รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวาโรจน์

มุํงหมายผล

รอง ผวจ.ขอนแกํน

ประธานฯ

๒. พ.อ.ปกาสิต

ภูห๎องเพชร

แทน

รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแกํน (ท)

กรรมการฯ

๓. พ.อ.พิทักษ์

จุลนันโท

แทน

รอง หน.กลุํมงานขําว กอ.รมน.จว.ขอนแกํน

”

๔. พ.ต.ท.อนันต์

ตั้งใจ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

”

๕. นายสัมภาษณ์

ศรีหงส์

ปลัดจังหวัดขอนแกํน

”

๖. นางสาวอรุณวรรณ

แก๎วจินดา

อัยการจังหวัดขอนแกํน

”

๕. พ.ต.อ.ออมสิน

ตรารุํงเรือง

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแกํน

”

๗.นางปุณิกา

กิตติภูมิ

ผอ.สพป.ขอนแกํน เขต 1

”

๘. นายชุมนุม

พันธ์แก๎ว

แขวงการทางขอนแกํนที่ 1

”

๙. พ.ต.ท.ถาวร

ศิลป์บดินทร์

แทน

ผบก.ตชด.ภาค 2

”

๑๐. นางกิตติมา

ก๎านจักร

แทน นายแพทย์สาธารณสุขฯ

”

๑๑. นายศราวุธ

มหาโทน์

แทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแกํน

”

๑๒. นายธานินทร์

ชัชวัชวิมล

แทน

เกษตรจังหวัดขอนแกํน

”

๑๓. นายชลอ

เหมาะดี

แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดขอนแกํน ”

๑๔. นางวิไลลักษณ์

บุตรดา

แทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกํน

”

๑๕. นายวิทิตย์

นามูลปูอม

สานักงาน ปภ.จังหวัดขอนแกํน

”

๑๖. นายวุฒิพงษ์

เทียมสุวรรณเลิศ แทน

สรรพากรพื้นที่ขอนแกํน

”

๑๗. นายสุทัศน์

เกตษา

แทน

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแกํน

”

๑๘. นางสาวกาญจนา

ทชชาดา

แทน

แรงงานจังหวัดขอนแกํน

”

๑๙. นางตวงพร

พนมภูมิ

แทน

สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดขอนแกํน

”

๒๐. นายประณต

จันทร์ศรี

แทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

”

๒๑. พ.อ.อ.อรรถพล

ศรีกลับ

แทน

จัดหางานจังหวัดขอนแกํน

”

๒๒. นายศักดิ์สิทธ์

สิงห์สุนีย์

แทน

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกํน

”

๒๓. นางศิรดา

มะลาสาย

แทน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน

”

๒๔. นายประภัทร

ประพันธ์พจน์

สถิติจังหวัดขอนแกํน

”

แทน

แทน

-๒๒๕. นายนิพัฒน์

พรเรืองวงศ์

แทน

ท๎องถิ่นจังหวัดขอนแกํน

”

๒๖. นายสุวิทย์

วงศ์แสน

แทน

พลังงานจังหวัดขอนแกํน

”

๒๗. นายปิยิน

ตลับนาค

นายอาเภอเมืองขอนแกํน

,,

๒๘. นายสิทธิ

พิพัฒน์ชันกร

แทน

นายอาเภอพล

”

๒๙. นายประจวบ

จิตรูป

แทน

นายอาเภอชุมแพ

”

๓๐. นายศุภชัย

ลีเขาสูง

แทน

นายอาเภอน้าพอง

”

๓๑. นายวรทัศน์

ธุลีจันทร์

นายอาเภอหนองเรือ

“

๓๒. นายเสกสรร

สุวรรณโค

นายอาเภอภูเวียง

”

๓๓. นายพิพัฒน์

คันธา

๓๔. นายดุลยาภาพ

แสงลุน

แทน

นายอาเภอสีชมพู

”

๓๕. นายณัฐวุฒิ

ถุนนอก

แทน

นายอาเภอบ๎านฝาง

”

