯ ผู้ต้องหำคนที่ 2 อยู่ระหว่ำง
สืบสวนสอบสวนติดตำมจับกุมตัวมำดำเนินคดีต่อไป
๓. คดี อ.จว.ที่ 38/2557 คดีอำญำที่ 4614/2557 ลง 19 กรกฎำคม 2557 เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน
2557 เวลำประมำณ 22.00 น. ขณะที่ผู้เสียหำยกำลังขับขี่รถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ รุ่นฟีโน่ สีน้ำเงิน ดำ ขำว
ทะเบียน คลล 718 ขอนแก่น เดินทำงกลับบ้ำนหนองหลุบ เมื่อถึงบริเวณถนนเลี่ยงเมือง จุดกลับรถหน้ำโรงน้ำแข็งกร
เดช ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่เกิดเหตุ ได้มีผู้ต้องหำจำนวน 2 คน ขับขี่
รถจักรยำนยนต์ตำมประกบ ผู้เสียหำยกลัวจึงเร่งเครื่องหลบหนีแต่ผู้ต้องหำได้เร่งเครื่องติดตำมจนแซงรถของผู้เสียหำย
นำยชัยวุฒิฯ ผู้ต้องหำที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขับขี่ได้ใช้เท้ำถีบรถจักรยำนยนต์ของผู้เสียหำยจนเสียหลักตกร่องครูดไปตำมร่อง
กลำงถนน จนได้รับบำดเจ็บที่กระดูกข้อมือพร้อมกับมีแผลถลอกตำมร่ำงกำยหลำยแห่ง แล้วนำยวรเทพฯ ผู้ต้องหำที่
2 ซึ่งนั่งซ้อนท้ำย ได้ลงไปเอำรถจักรยำนยนต์ของผู้เสียหำยขับขี่หลบหนีไป ผู้เสียหำยจึงขอควำมช่วยเหลือและ
หน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยำบำล ต่อมำได้เดินทำงมำพบ พนักงำนสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหำตำมกฎหมำย
หลังจำกนั้นผู้ต้องหำที่ 1 ถูกจับกุมตัวได้ในคดีอำญำคดีอื่น พร้อมรถจักรยำนยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุและรถจักรยำนยนต์
ของผู้เสียหำยในคดีนี้ พงส.จึงแจ้งข้อกล่ำวหำเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2557 ส่วนผู้ตอ้ งหำคนที่ 2 คือนำยวรเทพฯ
อยู่ระหว่ำงหลบหนี เจ้ำหน้ำที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมำยจับและสืบสวนติดตำมจับกุมตัวมำดำเนินคดีต่อไป
๔. คดี อ.จว.ที่ 39/2557 คดีอำญำที่ 4707/2557 ลง 23 กรกฎำคม 2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม
2557 เวลำประมำณ 21.40 น. ได้รับแจ้งทำงวิทยุว่ำมีอุบัติเหตุรถยนต์ตกลงในแม่น้ำชี บริเวณสะพำนบ้ำนหมีใหญ่ ถนน
สำยท่ำพระ-พระยืน ตำบลท่ำพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่น
วีออส สีดำ หมำยเลขทะเบียน 1 กค-2831 กรุงเทพมหำนคร สภำพหัวรถทิ่มลงไปในน้ำ แต่ส่วนท้ำยโผล่อยู่ริมตลิ่ง พบศพ
ชำยรูปร่ำงท้วมห่อพันด้วยผ้ำซุกไว้อยู่กระโปรงท้ำยรถ ทรำบชื่อภำยหลัง คือนำยฐิติพันธุ์ ภักดี ส่วนผู้นั่งมำด้วยกันเป็นหญิง
คำดว่ำน่ำจะเป็นภรรยำของผู้เสียชีวิต คือ นำงสะอำด ภั กดี เข้ำรับกำรรักษำตัวอยู่โรงพยำบำลสิรินธร จำกกำรชันสูตรพลิก
ศพในเบื้องต้นแพทย์ให้ควำมเห็นว่ำผู้เสียชีวิตน่ำจะถูกฆ่ำมำจำกที่อื่น แล้วนำศพมำทิ้ง เนื่องจำกสภำพศพเริ่มจะแข็งตัว น่ำจะ
เสียชีวิตมำแล้วไม่ต่ำกว่ำ 6 – 12 ชั่วโมง ได้นำศพส่งโรงพยำบำลศรีนครินทร์เพื่อหำสำเหตุกำรเสียชีวิต ต่อมำเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถสืบสวนติดตำมจับกุมผู้ต้องหำตำมหมำยจับได้ ๒ คน คือ นำยเมธี หรือยอด สิงห์ธ ำนี อำยุ ๕๘ ปี และ นำยมังกร
หรือแอ๊ด ศรีตระฉัตรมุฬี อำยุ ๕๘ ปี นำผู้ต้องหำส่งพนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำย ส่วนผู ้ต้องหำอีก ๑ คน

อยู่ระหว่ำงหลบหนี จะได้สืบสวนติดตำมจับกุมมำดำเนินคดีต่อไป
๕. คดี อ.จว.ที่ ๔๐/๒๕๕๗ คดีอำญำที่ ๔๗๙๕/๒๕๕๗ ลง ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม
๒๕๕๗ เวลำประมำณ ๐๓.๔๙ น. มีคนร้ำยเป็นชำย รูปร่ำงท้วม สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยำนยนต์ไม่ทรำบ
