รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายประเสริฐ
๒. พ.อ.พิทักษ์
๓. นางกรรณิกา
๔. นายสายัน
๕. พ.ต.อ.ออมสิน
๖. นายอดิศักดิ์
๗. นายชุมนุม
๘. ร.ต.อ. วรพันธุ์
๙. นางศิริพร
๑๐. นายจารัส
๑๑. นายธานินทร์
๑๒. นายสมาน
๑๓. นางวิไลลักษณ์
๑๔. นายวุฒิพงษ์
๑๕. นายสุทัศน์
๑๖. นางทิพวรรณ
๑๗. นางวันเพ็ญ
๑๘. นายประณต
๑๙. นายวิรัตน์
๒๐. นายวศิน
๒๑. นายนิพัฒน์
๒๒. นางสิรดา
๒๓. นายประภัทร
๒๔. นายไพบูลย์
๒๕. นายจุมพล

ลือชาธนานนท์
จุลพังโก
กันทา
จันทะรัง
ตรารุ่งเรือง
คงวัฒนานนท์
พันธ์แก้ว
จันทร์รา
ประดาพล
เที่ยงธรรม
ชัชวัชวิมล
มานะกิจ
บุตรดา
โทพันธ์
เกตษา
กลิ่นแก้ว
วิถีเทพ
จันทร์ศรี
จวงพลราม
ศุภพิสุทธิ์
พรเรืองวงศ์
มะลาสาย
ประพันธ์พจน์
แสนทวีสุข
เคนคาปัน

๒๖. นายทวีทรัพย์
๒๗. นายวิทิตย์
๒๘. นายบุญเริง
๒๙. นายวินัย

ลอยนอก
นามมูลป้อม
อรุณรัตน์
มีแก้ว

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

แทน
แทน
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
”
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
นายก อบจ.จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
“
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ(DSI)จังหวัดขอนแก่น
”
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
”
-๒นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
,,

๓๐. นายชัชวาล
๓๑. นายประจวบ
๓๒. นายขาญชัย
๓๓. นายวรทัศน์
๓๔. นายเสกสรร
๓๕. นายคนึง
๓๖. นายอรรถพันธ์
๓๗. นายณัฐวุฒิ
๓๘. นายสุริยงค์
๓๙. นายยุทธพร
๔๐. นายกิตติพงศ์
๔๑. นายสุรศักดิ์
๔๒. นายชลิต
๔๓. นายสาโรง
๔๔. นานปรีดา
๔๕. นายชัยรัตน์
๔๖. นายถนัด
๔๗. นายเท็ป
๔๘. นายสุทัศน์
๔๙. นายสมเกียรติ
๕๐. นายวีระกุล
๕๑. นายเรืองศักดิ์
๕๒. นายจารึก
๕๓. นายไพรจิตร
๕๔. นายทิวา
๕๕. พ.ต.อ.นพดล
๕๖. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์
๕๗. พ.ต.ท.ยุทธนา
๕๘. พ.ต.ต.ธรรมวิทย์

ก้านจักร
จิตรูป
วิทยากรณ์
ธุลีจันทร์
สุวรรณโค
เจริญไชย
สงวนเสริมศรี
ถุนนอก
พลน้าเที่ยง
พิรณ
ุ สาร
สุขภาคกุล
ทองณรงค์
วิเศษศิริ
โสบุญมา
สุขใจ
พรหมบุปผา
คาอ้อ
เอียดไธสง
แก้วสิงห์
อ่อนชาย
ปักเคเต
พรหมหอม
เหล่าประเสริฐ
ชนะภัย
พุทธบุรี
เพ็ชรสุทธ์
ปานเรือนแสน
งามชัด
พลแก้ว

๕๙. ร.ต.อ.สมคิด
๖๐. พ.ต.ท.คณิศร
๖๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๖๒. พ.ต.ท.อัครบุตร
๖๓. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๖๔. พ.ต.ท.สง่า
๖๕. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
๖๖. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๖๗. พ.ต.ท.ชัยยันต์

ขันตีกรม
อัครราช
ผลดี
อัครสุขบุตร
พิมพ์แก้ว
ศรีวิชัย
ขวัญเสน่ห์
มีทองหลาง
ศรีมังคละ

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

นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอโนนศิลา
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
-๓ผกก.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