๓๖. นายเลื่อน

ถวิลวงษ์

แทน

นายอาเภออุบลรัตน์

”

๓๗. นายพันธ์เทพ

เสาโกศล

แทน นายอาเภอเขาสวนกวาง

๓๘. นายกิตติพงศ์

สุขภาคกุล

๓๙. นายสังสรรค์

แทน

นายอาเภอมัญจาคีรี

”

นายอาเภอพระยืน

”

เสโส

แทน นายอาเภอแวงใหญํ

”

๔๐. นายณัฐวุฒิ

เพียเกษม

แทน

นายอาเภอภูผามําน

”

๔๑. นายยุทธพร

พิรุณสาร

นายอาเภอซาสูง

“

๔๒. นางสุภาวดี

ศรีสุขวัฒน์

นายอาเภอบ๎านแฮด

”

๔๓. นายวิษณุพงษ์

สงวนสัจพงษ์

นายอาเภอโนนศิลา

”

๔๔. นายจิรศักดิ์

ชานาญภักดี

นายอาเภอเวียงเกํา

”

๔๕. นายชลิต

วิเศษศิริ

ปูองกันจังหวัดขอนแกํน

”

๔๖. นายประพันธ์

โพธิ์วันทา

หัวหน๎ากลุํมงานชานาญการ

”

แทน

๔๗ นายสุริยงค์

พลน้าเที่ยง

แทน

นายอาเภอชนบท

”

๔๘. พ.ต.ท.ยุทธนา

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.บ๎านไผํ

”

๔๙. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์

ไชยศรี

แทน

ผกก.สภ.ชุมแพ

”

๕๐. พ.ต.อ.อาคม

นารินทร์

แทน

ผกก.สภ.กระนวน

”

๕๑. พ.ต.ท.ชวัชกรณ์

ศรีโช

แทน

ผกก.สภ.พระยืน

”

๕๒. พ.ต.ท.อัครบุตร

อัครสุขบุตร

แทน

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง

”

๕๓. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย

พิมพ์แก๎ว

แทน

ผกก.สภ.มัญจาคีรี

”

๕๔. พ.ต.ท.สงํา

ศรีวิชัย

แทน

ผกก.สภ.ชนบท

”

๕๕. พ.ต.ท.สายันต์

ทิพย์แสง

แทน

ผกก.สภ.แวงใหญํ

”

๕๖. พ.ต.ท.วิชัย

ทองคา

แทน

ผกก.สภ.หนองเรือ

”

-๓๕๗. พ.ต.ท.สมุทร

สีดาราช

แทน

ผกก.สภ.ภูเวียง

กรรมการ

๕๘. พ.ต.ท.บรรจบ

เกตุชมพู

แทน

ผกก.สภ.สีชมพู

”

๕๙. พ.ต.ท.อติชาติ

กองทองธเนศ แทน

ผกก.สภ.หนองสองห๎อง

”

๖๐. พ.ต.ท.แมน

ศิริฉาย

แทน

ผกก.สภ.บ๎านฝาง

”

๖๑. พ.ต.ท.อดิศักดิ์

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.แวงน๎อย

”

๖๒. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ

พลูเจริญ

ผกก.สภ.เปือยน๎อย

”

๖๓. พ.ต.ท.ขุนพล

สุทธิวรรณา

แทน

ผกก.สภ.ภูผามําน

”

๖๔. พ.ต.ท.ชัยธัช

มงคลธง

แทน

ผกก.สภ.บ๎านแฮด

”

๖๕. พ.ต.ท.คะนอง

ภูบาลชื่น

แทน

ผกก.โนนศิลา

”

๖๖. พ.ต.ท.สงวน

เชื้อศิริ

แทน

ผกก.สภ.ซาสูง

”

๖๗. พ.ต.ท.สมพงษ์

ซื่อสัตย์

แทน

ผกก.สภ.หนองนาคา

”

๖๘. พ.ต.ท.สิทธิสม

ตระแก๎วจิตร

แทน

ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย

”