หมำยเลขทะเบียน มำจอดที่หน้ำหอพักเรวด้ำ แล้วเดินไปหำนำยเสือน้อย หม่องเอ ผู้เสียหำย และใช้อำวุธปืนเล็งไปที่
ผู้เสียหำยขณะนั่งอยู่ที่เคำเตอร์ภำยในหอพัก พร้อมทั้งขู่ให้เข้ำไปอยู่ในห้องหำกออกมำจะยิง จำกนั้นได้รื้อค้นทรัพย์สิน
ในลิ้นชักเคำเตอร์ ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวน ๑๒,๐๐๐ บำท จำกนั้นได้ขับขี่รถจักรยำนยนต์หลบหนีไป พนักงำน
สอบสวนได้รับแจ้งเหตุแล้วเดินทำงไปตรวจสถำนที่เกิดเหตุและรับคำร้องทุกข์ไว้เพื่อดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนหำตัว
คนร้ำยมำดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป

-๖๖. คดี อ.จว.ที่ ๔๑/๒๕๕๗ คดีอำญำที่ ๔๘๐๘/๒๕๕๗ ลง ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม
๒๕๕๗ เวลำประมำณ ๑๕.๑๕ น. ขณะที่ นำงสำวณัฐพร เศรษฐรักษำ ผู้เสียหำย นั่งเล่นเกมส์อยู่ มีนำยคทำรัตน์
หวังสุวรรณ ผู้ต้องหำ ได้เข้ำมำภำยในร้ำนแล้วใช้อำวุธมีดขนำดเล็กมำกรีด และเคำะที่โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ข้ำง ๆ
ผู้ เสี ย หำยเพื่อให้ เกิดควำมหวำดกลั ว และข่ มขู่บัง คับให้ ผู้ เสี ยหำยส่ งมอบโทรศัพท์ จำกนั้นได้ ห ลบหนีไป ต่อมำ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสำมำรถติดตำมจับกุมผู้ต้องหำได้และนำส่งพนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำย
สถำนีตำรวจภูธรสีชมพู
คดี อ.จว.ที่ 34/2557 คดีอำญำที่ 213/2557 ลง 4 กรกฎำคม 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2557
เวลำประมำณ 21.00 น. เศษ เกิดเหตุฆ่ำกันตำย ที่สะพำนห้วยทรำยขำว หมู่ 8 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
จั ง หวัด ขอนแก่น โดยนำยไกรวิท ย์ แซงดำนุช อำยุ 18 ปี และนำยทองพู น แซงจั นดำ อำยุ 33 ปี ได้ ขั บ ขี่
รถจักรยำนยนต์ออกจำกบ้ำนพักจะข้ำมสะพำนไปฝั่งหมู่บ้ำนซำยำงโดยมีนำยทองพูนฯ (ผู้ตำย) เป็นคนซ้อนท้ำย เมื่อ
ไปถึงบริเวณสะพำนที่เกิดเหตุ ได้มีกลุ่มคนร้ำยไม่ทรำบจำนวนดั กทำร้ำย โดยใช้มีด ไม้ และปืน ไม่ทรำบขนำดและ
ชนิดเป็นอำวุธ จำกกำรตรวจชันสูตรพลิกศพนำยทองพูนฯ (ผู้ตำย) ซึ่งตกจำกรถ พบรอยกระสุนถูกแผ่นหลังของผู้ตำย
จำนวน 3 แผล รอยทะลุบริเวณหน้ำอกด้ำนขวำจำนวน 1 แผล บำดแผลฟกช้ำถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณไหล่ข้ำงซ้ำย
และมีแผลถูกฟันที่บริเวณแขนขวำจำนวน 1 แผล ส่วนนำยไกรวิทย์ฯ ผู้ขับขี่ ได้รับบำดเจ็บถูกยิงที่บริเวณต้นแขนขวำ
พบแผลรอยกระสุนปืนจำนวน 8 รู หลังจำกถูกยิงได้ขับขี่รถต่อไปอีกประมำณ 30 เมตร รถตกข้ำงถนน จึงวิ่งข้ำม
ห้ว ยใต้ส ะพำนย้ อนกลั บ ไปขอควำมช่วยเหลื อจำกชำวบ้ำนนำส่ งโรงพยำบำล ต่อมำวันที่ 4 กรกฎำคม 2557
พนักงำนสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำน พร้อมเจ้ำหน้ำที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตำมจับกุมตัวผู้ต้องหำได้ทั้ง 4 คน
ประกอบด้วย ๑.) นำยนพรัตน์ หรือหลิว บุญมำ อำยุ ๒๑ ปี ๒.) นำยไชยวัฒน์ หรือแรมโบ้ พักตะดิน อำยุ ๒๔ ปี
๓.) นำยสัญญำ หรือยำ แทนคอน อำยุ ๒๐ ปี ๔.) นำยมงคล หรืออ๊อฟซ่ำ มุ้งเป้ำ อำยุ ๑๕ ปี พร้อมของกลำง
นำส่งพนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำย
สถำนีตำรวจภูธรซำสูง
คดี อ.จว.ที่ 35/2557 คดีอำญำที่ 152/2557 ลง 5 กรกฎำคม 2557 เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม
2557 เวลำประมำณ 07.00 น. ได้มีคนร้ำยไม่ทรำบว่ำเป็นผู้ใด ได้ฆ่ำหญิงไม่ทรำบชื่อเสียชีวิต แล้วนำมำเผำเพื่อ