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

๖๘. พ.ต.ท.จิตรกานต์
๖๙. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๐. พ.ต.ท.แมน
๗๑. พ.ต.ท.อดิศักดิ์
๗๒. พ.ต.ท.ณัฐศาสตร์
๗๓. พ.ต.ท.ชัยธัช
๗๔. พ.ต.ท.พรเทพ
๗๕. พ.ต.ท.สงวน
๗๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๗๗. พ.ต.ท.สิทธิสม
๗๖. พ.ต.ท.วรุณรัตน์
๗๔. ร.ต.ท.ไพฑูรย์
๗๗. ร.ต.ท.สมพร
๗๘. พ.ต.ต.วิษณุ

เกื้อก่อยอด
กองทองธเนศ
ศิริฉาย
งามชัด
สุจริต
มงคลธง
บูชาอินทร์
เชื้อศิริ
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
ศรีเชียงสา
พลสาร
ชารีบุตร
โคตรพจน์

แทน ผกก.สภ.สีชมพู
แทน ผกก.สภ.หนองสองห้อง
แทน ผกก.สภ.บ้านฝาง
แทน ผกก.สภ.แวงน้อย
แทน ผกก.สภ.เปือยน้อย
แทน ผกก.สภ.บ้านแฮด
แทน ผกก.โนนศิลา
แทน ผกก.สภ.ซาสูง
แทน ผกก.สภ.หนองนาคา
แทน ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
แทน ผกก.สภ.เวียงเก่า
แทน สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
แทน ผกก.๓ กก. ๓ บก.ทท.
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฯ
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
-๔แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙)
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนมีนาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๗ ราย จับ ๑๖ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๑ ราย จับ ๑๔ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๕๖ ราย จับ ๒๒ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๖๒๓ ราย จับ ๗๒๐ ราย

กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ๑
ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.พ. ๒๕๕๘ กับ มี.ค. ๒๕๕๙
มี.ค. ๒๕๕๘ มี.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๔
๒๗
ลดลง ๑๗
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๔๓
๗๑
ลดลง ๗๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๖๖
๕๖
ลดลง ๑๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๑,๐๑๖
๖๒๓
ลดลง ๓๙๓
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน มี.ค. ๒๕๕๘ กับ มี.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๔๔ จับได้ ๓๖ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๗ จับได้ ๑๖ (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๖)
คดีลดลง ๑๗ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๗ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี
-๕ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๔๓ จับได้ ๖๙ (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๗๑ จับได้ ๓๔ (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙)
คดีลดลง ๗๒ คดี

กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๘
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๘
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
๙๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓๑ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๑๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๔ คดี
๒๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๙ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๙ จับได้ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑ จับได้ ๑ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๑,๐๑๖ คดี
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๖๒๓ คดี

