รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 8/๒๕๕๘
วันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายวิวัฒ
เมธีวรรณกิจ
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธาน ฯ
2. พ.ต.ท.อนันต์
ตั้งใจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
กรรมการ
3. นางสาว อรุณวรรณ แก้วจินดา
อัยการจังหวัดขอนแก่น
“
4. พ.ต.อ.สุดพิเศษ
เอกศิริ
แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
5.นางกรรณิกา
กันทา
ผอ.สพป.ขอนแก่น
”
6. ร.ต.อ.วรพันธุ์
จันทริมา
แทน ผบก.ตชด.ภาค 2
“
7. นางสาว นวลลออ จุลพันธ์
แทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
“
๘. ทพ.มุนี
เหมือนชาติ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
”
๙. นายจารัส
เพียงธรรม
แทน เกษตรและสหกรณ์ จว.ขก.
“
10 นายชลอ
เหมาะดี
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก. ”
๑1. นายวุฒิพงษ์
เทียบสุวรรณเลิศ
สรรพากรพืน้ ที่ขอนแก่น
”
๑2. นายสุทัศน์
เกตษา
แทน สรรพสามิตพืน้ ที่ขอนแก่น
”
๑3. นางสาวกาญจนา ราชธาดา
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑4. นางวันเพ็ญ
วิถีเทพ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑5. นายประณต
จันทร์ศรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ”
๑6. นางสาว กตพร สายเมืองสุข แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
17. นายเอกราช
ก้อนจันทร์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
18. นางศิระดา
มะละสาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
“
19. นายประภัทร
ประพันธ์พจน์
สถิตจิ ังหวัดขอนแก่น
”
๒0. นายธวัชชัย
มูลมิ่ง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
๒1. นายเจริญลาภ ฬาทอง
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
๒2. นายสุวิชา
สิชาเหง้า
แทน สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
23. ร.ต.อ.มีชัย
สุทธิประภา แทน สว.ส.ทท.๓ กก.๓ ขอนแก่น
”
24. นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น
”
25. นายบุญเริง
อรุณรัตน์
แทน ผอ.สานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 8
“
๒6. นายปิยิน
ตลับนาค
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
”
27. นางวิไลวรรณ หาญชนะ
แทน นายอาเภอพล
“
28. นายพยุง
เหล็กดี
แทน นายอาเภอชุมแพ
“
29.นายณัฐภัทร
พลอยสุภา
แทน นายอาเภอน้าพอง
”

-2๓0. นายวรทัศน์
ธุลีจันทร์
นายอาเภอหนองเรือ
๓1. นายเสกสรร
สุวรรณโค
แทน นายอาเภอภูเวียง
๓2. นายณรงค์ฤทธิ์ ลาสะอาด
แทน นายอาเภอมัญจาคีรี
33.นายเชิดศักดิ์
พรมมาหอม แทน นายอาเภอชนบท
๓4. นายถนัด
คาอ้อ
แทน นายอาเภอกระนวน
๓5. นายเพ็ง
เหมียดไธสง แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
36. นายศิรวิ ัฒน์
พินจิ พานิชย์
นายอาเภอสีชมพู
37. นางไพรจิตร์
ชนะภัย
แทน นายอาเภอแวงน้อย
38. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
นายอาเภอบ้านฝาง
39. นายเลื่อน
ถวิลวงษ์
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
40.นางเยาวรัตน์
แข็งขัน
แทน นายอาเภอเขาสวนกวาง
๔1. นางนิ่มนวล
โม้ชัย
แทน นายอาเภอพระยืน
๔2. นายสังสรรค์
เสโส
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
๔3. นายพรประเสริฐ ควรรณสุ
นายอาเภอเปือยน้อย
44.นายณัฐวุฒิ
เพียเกษม
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
๔5. นายสมเดช
พรมทา
แทน นายอาเภอซาสูง
๔6. นายไพฑูรย์
มหาชื่นใจ
นายอาเภอหนองนาคา
๔7. นายปิยะพงษ์
คลังทอง
นายอาเภอโคกโพธิ์ไชย
48. นายชาติชาย
ขาชื่น.