ทำลำยศพที่บริเวณโคนต้นไม้ริมป่ำอ้อย บ้ำนดงซำ ตำบลบ้ำนโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ต่อมำเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำน ทรำบชื่อผู้ตำย คือ นำงชุติมำศ เขื่อนขันธ์ อำยุ 39 ปี ที่อยู่
107 หมู่ 13 ตำบลบ้ำนขำม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประกอบอำชีพเป็นครูอัตรำจ้ำงที่ โรงเรียนเหล่ำใหญ่
ตำบลบ้ำนขำม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แต่งงำนกับนำยอำรุ่ง วงษ์ชัยนัน อำยุ 42 ปี มีบุตรชำยด้วยกัน
จำนวน 1 คน หลังเกิดเหตุนำยอำรุ่งฯ ได้หำยตัวไป พนักงำนสอบสวนจึงได้ขออนุมัติหมำยจับศำลจังหวัดขอนแก่นที่
229/2557 ลง 7 กรกฎำคม 2557 และสำมำรถติดตำมจับกุมตัวนำยอำรุ่งฯ ผู้ต้องหำ มำดำเนินคดีได้ในเวลำ
ต่อมำ
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ฝากเรื่ องความผิ ดเกี่ ยวกั บทรั พย์ ลั ก วิ่ ง ชิ ง ปล้ นทรั พย์ ที่ ยั งคงมี เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ถึ งแม้ ว่ าการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ลดลงแล้ว แต่เรื่องอื่นๆก็ยังเกิดขึ้นเป็นประจาเพื่อให้การเกิดคดีลดน้อยลง ให้ทุกพื้นที่ช่วยกันรณรงค์
ป้องกันเหตุเกี่ยวกับการกระทาผิดต่อทรัพย์โดยให้วางมาตรการควบคุมการเกิดคดีต่างๆ ในขณะเดียวกันถ้ามีการเข้มงวด
ในเรื่องนี้แล้วจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ทาอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ความผิ ดเรื่ องการเมาแล้ วขับให้ทุกสถานีตารวจภูธรตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเคร่งรัด
ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่อความคุมและจับกุมการเมาแล้วขับบนถนนสาธารณะเพราะการขับรถในสภาพมึนเมา
นั้นจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ขับขี่สัญจรตามปกติ
ที่ประชุม
- รับทราบ

-๗๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายวิทิตย์ นามมูลน้อย แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเดือน มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ เดือน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
๒๘๘ ครั้ง เปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๖ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๖๐ ครั้ง ลดลง ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๗๖ มีผู้บาดเจ็บรวม ๒,๐๔๐ คน เปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ รวม ๒,๓๐๕ คน ลดลง ๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๔๙ มีผู้ เสี ย ชี วิ ตทั้ งสิ้ น ๑๕๗ คน เปรี ยบเที ย บปี ๒๕๕๖ รวม ๒๐๐ คน ลดลง ๔๓ คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
๒๑.๕๑ สถิติในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๙ ครั้ง เปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ รวม ๔๔ ครั้ง ลดลง
๑๕ ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๔.๐๙ มี ผู้ บ าดเจ็ บ รวม ๒๕๙ คน ปี ๒๕๕๖ รวม ๒๘๓ คน ลดลง ๒๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๘
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ให้นาสถิติเดือนสิงหาคมไปเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนแล้วให้สรุปว่ามีการเกิดอุบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไรแล้วนาข้อมูลที่เปรียบเทียบมารายงานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ในเดือน ตุลาคม
๒๕๕๗
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.ฑฤกร สอนวงษ์
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ.ร.บ.