๐ คดี
๑ คดี

ผู้ต้องหา ๑,๓๓๖ ราย
ผู้ต้องหา ๗๖๐ ราย

คดีลดลง ๓๙๓ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
รวมจับ ๔๘๘ ราย ผู้ต้องหา ๕๐๙ ราย
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๑ ราย
- จาหน่าย
๒๗ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๘๖ ราย
- ครอบครอง
๑๓๘ ราย
- เสพ
๒๓๖ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาไอซ์
๕๒ กรัม
- กรรชาแห้ง
๘๓๔ กรัม
- กรรชาสด
๒
ต้น
- สารระเหย
๑
กระป๋อง
-๖ประธาน คดีลดลงมากมาจากสาเหตุอะไร
เลขานุการฯ สาเหตุส่วนหนึ่งคือเป็นการป้องปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ดี และอีกสาเหตุคือการจับกุมคดียาสเพติด
ได้จานวนมาก มันก็จะเป็นโดมืโน่ไปถึงคดีอื่นๆให้ลดลง
พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น อีกสาเหตุหนึ่งคือเนื่องจากเดือนที่แล้วมีการระดมการกวาด
ล้าง และติดตามจับกุมคดีตามหมายจับค้างเก่าทั่วประเทศประมาณ สองสามหมื่นกว่าราย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น ๔ ราย
จับได้ ๓ ราย ผู้ต้องหา ๔ คน
สถานีตารวจภูธรหนองนาคา
๑. คดี อ.จว. ที่ ๑๕/๒๕๕๙ คดีอาญาที่ ๒๘/๒๕๕๙ ลง ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙ เกิด
เหตุฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาที่กระท่อมนาบ้านนาดีด้านทิศตะวันตก หมู่ ๙ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น ก่อน
เกิดเหตุ นางสนอง ศรีเทศ (ผู้ตาย) เป็นพี่ชายภรรยาของผู้ต้องหา โดยทั้ง ๓ คน อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ต่อมา
ผู้ตายได้มีเรื่องโกรธเคืองกับนางแก้วมณีน้ องสาว เกี่ยวกับเรื่องที่นางแก้วมณีได้ขายไม้ยูคาของผู้ตายโดยไม่แจ้งให้
ทราบ ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ ขณะที่ทั้ง ๓ อยู่ที่กระท่อมนา ผู้ตายได้ทาร้ายร่างกายนางแก้วมณีโดยใช้มือตบหน้า ๑
ครั้ง จากนั้นนางแก้วมณีฯกลัว จึงได้อุ้มบุตรหนีออกจากกระท่อมนาไป ผู้ต้องหาโกรธจึง ได้ต่อว่าผู้ตาย ผู้ตายจึงต่อย
ผู้ต้องหา ๑ ครั้ง ผู้ต้องหาจึงได้คว้าอาวุธมีดปลายแหลม ยาวประมาณ ๑ ฟุต รวมด้าม แทงเข้าที่หน้าท้องของผู้ตาย ๑
ครั้ง จนล้มลงและแทงซ้า ๑ ครั้ง ถึงแก่ความตาย และลากศพของผู้ตายจากกระท่อมไปใส่ในบ่อที่ขุดไว้แล้ว ประมาร
๕ วัน ลึกประมาณ ๒ เมตร จากนั้นใช้ดินกลบไว้ จนเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ต้องหาได้มามอบ
ตัว ต่อพนักงานสอบสวน และพาพนักงานสอบสวนไปขุดศพดังกล่าว และร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และแจ้ง
วิทยาการขอนแก่นมาตรวจศพเรียบร้อยแล้ว
สถานีตารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย
๒. คดี อ.จว. ที่ ๑๖/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๕๙/๒๕๕๘ ลง ๙ เม.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ เกิดเหตุ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายที่บ้านเลขที่ ๙ ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ มีการแสดง
ดนตรีในหมู่บ้าน มีกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวชมดนตรีดังกล่าว ในระหว่างที่ดนตรีกาลังแสดง ผู้ต้องหากับเพื่อนได้รุมชกต่อย
ผู้ตาย จากนั้นหนึ่งในจานวนผู้ต้องหาได้ใช้เหล็กปลายแหลม ยาวประมาณ ๓๐ ซม. แทงที่หน้าอกของผู้ตายจนถึงแก่
ความตาย และการแทงดังกล่าวเชื่อว่าผู้ต้องหากับพวกมุ่งหมายต่อชีวิตผู้ตาย จากนั้นผู้ต้องหาได้แยกย้ายสลายตัวไป
กับกลุ่มคนที่มาชมการแสดงดนตรี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับแจ้งและออกติดตามตัวผู้ต้องหาในทันทีและพบ
เห็นผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุ จึงจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
สถานีตารวจภูธรแวงใหญ่