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
49. นายวิษณุพงษ์
สงวนสัจพงษ์
นายอาเภอโนนศิลา
๕0. นายปริวาส
ชัยลิศ
แทน นายอาเภอเวียงเก่า
๕1. พ.ต.ต.จีรัฐติกุล จรัญกมลพงศ์ แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
52. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์ ปานเรือนแสน แทน ผกก.สภ.พล
๕3. พ.ต.ต.กฤษฎา นิตพิ จน์
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
๕4. พ.ต.ต.ธรรมวิทย์ พลแก้ว
แทน ผกก.สภ.ชุมแพ
๕5. พ.ต.ต.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
๕6. พ.ต.ท.อาคม
นารีจันทร์
แทน ผกก.สภ.กระนวน
๕7. พ.ต.อ.ธีรัชช์
โอสถานนท์
ผกก.สภ.พระยืน
58.พ.ต.ท.สายัณห์ สิงห์ขรณ์
แทน ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
59. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย พิมพ์แก้ว
แทน ผกก.สภ.มัญจาคีรี
๖0. พ.ต.ท.สง่า
ศรีวิชัย
แทน ผกก.สภ.ชนบท
๖1. พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แก้วกันยา
แทน ผกก.สภ.แวงใหญ่
๖2. พ.ต.ท.ธนารัตน์ มีทองหลาง แทน ผกก.สภ.หนองเรือ
๖3. พ.ต.ท.สมุทร
สีดาราช
แทน ผกก.สภ.ภูเวียง
64. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน ผกก.สภ.บ้านฝาง

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

๖5. พ.ต.ต.ศิริศักดิ์ พงษ์ประสิทธิ์
66. พ.ต.ต.ณัฐศาสตร์ สุจริต
67. พ.ต.ท.ขุนพล
สุทธิวรรณา
68. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
จงกลรัตน์
69. พ.ต.ท.ชัยธัช
มงคลธง
๗0. ร.ต.อ.คัชพัฒน์ พลสิทธิ์
๗1. พ.ต.ท.สมพงษ์ ซื่อสัตย์
๗2. พ.ต.ท.สุทธิสม ตระแก้วจิตร
73. พ.ต.ท.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
74.นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
75. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
76. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑

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

-3ผกก.สภ.แวงน้อย
ผกก.สภ.เปือยน้อย
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
ผกก.สภ.บ้านแฮด
ผกก.โนนศิลา
ผกก.สภ.หนองนาคา
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
ผกก.สภ.เวียงเก่า
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

กรรมการ
”
“
“
”
”
”
”
“
”
”
กรรมการ/เลขานุการฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1)สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ขอความร่วมมือจากนายอาเภอทุกอาเภอ ทั้ง 26 อาเภอ
ท่าน ผกก.สภ. ทั้ง 26 สภ. ช่วยกันรับผิดชอบความปลอดภัยในพืน้ ที่รับผิดชอบ สาระสาคัญให้ระมัดระวังการ
ก่อเหตุที่รุนแรง หรือเหตุร้ายต่าง ๆ ทั้งนายอาเภอ หรือผูแ้ ทน และ ผกก .สภ. ทุก สภ .ไปดาเนินการประชุม
ภายในพืน้ ที่ ว่าอาเภอที่รับผิดชอบมีสถานที่ ที่ลอ่ แหลมต่อการร้ายก่อกวนหรือก่อกวนความไม่สงบ ที่ไหนบ้าง
วางแผนดาเนินการการป้องกันทั้งจุดเสี่ยงต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ที่ผคู้ นไปชุมนุมกันอยู่หนาแน่น
สถานีขนส่ง อาคารสถานที่ของทางราชการทั้งหมด หน่วยที่มคี วามมั่นคงเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น
สถานีย่อยไฟฟ้า ขอให้เคร่งครัดจัดกาลังดูแลการรักษ าความปลอดภัย เพื่อป้องกัน ไม่ให้ใครมารบกวนความ