จราจร ดังนี้
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๗
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,๒๘๐ ราย
๑.๓๙๔ ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม ๑,๐๘๙ ราย
๑,๒๕๑ ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม ๒๑๙ ราย
๒๖๙ ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,๐๑๔ ราย
๑,๒๙๐ ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๒๒๔ ราย
๓๓๑ ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
๕๓ ราย
๗๖ ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม ๑๐๕ ราย
๑๗๑ ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๓๖๕ ราย
๓๘๘ ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม
๓๕ ราย
๔๑ ราย
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
จราจรให้ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขและนายอาเภอทุกแห่ง รณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจร
ให้มากขึ้น
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๔ การจัดระเบียบสังคม
นายคะนอง พลซักซ้าย จัดระเบียบหอพักประจาจังหวัดขอนแก่น
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด” ผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัติหอพักสีขาว ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ออกตรวจในพื้นที่
อาเภอชุมแพและทางทิศใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบหอพักที่มีผู้ประกอบการดูแล ๔๐ หอพัก หอพักชาย ๑๕
หอพัก หอพักชาย ๒๕ หอพัก ไม่พบพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
เพื่อให้หอพักที่ไม่ถูกต้องได้รับผลกระทบ ควรจะหาวิ ธีประชาสัมพันธ์ จูงใจให้คนเข้าพักอาศัยในหอพักที่มี
มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ประชุม - รับทราบ

-๘๔.๕ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้นรวม ๕ คดี
ผู้ต้องหา ๕ ราย เหตุเกิดขึ้นที่ อาเภอชุมแพ ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ ราย อาเภอเมืองขอนแก่น ๔ คดี ผู้ต้องหา
๔ ราย คดีอยู่ในกระบวนการสอบสวน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
ประชาสัมพันธ์ว่าสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นในขณะนี้มีกล้าไม้พะยูงและกล้า
ไม้คูณ สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร รวม ๑๕,๐๐๐ กล้า ไว้สาหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานที่สนใจขอรับกล้าไม้ได้
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน สิงหาคม เกิดขึ้น ๕๒ คดี คดีไม้
เกิดในเขตอุทยานแห่งชาติ ๑๗ คดี นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ๕ คดี คดีลักลอบตัดไม้พะยูง ๔๗ คดี
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ด ชอบรั กษาของกลางให้ ดูแ ลรัก ษาของกลางอย่า งปลอดภั ย ทุ กคดี ของกลางทุก ชิ้นให้
ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
พ.อ.อ.อรรถพล ศรีกัลป์ แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น รับเรื่องร้องทุกข์ติดตามเงินค่าตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย ๒ เรื่อง ๓ ราย
รับเรื่องร้องทุกข์ขอรับการช่วยเหลือกรณีกลับจากการไปทางานต่างประเทศ จานวน ๓๑ ราย คนหางานที่ร้อง
ทุกข์ขอติดตามเงินภาษี ๓ เรื่อง ๓ ราย คนงานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือแล้ว จานวน ๗ เรื่อง รวม ๗
ราย เป็ นจ านวนเงิน ๗๖๘,๖๖๖ บาท คนต่างด้าวที่ทางานในจังหวัดขอนแก่น รวม ๕,๒๕๓ คน เข้ามาใน
ราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๖๐๓ คน ส่งเสริมการลงทุน ๕๖ คน และแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ ๕,๔๖๗ คน
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๘ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปรายงานผล
การออกปฏิบัติการและรายงานผลการดาเนินงานในการออกตรวจประเมิน “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัด
ขอนแก่น” สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน “ร้าน