๓. คดี อ.จว. ที่ ๑๗/๒๕๕๙ คดีอาญาที่ ๕๑/๒๕๕๙ ลง ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ เกิด
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๕ ต.โนนสะอาด
อ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น ผู้ตายคือนายศักดิ์ดา ปลิวไธสง อายุ ๓๕ ปี ตามวันเวลาที่เกิดเหตุนายปัญญาภูมิ มัครมย์
ผู้ต้องหาได้คว้าอาวุธมีดปลายแหลมแทงเข้าที่หน้าท้องและหน้าอกของ นายศักดิ์ดา ปลิวไธสง จานวน ๖ แผล จน
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา หลังจากนั้น นายปัญญาภูมิ มัครมย์ ผู้ต้องหาได้เข้าพบ
และมอบตัวต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้เพื่อดาเนินคดีตามกาหมายต่อไป ผู้ต้องหาได้ให้ให้การว่าได้เคย
มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อน ต่อมาในวันเกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ไปยืนท้าทายผู้ตาย ผู้ตามจึงวิ่งออกมาจากบ้านแล้ว
ใช้ไม้ตีผู้ต้องหา ผู้ต้องหาจึงใช้มีดปลายแหลมแทงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย
-๗สถานีตารวจภูธรภูเวียง
๔. คดี อ.จว. ที่ ๑๘/๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลง ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา
ประมาณ ๒๓.๒๐ น. ที่บริเวณสี่แยกถนนในหมู่บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ ๕ ต.หนองกุงเซิง อ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น
ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ ชาวบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ ๕ ต.หนองกุงเซิง อ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น ได้จัดงานต้อนรับ
ผ้าป่าสามัคคี โดยมีวงดนตรีมาแสดงในงาน ระหว่างที่ดนตรีกาลังแสดงอยู่นั้น ได้กลุ่มกลุ่มวัยรุ่นจากบ้านหนองกุง
ธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านใกล้เ คียงมาเที่ยวงาน และได้ก่อเหตุยกพวกเข้าทาร้าย
กลุ่มวัยรุ่นบ้านหนองกระแหล่ง ซึ่งเป็นบ้านเจ้าถิ่นอยู่บริเวณหน้าเวทีดนตรี ประมาณ ๑๐๐ เมตร เมื่อไปถึงบริเวณสี
แยกกลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งหลบหนีไปก่อนได้รวมตัวกันแล้ว ได้ใช้ขวดสุรา ท่อนไม้ ก้อนหิน ขว้างปาใส่กลุ่มวัยรุ่นบ้ านหนอง
กระแหล่งที่วิ่งติดตามไป และมีเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้น ๑ ครั้ง เมื่อเหตุการณ์สงบลง พบว่า นายพงศ์ศักดิ์ฯ, นาย
เทพพิฑูรย์ฯ, และนายสุพจน์ฯ ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง ๓ คน เป็นกลุ่มเจ้าถิ่นที่วิ่งตามไป ในที่เกิดเหตุพบท่อนไม้ไผ่ ยาว
ประมาณ ๑ เมตร จานวน ๒ ท่อน ท่อนเหล็กกลวงสีขาวยาว ๔๐ ซม. จานวน ๑ ท่อน และไม้แผ่นยาวประมาณ ๑๒๐
ซม. จานวน ๑ แผ่น วางอยู่บนถนน ใกล้ๆ กับจุดที่พบเลือดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนได้ทาการสืบสวน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและคาร้องทุกข์ไว้ ตามคดีอาญาที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลง ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อวันที่
๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ เลา ๑๘.๓๐ น. ได้รับแจ้งจาก น.ส.นงรัก สีหาจันทร์ ภรรยาของนายพงศ์ศักดิ์ฯ ว่านายพงศ์ศักดิ์ฯ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เสียชีวิตที่ รพ.ขอนแก่น จึงได้รับเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีต่อไป
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร นเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
ร.ต.ท.ร.ต.ท.ไพฑูรย์ พลสาร รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น - ได้รับมอบหมายจาก รอง ผกก.จร. รายงานสถิติ
การจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ก.พ. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
มี.ค. ๒๕๕๘
มี.ค. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๐๑ ราย
๑,๑๙๑ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๑๗๒ ราย
๑,๑๓๐ ราย
- เมาสุรา
๓๓๓ ราย
๑๙๑
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๒๗๘ ราย
๑๐๒ ราย
- รถดัดแปลง
๒๙ ราย
๒๑ ราย
- ขับรถย้อนศร
๒๓ ราย
๑๓ ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๐๙๒ ราย
๒๒๕ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๔๘๓ ราย
๑,๙๐๒ ราย
- ล็อคล้อ
๘๖๙ ราย
๑,๐๒๔ ราย
ประธานฯ เพราะเหตุใดตัวเลขไม่ตรงกันกับ PowerPoint