สงบสุขของพี่น้องประชาชน
2) ขณะนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศย้ายสถานีขนส่งไปรวม อยู่แห่งเดียวคือสถานี
ขนส่งแห่งที่ 3 ขอให้ทาความเข้าใจที่ดที ี่ถูกต้องกับประชาชนว่า สถานีขนส่งแห่งที่ 3 เป็นสถานีขนส่งแห่งใหญ่
ใหม่ มีความพร้อมที่จะรับผู้โดยสารทุกประเภทและเป็นการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้า
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกปลอดภัย ระยะแรกอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ขอให้อธิบายสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกัน อย่าได้ไปหลงผิดมาประท้ วง ซึ่ง
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 7/๒๕๕๘ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครัง้ ที่ 7/๒๕๕8 ฝ่ายเลขาฯ ได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมี
ทั้งหมด 9 หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ 7/๒๕๕๘ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ แล้ว
1) ตามที่ประธานฝากกาชับทางตารวจ เรื่อง กาชับให้ ผกก.สภ.ทุกแห่งในสังกัด เคร่งครัด
เกี่ยวกับรถไถนา ให้อยู่ในกฎการจราจรและให้มกี ารตรวจแอลกอฮอล์ ในกรณีรถไถนาทางตารวจก็ได้เข้มงวด
กวดขันอยู่แล้ว ช่วงนีเ้ ป็นช่วงทาไร่ทานา ทางตารวจ
ในท้องที่ได้ประสานกับทางฝ่ายปกครองได้กาชับและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถไถนาเพื่อให้ประชาชนทราบว่าไม่มีสทิ ธิพิเศษที่ว่งิ บนถนนหลวงต้องปฏิบัติตามกฎ
จราจร หากพบการขับขี่ที่มีพฤติกรรมว่าเมา จะทาการจับตรวจแอลกอฮอล์ ไม่มกี ารละเว้น
2) เรื่อง เกี่ยวกับกาชับสายตรวจ ให้ออกตรวจสถานที่พักของทางราชการ ที่ผ่านมาถูกงัดแงะ
ขโมย ได้กาชับไปยัง สภ.ในสังกัด ให้สายตรวจออกตรวจตามบ้านพักของทางราชการ
ประธาน - ขอชมเชยทาง สภ.เมืองขอนแก่น ที่จับกุมผูต้ ้องหาลักทรัพย์ได้ และอีกอย่างขอกาชับเรื่องรถไถ
นา หรือรถทางการเกษตร ถ้าคนที่ขับรถที่เมาแล้วขับให้จับดาเนินการตรวจหาแอลกอฮอล์ ดาเนินการตาม
กฎหมาย ให้นาเรื่องนีเ้ ข้าที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านเดือนนี้ดว้ ย รถการเกษตรทั้งหมดถ้ากินเหล้าแล้วห้ามขับ
ให้เลิกธรรมเนียมการกินเหล้าเมาแล้วขับรถ เพราะรถทางการเกษตรเป็นตัวที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟก็ไม่มี
อุปกรณ์ส่วนควบก็ไม่ครบ คนขับก็กินเหล้า รถก็วิ่งช้า รถเร็วมาก็เกิดอุบัติเหตุได้ ให้ เข้มงวดกวดขันเคร่งครัด
เป็นพิเศษ
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิม เป็นคดีอาญา 4 กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ก.ค. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่างกาย รับแจ้ง 39 ราย จับ 20 ราย
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง 144 ราย จับ 37 ราย
กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ(พ.ร.บ.ต่าง ๆ ) รับแจ้ง 67 ราย จับ 48 ราย
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน) จับ 755 ราย ผูต้ ้องหา 1,062 คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรม
1. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง 1
ราย จับ ไม่ได้
2. โจรกรรมรถ จยย.