เกมสีขาวเพื่อเยาวชน”จั งหวัดขอนแก่น ประจาปี ๒๕๕๗ ในการจัดโครงการร้ านเกมสี ขาวเพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉั น ท์ จั ง หวัด ขอนแก่น ในวั นที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจัง หวัด ขอนแก่ น
จาก ๒๖ อาเภอ ร้ านเกมสี ขาวต้น แบบ ๑ แห่ ง ระดับ ๓ ดาว ๗๘ แห่ ง ระดับ ๒ ดาว ๓๐๔ แห่ ง
ระดับ ๑ ดาว ๑๕๗ แห่ง
- การประเมินศาสนสถานสีขาว โบสถ์ มัสยิด จากทั้งหมด ๕๘ แห่ง เป้าหมาย ๔๐ แห่ง ดาเนินการได้
๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐
- รายงานผลการตรวจสอบและตรวจเยี่ยม กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกมอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ
จังหวัดขอนแก่น มีอาเภอรายงานเข้ามา
๑๐ อาเภอ มี ๑ อาเภอที่กระทาความผิด พบร้านเกมจานวน ๔ แห่งปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้าไป
ใช้บริการก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ต้องกวดขันเรื่องอายุผู้ใช้บริการ ซึ่งมีกฎหมายกาหนดไว้ โดยทาประกาศติดไว้หน้า
ร้าน เวลาไหน เปิด – เปิด และอายุผู้เล่น และอย่าให้มีเรื่องของยาเสพติดเกิดขึ้นในร้านเด็ดขาด
ที่ประชุม - รับทราบ

-๙๔.๙ รายงานผลความคืบหน้าโครงการขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
นายอดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลความคืบหน้าโครงการของแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ผลการ
ดาเนินการ ตั้งแต่ มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีจานวนหมู่บ้าน ๒,๓๕๓ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒,๑๕๒
หมู่ บ้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๙๓ จ านวนหลั ง คาเรื อ นทั้ ง หมด ๓๗๕,๗๑๕ หลั ง คาเรื อ น เข้ า ร่ ว มโครงการ
๓๐๘,๓๒๙ หลังคาเรือน งานศพทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ งาน ปลอดเหล้าอย่างเดียว ๓,๘๑๘ งาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙
ปลอดเหล้าและการพนัน ๓,๑๕๐ งาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๗ การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน เดือนมิถุนายน
และ เดือนกรกฎาคม จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม เพิ่มขึ้น
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
โครงการขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เป็นโครงการที่ดีและอยากให้มี
ผลการปฏิบัติที่จริงจัง เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือในงานศพปลอดเหล้าต้องดูปริมาณการจาหน่ายสุราในปัจจุบันว่า
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในพื้นที่เพราะจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีการลดลงจริงหรือไม่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานการประชุมโดยเอกสาร
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ขอกาชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการจริงจัง ใน ๓ เรื่อง คือ
๑. การรณรงค์และป้องกัน เหตุ ลัก วิ่ง ชิง ปล้นทรัพย์ภายในพื้นที่ อย่าให้ เกิดขึ้นให้ ไปหามาตรการและ
วางแผนหาวิธีการว่าจะป้องกันอย่างไร โดยเฉพาะ ธนาคาร ร้านทอง ฯลฯ
๒. การตั้งจุดตรวจจับผู้กระทาความผิดกฎหมายเมาแล้วขับ รวมถึงการรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชน
เคารพกฎจราจร
๓. กวดขันร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ในเรื่องของผู้เข้าใช้บริการให้ถูกต้องตามเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมถึง
อย่าให้มีการเผยแพร่ของยาเสพติด
ประธานฯ - ไม่มีข้อราชการอื่นๆ อีก ขอเลิกประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.วิสุทธิ์ สิทธิเราะ จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(วิสุทธิ์ สิทธิเราะ)
สว ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง ปทุมพร พินิจมนตรี ผู้พิมพ์/ทาน
(ปทุมพร พินิจมนตรี)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