๖๙. พ.ต.ท.วรุณรัตน์

ศรีเชียงสา

แทน

ผกก.สภ.เวียงเกํา

”

๗๐. ร.ต.ท.ปริญญา

ชาสาโรง

แทน

ผกก.สภ.เมืองขอนแกํน

”

๗๑. นายทวีทรัพย์

ลอยนอก

แทน

นายกเทศมนตรีนครขอนแกํน

”

๗๒. พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

แทน

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน

กรรมการ/เลขานุการฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ

นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน

ประธานฯ

- ผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน ติดภารกิจ จึงมอบหมายให๎ประธาน รองผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน
ปฏิบัติหน๎าที่แทน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว ( ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ฝุายเลขาฯได๎
แจกจํายรายงานการประชุมให๎ทุกทํานแล๎วถ๎าหากมีข๎อความแก๎ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ๎งให๎ทราบด๎วย เอกสารมีทั้งหมด
๑๐ หน๎า โดยสามารถเปิดดูได๎ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล๎ว (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘)

พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน เลขานุการฯ
- ไมํมี

-๔ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนธันวาคม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์

สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน เลขานุการฯ

สรุปผลการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุํม
ดัชนี : ร๎อยละที่ลดลงของอัตราคดีตํอแสนคน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ๎ง ๑๙ ราย จับ ๙
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ๎ง ๗๖ ราย จับ ๒๐ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ๎ง ๒๗ ราย จับ ๑๖ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ๎ง ๕๗๓ ราย จับ ๗๓๔ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ๎ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ๎ง ๕
ราย จับ ๑
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๗ กับ ธ.ค. ๒๕๕๘
ธ.ค. ๒๕๕๗ ธ.ค. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๙
๑๙
ลดลง ๒๐
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๙
๗๖
ลดลง ๓๓
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๔๖
๒๗
ลดลง ๑๙
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๖๓
๕๗๓
เพิ่มขึ้น ๑๐
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ธ.ค. ๒๕๕๗ กับ ธ.ค. ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๗ รับแจ๎ง ๓๙ จับได๎ ๑๙ (คิดเป็นร๎อยละ ๖๔.๑๐)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๑๙ จับได๎ ๙ (คิดเป็นร๎อยละ ๔๙.๓๗)
คดีลดลง ๒๐ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๒ คดี
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๗ เกิด ๗ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ รับแจ๎ง ๑๐๙ จับได๎ ๕๗ (คิดเป็นร๎อยละ ๔๒.๒๙)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๗๖ จับได๎ ๒๐ (คิดเป็นร๎อยละ ๒๕.๙๗)
คดีลดลง ๓๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล๎นทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ปล๎นทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี

-๕- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ฉ๎อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
ทาให๎เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๗
รับของโจร
ปี ๒๕๕๗
ลักพาเรียกคําไถํ
ปี ๒๕๕๗
วางเพลิง
ปี ๒๕๕๗
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๕๓ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔๘ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
๓๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๙ คดี
๑๗ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๐ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๕๗ รับแจ๎ง ๑๕ จับได๎ ๔ (คิดเป็นร๎อยละ ๒๖.๖๖)
ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๕ จับได๎ ๑ (คิดเป็นร๎อยละ ๒๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์

ปี ๒๕๕๗ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๕๗ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี

กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๗ จับได้ ๕๖๓ คดี

ผู๎ต๎องหา ๖๐๐

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๕๗๓ คดี

ผู๎ต๎องหา ๗๓๔

คดีเพิ่มขึ้น ๑๐ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
รวมจับ ๔๔๘ ราย ผู๎ต๎องหา ๔๖๙ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
จาหนําย
๒๘ ราย
ครอบครองเพื่อจาหนําย
๘๖ ราย
ครอบครอง
๑๒๖ ราย
- เสพ
๒๐๖ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ๎า
๒๓,๒๗๐ เม็ด
- ยาไอซ์
๓๓
กรัม
กรรชาแห๎ง
๑๕ กก. ๘๒๕ กรัม
กรรชาสด
๘
ต๎น
สารระเหย
๙ กระป๋อง ๑ ถุง ๑ หลอด
เลขานุการฯ ครั้งที่แล๎วประธานให๎ติดตามหาข๎อมูลกรณีการจับขับรถเร็วเกินกวํากฎหมายกาหนด โดยใช๎เทคโนโลยี
เข๎าชํวยคือใช๎กล๎อง ผลก็คือ สถิติการจับกุมเพิ่มมากขึ้นในเดือน พ.ย. และ ธ.ค.๕๙ สอบถามทางหลวงแล๎วที่จับ
เพิ่มขึ้นสํวนมากเป็นคนตํางถิ่นที่เดินทางมา จว.ขอนแกํน โดยใช๎ความเร็วเฉลี่ยที่ ๑๑๐-๑๒๐ กม./ชม. จากการ
ประชุม บริหารภาค ๔ ได๎เน๎นให๎ข๎าราชการทาเป็นแบบในการใช๎รถใช๎ถนน
ประธานฯ ตั้งแตํ พ.ย.-ธ.ค.๕๙ ตัวเลขการจับกระโดดขึ้นมาก ถ๎าใช๎กล๎องจากคนสํองจับคงไมํมากขนาดนี้ ข๎อเท็จจริง
แสดงวํา ผู๎คนยังขับรถเร็วกันอยูํ