รับแจ้ง 16 ราย จับได้ 8 ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ ก.ค. 2557 กับ ก.ค. 2558
ก.ค.2557
ก.ค.2558
กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่างกาย
29
18 เพิ่มขึน้ 10
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
134
144 เพิ่มขึน้ 10
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137
67 ลดลง 67
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ(ยาเสพติด,อาวุธปืน,การพนัน) 933
755 ลดลง 178
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือนก.ค. 2557 กับ ก.ค. 2558
กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับชีวติ และร่างกายปี 2557 รับแจ้ง 29 จับได้ 19 (คิดเป็นร้อยละ 62.07)
ปี 2558
รับแจ้ง 44 จับได้ 23 (คิดเป็นร้อยละ 51.28)
คดีเพิ่มขึน้ 10 คดี
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2557 รับแจ้ง 134 จับได้ 65 (คิดเป็นร้อยละ 48.51)
ปี 2558 รับแจ้ง 144 จับได้ 37 (คิดเป็นร้อยละ 25.69)
คดีเพิ่มขึน้ 10 คดี
กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2557 จับกุม 933 ราย ผูต้ ้องหา 1,597 คน
ปี 2558 จับกุม 575 ราย ผูต้ ้องหา 848 คน
คดีลดลง 779 ราย
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ ปี 2557
รับแจ้ง 11 จับได้ 3 (คิดเป็นร้อยละ 27.27)
ปี 2558
รับแจ้ง 22 จับได้ 5(คิดเป็นร้อยละ 22.26)
ผลการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ประจาเดือนก.ค. 2558 รวมจับได้ 429 ราย ผูต้ ้องหา 440 คน
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น 4 ราย
จับได้ 2 ราย ผู้ตอ้ งหา 2 คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ .จว. ที่ 43/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 517/๒๕๕๘ ลง 1 ส.ค.๒๕๕๘ พนักงานสอบสวน สภ .
เมืองขอนแก่น รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่า มีผเู้ สียชีวติ อยู่ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 1 บ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.
เมืองขอนแก่น จว .ขอนแก่น ที่เ กิดเหตุ จึงรายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น พร้อมผู้บังคับบัญชา เจ้า
หน้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองขอนแก่น และแพทย์นติ ิเวช เดินทางไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบ นายสยาม ถิ่นหนอง
ตูม อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 1 บ้านหนองตูม ต .หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จว .ขอนแก่น (ผูต้ าย)นอน
หงาย ไม่สวมเสื้อ ใส่กางเกงขาสั้นลายพรางทหาร หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก ที่ลาคอมีบาดแผลร่องรอย
มีดปาดเป็นแผลฉกรรจ์ มีเลือดบริเวณบาดแผลและตามลาตัว ในที่เกิดเหตุพบนายวิทรัช ถิ่นหนองตูม
(ผูต้ ้องหาซึ่งเป็นน้องชายผู้ตาย) รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และพบมี ดของกลาง จานวน 1 เล่ม ตกอยู่ใน
ที่เกิดเหตุ จึงทาการตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบการสอบสวน จากนั้นร่วมกับแพทย์นิตเิ วชชันสูตร
พลิกศพไว้และส่งศพไปยัง รพ .ศรีนครินทร์ เพื่อตรวจชันสูตรทางนิตเิ วชต่อไป จาก การสอบสวนเบือ้ งต้น ได้
ความว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ นายสยา มฯ(ผูต้ าย) พี่ชายของนายวิทรัชฯ (ผูต้ ้องหา) มีอาการเมาสุรา ได้เข้า
ไปปลุกเรียกนายวิทรัชฯ ที่กาลังนอนอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุจนมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน นายวิทรัชฯจึงได้ใช้
มีดปลายแหลมของกลางปาดคอนายสยามฯผูต้ าย เสียชีวติ ในที่เกิดเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ ควบคุม
ตัวนายวิทวัชฯ ดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. คดี อ .จว. ที่ 44/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 5294/2558 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ
23.40 น. พงส. สภ.ย่อยบ้านทุ่ม ได้รับแจ้งจาก ร้านแฟมิลี่มาร์ท บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น
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ถืออาวุธคล้ายอาวุธปืนพกสั้นด้วยมือขวาเข้ามาในร้าน แล้วพูดภาษาอีสานว่า เอาเงินมา น
.ส.ธัญพรฯ
พนักงานของร้านจึงยื่นเงินเป็นธนบัตรต่าง ๆ รวม 1,650 บาท ให้แล้วคนร้ายได้ออกจากร้าน โดยขั บขี่
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หลบหนีไป ทาง ถ .มลิวรรณ มุ่งหน้าไปทางสี่แยกบ้านทุ่ม จึงได้เดินทางไปตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ทาแผนที่สังเขปและถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้แล้ว และประสานชุดสืบสวน ชุดสายตรวจ สภ .เมือง
ขอนแก่น ให้รว่ มสืบสวนติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป โดยเหตุครั้งนีไ้ ม่มผี ใู้ ดได้รับ
บาดเจ็บหรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย
3. คดี อ.จว. ที่ 45/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 5529/2558 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ
07.30 น. ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่ออกไปทุ่งนาแล้วพบศพชายไทยไม่ทราบชื่อ นอนเสียชีวิตในคลองส่งน้า
ชลประทานด้านทิศเหนือของบ้านสว่าง หมูท่ ี่ 8 ต.ดอนหัน อ .เมืองขอนแก่น จว .ขอนแก่น จึงรายงาน
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบแล้วเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อ นามสกุล สวมกางเกงยีนส์
ขายาวสีนาเงิ
้ น เข็มขัดหนังสีดา กางเกงในแบบบ๊อกเซอร์ ไม่สวมเสื้อ อายุประมาณ 25-30 ปี สูงประมาณ
165-170 ซม. ผิวดาแดง ผมรองทรงสีดา ไม่พบหลักฐานในตัวผูต้ าย ใบหน้ามีรอยถูกของแข็ง ไม่มคี ม
มีเลือดออกบริเวณใบหน้า มีรอยปูดด้านศีรษะข้างซ้าย พบรอยสักเหนือนมซ้าย ต้นแขนซ้าย มีรายสักรูปเสือ
เผ่นที่คอด้านหลัง พบเชือกไนล่อนสีขาว รัด ที่คอ 2 รอบ ลิน้ จุกปาก พบเสื้อยืดคอกลมแขนสัน้ และผ้า ขนหนู
สีแดง วางอยู่รมิ คลองส่งน้าด้านทิศเหนือของศพ ไม่พบอาวุธและร่อยรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุอยู่
ห่างจากถนนสายท่าพระ-โกสุมพิสัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร คาดว่าน่าจะเสียชีวติ มาแล้ว
ประมาณ 8-12 ซม. จึงได้ร่วมกับแพทย์นติ ิเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชันสูตรพลิกศพ และเจ้าหน้าที่ตารวจ
ฝ่ายสืบสวนร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้สบื สวนสอบสวนหาตัวผูก้ ระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4. คดี อ.จว. ที่ 46/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ 5572/2558 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ
23.30 น. ที่เกิดเหตุ ซอยเทพารักษ์ 5 ต.ในเมือง อ .เมืองขอนแก่น จว .ขอนแก่น ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ
ผูต้ ้องหา(นายไพรรัตน์ อดทน อายุ 18ปี ที่อยู่ 77 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ ผู้ตอ้ งหา
และผูต้ ายได้มานั่งดื่มสุราด้วยกัน ต่อมามีปากเสียงทะเลาะวิวาทกั น ผู้ตอ้ งหาได้ใช้อาวุธซึ่งเป็นขวานฟันทาร้าย
ร่างกายหลายครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขณะเกิดเหตุจับกุมผูต้ ้องหาได้ พนักงานสอบสวนได้ทา
การสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าผูต้ ้องหาเป็นคนร้ายในคดีน้ีจริง และผู้ตอ้ งหาอยู่ต่อหน้า
พนักงานสอบสวน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบรับตัวไว้ดาเนินคดี
ประธาน - ฝากกาชับคดีลักทรัพย์ ให้ทางอาเภอทุกอาเภอให้ตรวจร้านค้าขายของเก่า ตรวจว่ามีการ
ดาเนินการไหมเอาของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปขาย อาจจะได้แก๊งค์พวกนี้ ต่อไปสถิตกิ ารโจรกรรมทรัพย์