เลขานุการฯ ที่ จราจรเมืองนาเสนอเป็นข้อมูลเฉพาะ สภ.เมืองขอนแก่น ส่วน PowerPoint เป็นข้อมูลรวมทั้ง ๒๖
อาเภอ ส่วนทางหลวง ออกใบสั่งได้ ๘,๐๖๔ ใบ จับสัญญาณได้ ๒๔,๗๔๑ อยู่ในระนาบเดียวกันกับเดือน ก.พ. ถือว่ายัง
เป็นตัวเลขที่สูงอยู่
ที่ประชุม
- รับทราบ
-๘๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่ ว ยงาน สถิติอุบัติเ หตุ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.-มี . ค. ๒๕๕๙ ) มีอุบัติเหตุเกิด ๑๔๐ ครั้ ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๔๙ ครั้ง ลดลง ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๔ ผู้บาดเจ็บ
๑,๐๓๓ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๙๗๐ คน เพิ่มขึ้น ๖๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๙๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๘๘ คนเพิ่มขึ้น ๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕๐
๒) ผู้เสียชีวิตในเดือน มี.ค. ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๘ ราย ช่วงอายุผู้เสียชีวิต สูงสุด อายุระหว่าง ๕๐ ปีขึ้นไป
มีถึง ๘ ราย
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากปัญหาสุขภาพของผู้ขับขี่,ผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกิน
กาหนด เมาแล้วขับ ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่
ชานาญ อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด
และ รมต.กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการใดังนี้
- ให้จังหวัดจัดการประชุมคณะกรรมการและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา เพื่อไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงสาเหตุของการเสียชีวิต และอุบัติเหตุ
ประธานฯ สงกรานต์ปีนี้ เสียชีวิต ๑๒ ราย ปีที่แล้ว ๔ ราย การป้องกันต่างๆก็ได้ทาเต็มที่แล้ว ปัญหาที่เกิดก็ซ้าๆ
เหมือนเดิม เป็นความมีวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เจ้าหน้าทุกภาคส่วนก็ช่วยกันทุ่มเททางานแล้วก็ยังเอาไม่อยู่
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๔ คดี ไม้ของกลางเป็นไม้พะยูง ทั้งหมด จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑ คน ที่
อุทยานแห่งชาติภูเวียง เนื่องจากวันที่ ๒๐ พ.ค.นี้เป็นวันวิสาขบูชา ขอเชิญหน่วยงานข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปลูกไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้พะยูงหรือไม้อื่นๆก็ได้
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จั ด หางานจั ง หวั ด ขอนแก่ น - ในรอบเดื อ นที่ ผ่ า นมาให้ ค าแนะน าผู้ ป ระสงค์ ไ ปท างานต่ า งประเทศ ๑๕ ราย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ ๕๔๓ ฉบับ รับสมัครคัดเลือกอบรมจัดส่งไปฝึกงาน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ เม.ย.๕๙ จานวน ๑๕ ราย และรับสมัครคัดเลือกหาคนงานไปทางาน
ในประเทศมาเลเซีย จานวน ๔ ราย, ประเทศไต้หวัน จานวน ๑๒ ราย สาหรับเรื่องต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้
ทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๔,๖๓๒ คน คนต่างด้าวถูกกฎหมาย จานวน ๔,๓๗๕ คน คนต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร จานวน ๒๗๕ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๙๑๗ คน ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI จานวน ๗๒ คน คนต่างด้าวที่เป็นสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ๒,๑๙๒ คน เป็นชาวพม่า ๑,๕๖๓ คน
ชาวลาว ๕๗๕ คน ชาวกัมพูชา ๕๔ คน เวียดนาม ๑๘ คน ชนกลุ่มน้อย ๓๑ คน
-๙-

ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน
๖๐ แห่ง ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรักาคุณภาพ ๓๑ แห่ง รวม ๙๑ แห่ง รวมทั้งหมด ๗๔๗ แห่ง ร้อยละ ๘๒.๙๑
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
๑๐๒ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง ร้านเช่าแลกเปลี่ยนวีดีทัศน์ ๑ แห่ง ได้พบร้านเกมผิดเงื่อนไขฯ ๑ แห่ง อยู่
ระหว่างเสนอสั่งพักใช้ใบอนุญาต ๑ แห่ง
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เหตุการณ์ปกติ
ที่ประชุม- รับทราบ
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น กระทรวงฯ แจ้งเรื่องผู้ที่แอบบอ้างบิดเบือน ข้อมูลนโยบายของรัฐบาลไปในทางที่ผิด เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง ทาให้ประชาชนเข้าใจผิดเกลียดชัง คสช.และรัฐบาล จึงฝากให้ดูแลและ
ประชาสัมพันธ์ด้วย อีกเรื่องที่จังหวัดภูเก็ต มีประชาชาชน จานวน ประมาณ ๖๐๐ คน มาให้กาลังใจผู้ว่าฯ กรณีจัด
ระเบียบการค้าขายที่ชายหาดเสร็จสิ้นเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ภายในเวลาไม่เกิน ๒ อาทิตย์
พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เมื่อวานนี้ สภ.เมืองขอนแก่นได้จับผู้ต้องหาตามหมายจับ
ของ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่ไม่เป็นความจริง อาจทาให้ประชาชนเข้าใจ
ผิดไม่ไปลงใช้สิทธ์ ในการออกเสียงประชามติได้ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกหน่วยงาน ช่วยชี้แจงทาความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชนด้วย ให้ระวังในการแสดงออกความคิดเห็นถ้าโดยสุจริตใจก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามี่การชี้นาอาจจะผิด
กฎหมายได้ถูกจับกุมดาเนินคดีได้
ประธานฯ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ จะมีการจัดทาประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์
จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ร.ต.ท คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู้พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