-๖ที่ประชุม - รับทราบ
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น ๕
ราย จับได้ ๓ ราย ผู้ตอ้ งหา ๒ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ 1/2559 คดีอาญาที่ 30/2559 ลง 4 ม.ค. 2559 วันที่ 3 ม.ค.2559 เวลสประมาณ
20.30 น. ที่หน้าร่านไทยรุ่งโรจน์ ต .ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขณะที่ น .ส.กัญญารัตน์ หาวิชัย เดินไปตาม
ถนนที่เกิดเหตุเพียงคนเดียว ภายหลังรับประทานอาหารเพื่อเดินไปหาที่พักในซอยวีรวรรณ เมื่อเดินไปถึงที่เกิด
เหตุได้ถูกคนร้ายซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ตาม น.ส.กัญญารัตน์ฯ บังคับให้ น .ส.กัญญารัตน์ฯ ส่งกระเป๋าเงินให้
น.ส.กัญญารัตน์ฯ กลัว จึงหยิบกระเป๋ายื่นให้คนร้าย และคนร้ายบอกให้นางสาวกัญญารัตน์ฯ เงียบและให้รบี
เดินหนีไป น .ส.กัญญารัตน์ฯ จึงรีบเดินไปที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ซึ่งอยู่หา่ งจากที่เกิดเหตุประมาณ 50
เมตร แล้วจึงรีบเดินเข้าไปแจ้งให้พนักงานในร้านฯ ทราบว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์ พนักงานในร้านจึงโทรศัพท์แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตารวจไปสืบสวนจับกุมคนร้ายดังกล่าวมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2. คดี อ .จว. ที่ 2/2559 คดีอาญาที่ 115/2559 ลง 8 ม.ค.2559 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2559 เวลา
ประมาณ 14.00 น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุยิงกันที่รา้ นรับซือ้ ของเก่า เลขที่
110 หมูท่ ี่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สาราญ อ.เมืองขอนแก่น จว .ขอนแก่น พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์ หลักฐาน 4 ไป
ตรวจที่เกิดตุ เมื่อไปถึงพบรอยเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุน ขนาด 9 มม. ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ทราบ
ชื่อคนเจ็บที่ถูกยิง ชื่อนายสุเมธ ศรีหงส์ อายุ 33 ปีอยู่บ้านเลขที่ 70/3 ถ.พิมพสุต ต .ในเมือง อ .เมือง
ขอนแก่น จว .ขอนแก่น ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้า ของร้านรับซือ้ ของเก่าดังกล่าว ส่วนคนร้ายซึ่งไปเกิดเหตุยิง
ทราบจากพยานในที่เกิดเหตุว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่หอ้ ฮอนด้า รุน่ คลิก สีดา ไม่ตดิ แผ่นป้ายทะเบียน
หลบหนีไป จึงได้ถ่ายภาพ ทาแผนที่เกิดเหตุไว้ ต่อมาจึงได้เดินทางไป รพ .ศรีนครินทร์ เมื่อไปถึงทราบว่า นาย
สุ เมธฯ ได้เสียชีวิตแล้ว จึงได้รว่ มกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และรับคาร้องทุกข์ตามสารบบคดีอาญาที่
115/2559 และ คดีชันสูตรที่ ช.20/2559
3. คดี จว.ที่ 3/2559 คดีอาญาที่ 122/2559 ลง 8 ม.ค.2559 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2559 เวลาประมาณ
21.30 น. ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ เวลา 21.30 น. ขณะที่ น.ส.นันทนิด นาดี ได้ทางานเป็นพนักงานขายอยู่
ที่เกิดเหตุ กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อ นางชุติมา หรือ กิ๊ก พวงสมบูรณ์ ซึ่งขณะนั้น น .ส.นันทนิดฯ ได้ประจาอยู่
เคาน์เตอร์เก็บเงินภายในร้าน ส่วนนางชุติมาฯ ประจาอยู่หลังร้าน ได้มชี ายไม่ทราบชื่อรูปร่างสัน
ทัด สูง
ประมาณ 170 ซม. ผมารองทรง ใบหน้ารูปไข่ ตาสองชั้น จมูกโด่ง หูปกติ คิว้ ดกดา ปากใช้ผ้าปิด สวมเสือ้
แขนยาวคอกลมสีเขียวอ่อน กางเกงยีนส์ขายาว รองเท้าผ้าใบสีดา มือขวาถือปืนแม็กกาซีนสีดาไม่ทราบขนาด
และชนิด เดินเข้ามาในร้าน แล้วใช้ปืนขู่ น .ส.นันทนิดฯ บังคับให้ห ยิบเงินส่งให้โดยพูดว่า “เอาเงินมาให้หมดอี
อ้วน มึงอยากตายเหรอ ” ทาให้ น.ส.นันทนิดฯ เกิดความกลัว จึงหยิบเงินจากลิน้ ชักแคชเชียร์เครื่องด้านมือ
ซ้าย และเงินในลิน้ ชักเครื่องขวามือส่งให้เป็นเงินจานวน 3,835.50 บาท เมื่อได้รับเงินแล้วคนร้ายดังกล่าวได้
ขับขี่รถจักรยา นยนต์ยี่หอ้ ยามาฮ่า รุน่ ฟีโน่ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไป ต่อมาในวันที่
14 ม.ค.
2559 เวลาประมาณ 12.30 น. จับกุมคนร้าย 1 คน คือ นายมนตรี ช่วงเหลา อายุ 28 ปี ที่อยู่ 212 ม.7
ต.ดอนงัว อ.บรบือ จว.มหาสารคาม