ลักทรัพย์ ในบ้านเราก็จะได้หมดไป เดือนนี้ คดีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เกิด 16 ราย จับได้ 8 ราย ฝาก
ดาเนินการ และในส่วนของด่านตรวจ สภ.พล, โนนศิลา,ชุมแพ, เขาสวนกวาง ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อย่าให้มเี กิดขึ้น
ที่ประชุม

- รับทราบ

-7๔.2 ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
ไชยสุระ
แทน รอง ผกก .จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ .ร.บ.จราจร
3 ม. 2 ข 1 ร ดังนี้
กรกฎาคม ๒๕๕7
กรกฎาคม ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,236 ราย
๑,399 ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม 1,035 ราย
๑,288 ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม 269 ราย
228 ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,231 ราย
1,081 ราย

*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓31 ราย
298 ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
47 ราย
55 ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม
88 ราย
31 ราย
- การกวาดขันวินัยจราจรเปรียบเทียบ
เดือน มิ.ย.2558
เดือน ก.ค.2558
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม 2,102 ราย
2,312 ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,624 ราย
๑,332 ราย
การจับกุม ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง การจับกุมเพิ่มขึ้น ส่วนล็อคล้อ จับกุมลดลง
ประธาน - ฝากทุก สภ.ดาเนินการ ดังนี้
1) มีคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ เรื่อง ปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง มี
มาตรการ นอกจากแข่งรถ คนสนับสนุนร้านค้า ร้านดัดแปลง โรงเรียนผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทุกส่วนควบที่ใช้ใน
การแข่งรถฝากดาเนินการ อย่าละเว้น ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ ฝากทางนายอาเภอ และผูก้ ากับการ ให้ดูแลเป็น
อย่างดี
2) กาชับเรื่องการจับกุมคนเมาแล้วขับตรวจวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ไป
ดาเนินการให้ได้มาตรฐาน ตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถจักรยานยนต์ รถตู้ รถทัวร์ รถบัส รถโดยสา
ร
รถบรรทุก ที่ขับขี่บนผิวการจราจรดาเนินการให้หมด ขอย้าท่านนายอาเภอทุกอาเภอ ผู้กากับการ สภ .ทุก สภ.
ช่วยเร่งดาเนินการ ตรงนี้
๔.3 การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
นายวิทิตย์ นามมูลป้อม แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น - รายงาน
อุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ก.ค.2558 ดังนี้
1) สถิตอิ ุบัติเหตุแต่เดือน ม .ค. – ก.ค.2558 (7 เดือน ) มีอุบัติเหตุเกิด 301 ครั้ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 314 ครั้ง เพิ่มขึน้ 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.51 มี
ผูบ้ าดเจ็บ 2,187 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 2,334 คน เพิ่มขึ้น 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.20 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 181 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน
205 คน เพิ่มขึ้น 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28
2) สถิตอิ ุบัติเหตุเดือน ก.ค. 2558 มีอุบัติเหตุเกิด 27 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557 จานวน 25 ครั้ง เพิ่มขึน้ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.89 มีผู้บาดเจ็บ 288 คน
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ผูเ้ สียชีวติ รวมทั้งสิ้น 18 คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จานวน 20 คน เพิ่มขึน้ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50
3) ผูเ้ สียชีวติ ในเดือน ก.ค. 2558 จานวน 18 ราย
เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 13 ราย และเสียชีวติ ณ โรงพยาบาล จานวน 5 ราย
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จานวน 15 ราย
เสียชีวติ จากยานพาหนะอื่น ๆ จานวน 3 ราย
สาเหตุที่เกิดอุบั ติเหตุ โดยรวม ทั้ง 26 อาเภอ เนื่องจากขับรถเร็ว ประมาท ตัด
หน้ากระชั้นชิดแซงอย่างผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ และไม่สวมหมวกนิรภัย และหลับใน
ขอรายงานเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ มี สภ .ต่าง ๆ มารับแล้ว 7 อาเภอ จึงขอ
เชิญท่านที่ยังไม่ไปรับ ให้ไปรับได้ที่หอ้ ง ปภ.จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒพ
ิ งษ์ เทียบสุวรรณเลิศ
สรรพากรพืน้ ที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ผิดกฎหมาย ของ สภ .เมืองขอนแก่น
ประจาเดือน กรกฎาคม 2๕๕๘ ปรากฏว่า ไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น จึงไม่มรี ายงานการจับกุมในเขต
ท้องที่แต่อย่างใด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เกิดขึ้น 8
คดี เกิดในเขตอุทยาน 2 คดี นอกเขตอุทยาน6 คดี เป็นคดีไม้พะยูง 6 คดี
ประธาน - ฝากเข้มงวดคดีไม้พะยูง ให้ประสานไปยัง สนง .อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ให้เข้มงวดกวดขัน
จับกุม ป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพืน้ ที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง เพื่อกวดขันไม่ให้มกี ารกระทาความผิดในพืน้ ที่
ดังกล่าว
นายบุญเริง อรุณรัตน์ ผอ.สานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 8 สาหรับมาตรการการลักลอบตัดไม้พะยูง ในพืน้ ที่
จว.ขอนแก่น มีพ้นื ที่ที่มไี ม้พะยูง คือ 2 ที่ น้าพอง,ภูผาม่าน และ ภูเวียง ตอนนี้ได้มเี จ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน
ครั้งละ 10 นาย ทั้งสามอุทยาน แต่ละอุทยานก็มีเจ้าหน้าที่ดูแล ได้สนธิกาลังกับแต่ละอุทยาน
ประธาน - ฝากให้ดูแลแต่ละอุทยาน ให้ตรวจสอบการทางาน การออกตรวจของแต่ละอุทยาน ฝากดาเนินการ
ให้ชัดเจน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
นางสาว กตพร สายเมืองสุข แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น สนง.จัดหางาน จว .ขอนแก่น เกี่ยวกับ
มาตรการการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อป้องกันหลอกลวงไป
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การไปทางานต่างประเทศจะต้องมาติดต่อที่สานักงานจัดหางานจั งหวัด อย่าไปหลงเชื่อสายนายหน้าเถื่อนที่
เข้าไปบอกกล่าวในหมูบ่ ้าน ให้ตรวจสอบข้อมูลเลย และในส่วนของการรับสมัครงานไปทางานต่างประเทศโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย และการรับสมัครงานไปทางานที่ใต้หวัน ในช่ว งเดือน ก.ค.- ส.ค. 2558 มีรับสมัครไป 37
คน ประเทศบรูไน 2 คน ล่าสุดรับสมัครงานไปทางานที่ประเทศอิสราเอล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่
24-28 ส.ค.2558 มีผู้มาสมัครแล้ว ณ ปัจจุบันมีจานวน 225 คน ในส่วนของการหลอกลวงคนไปทางาน
ต่างประเทศมาร้องทุกข์ มี 1 ราย หลอกลวงไปทางานที่ประเทศญี่ ปุ่น วงเงินค่าเสียหาย 115,000 แจ้ง
ความร้องทุกข์ดาเนินคดีที่ สภ.พล ในส่วนของแรงงานต่างด้าวมีการไปตรวจสอบสถานประกอบการ /นายจ้าง
จานวน 73 ราย คนต่างด้าว จานวน 160 คน ไม่พบการกระทาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ประธาน - ฝากดูแลเรื่องคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางาน ตามสถานที่ ทุกสถานที่ประกอบการ ร้านอาหาร
สถานที่ ก่อสร้างทุกแห่ง ห้ามมีเด็ดขาดคนต่างด้าวเข้ามาทางานโดย ไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้มงวดกวดขันอยู่
ตลอดเวลา อย่าปล่อยปละละเลยให้มใี นพืน้ ที่โดยเด็ดขาดถือเป็นเรื่องสาคัญ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางศิรดา มะลาสาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาเดือน ส.ค.
2558 ดังนี้
1)สรุปรานงานผลการตรวจประเมิน ร้านเกมส์สีขาว ประเมินซ้าเพื่อรักษาคุณภาพ จานวน 178 แห่ง
ประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ 17 แห่ง รวม 195 แห่งคิดเป็นร้อยละ 85.26
2)การตรวจสอบ กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกมส์ เกมส์อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ มีรายงานเข้ามา
ทั้งหมด 16 อาเภอ จานวนร้านเกมส์ 203 แห่ง คาราโกะ 2 แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฎหมาย
แต่มี 1 อาเภอคืออาเภอเมืองขอนแก่น พบการกระทาความผิดของร้านเกมส์ 4 แห่ง ผิดเงื่อนไขปล่อยให้เด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี และระหว่าง 15-18 ปีเข้าไปใช้บริการก่อนและหลังเวลาที่ให้บริการ และอยู่ระหว่างเสนอพักใช้
ใบอนุญาต มีร้านคาราโอเกะ 1 แห่ง ที่ไม่มีใบอนุญาต อย่าระหว่างการเสนอเปรียบเทียบปรับ รวบรวมนาเสนอ
นายทะเบียนจังหวัด
3) สรุปผลการตรวจการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 16 อาเภอ ในวัด และศาสนสถาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ประธาน - ฝากทางนายอาเภอ ผกก .สภ.ทุกแห่ง ฝากดูแลร้านเกมส์ ให้เข้มงวดกวดขัน ควบคุมอย่าให้มี
สถานที่ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตในพืน้ ที่ และห้ามมิให้มกี ารกระทาผิดกฎหมาย
อื่น ๆ ในสถาน
ประกอบการร้านเกมส์
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงานโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
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เหมียดไธสง แทน นายอาเภอหนองสองห้อง มีเรื่องหารือที่ประชุม เรื่องการตั้งด่าน
จุดตรวจจุดสกัดก็เป็นเรื่องที่ดสี าหรับนโยบายบาย แต่การใช้รถใช้ถนนของประชาชนค่อนข้างจะติดในเวลาที่
เร่งด่วน เช่น บริเวณด่านบ้านแฮด โนนศิลา บ้านไผ่ มันกระชั้นชิดเกินไป เป็นไปได้ไหมว่า ทางตารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น หรือ จนท.ที่รับผิดชอบ ประสานกันว่า การตัง้ ด่านคนละเวลากัน
ประธาน การตัง้ ด่านเป็นเรื่องที่ดี จนท. ทาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ เรื่องการตัง้ ด่านตรวจของตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีดา่ นตรวจเข้มแข็งที่ถนน
มิตรภาพเริ่มมาจากทางหนองคาย เรื่อยมา ถึงขอนแก่น ก็ที่ อ .น้าพอง และที่ ท่าพระ ที่นาโนของ อ .บ้านไผ่
นอกนั้นก็มีจุดตรวจเสริมใยแมงมุม มีทั่วทุกอาเภอ แต่จุดตรวจที่มติ รภาพ เป็นจุดตรวจหลักที่สาคัญ ที่ได้รับ
คาสั่งพิเศษในการตัง้ ด่าน จากตารวจภูธรภาค 4 ให้มกี ารเหลื่อมเวลากัน แล้ว และได้ ประสานงานกันในการ
ตั้งจุดตรวจทุกอาเภอแล้ว
ประธาน การตัง้ ด่านเป็นการดาเนินงานที่ดี ขอให้การสนับสนุน เพราะเป็นการทาให้ประชาชนเดินทางด้วย
ความปลอดภัย ความไม่สะดวก ช้านิดหน่อยแต่มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินมีความสาคัญมากกว่า
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ - ไม่มขี ้อราชการอื่นๆ 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 จุฑามาส จันทร์ทัน ผูพ้ ิมพ์/ทาน
(จุฑามาส จันทร์ทัน)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