-๗สถานีตารวจภูธรเขาสวนกวาง
4. คดี อ.จว. ที่ 4/2559 คดีอาญาที่ 4/2559 ลง 11 ม.ค.2559 วันที่ 9 ม.ค.2559 เวลาประมาณ
14.15 น. ที่ ปั้มน้ามัน พีที เลขที่ 240 หมูท่ ี่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.คาม่วง อ.เขาสวนกลาง จว.ขอนแก่น
ผูต้ ้องหาได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่หอ้ ฮอนด้า รุน่ คลิก สีดา –แดง ไม่ตดิ แผ่นป้ายทะเบียน มาเติมน้ามันที่ปั๊ม พี
ที เป็นเงิน 52 บาท แต่ไม่มีเงินจ่าย จึงนาโทรศัพท์แบล็คเบอรี่สดี า จานวน 1 เครื่อง จานาไว้กับนางอรณี
สิงห์สั่งถ้า เด็กปั๊มจานวนเงิน 100 บาท จ่ายคืนเด็กปั๊ม 52 บาท คงเหลือ 48 บาท รอกว่าจะนาเงินมาไถ่
ครั้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 04.15 น. ได้ชักชวนนาย พงษ์สิทธิ์ ฤทธิ์ไทสง และนายเกียรติศักดิ์
แสงแดง มาที่ปั๊ม พีทีอกี ครั้ง และได้จอดรถห่างจากปั๊มประมาณ 70-80 เมตร จากนั้นผู้ตอ้ งหา 1 คน ได้ไป
เก็บเอกกิ่งไม้แห้งยาว 1 เมตร ไปขู่เข็ญและเงื้อจะทาร้าย นายเกียรติศักดิ์ฯ กลัว จึงส่งกระเป๋าที่คาดเอวที่มี
เงินสด 9,210 บาท และหยิบโทรศัพท์ของ นาย ชูเกียรติฯ ไปด้วย 1 เครื่อง
สถานีตารวจภูธรขอนแก่น
5. คดี อ.จว. ที่ 5/2559 คดีอาญาที่ 176/2559 ลง 12 ม.ค.2559 เวลาประมาณ 11.45 น. ที่รา้ น
เซเว่นอีเลฟเว่น ต.ศิลา อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานขายทาหน้าที่ประจาศูนย์
เคาน์เตอร์ขายของที่รา้ นเซเว่นอีเลฟเว่นที่เกิดเหตุ ได้มคี นร้าย 1 คน เข้าไปในร้าน ใช้อาวุธปืนบังคับให้
ผูเ้ สียหาย นาเงินใส่ถุงพลาสติกที่คนร้ายเตรียมไว้ เมื่อคนร้ายได้เงินแล้ว ได้เดินไปขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอด
ไว้ขา้ งหลังหลบหนีไป
ต่อมาในวันที่ 14 ม.ค.2559 เวลาประมาณ 12.30 น. จับกุมคนร้าย 1 คน คือ นายมนตรี ช่วง
เหลา อายุ 28 ปี ที่อยู่ 212 ม.7 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จว. มหาสารคาม และให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุ
มาแล้ว 5 ครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.ปัญญา ศรีรัตน์ สว.จร.สภ.เมืองขอนแกํน - ได้รับมอบหมายจาก รอง ผกก .จร. รายงานสถิติการจับ กุม
ตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ธ.ค. ๒๕๕๗
- ไมํสวมหมวก
๓,๕๓๙ ราย
ไมํมีใบอนุญาต
๖,๑๑๓ ราย
- เมาสุรา
๔๗๘ ราย
- ไมํคาดเข็มขัด
๘๕๖ ราย
รถดัดแปลง
๓,๔๔๗ ราย
ขับรถย๎อนศร
๔๖๙ ราย
ขับรถเร็ว
๒,๒๔๒ ราย

ธ.ค. ๒๕๕๘
๒,๙๘๖ ราย
๘,๔๔๓ ราย
๓๔๕ ราย
๑,๑๗๑ ราย
๔,๙๙๕ ราย
๓๑๒ ราย
๒,๗๙๐ ราย

-๘ความผิดตํอชีวิตและรํางกาย รับแจ๎ง ๘ ราย จับได๎ ๖ คน คดีอุกฉกรรจ์ รับแจ๎ง ๓ ราย จับได๎ ๓ คน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ๎ง ๕๑ ราย จับได๎ ๑๐ ราย ผู๎ต๎องหา ๑๐ คน ความผิดพิเศษและการค๎ามนุษย์ รับแจ๎ง
๖ ราย ผู๎ตองหา ๔ คน
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) จากข๎อมูล ๓ หนํวยงาน สถิติอุบัติเหตุตั้งแตํเดือน ม.ค. – ส.ค. ๒๕๕๘ (๑๒ เดือน) มีอุบัติเหตุเกิด ๕๐๘
ครั้ง ชํวงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๗ จานวน ๓๕๕ ครั้ง ผู๎บาดเจ็บ ๓,๘๙๖ คน เปรียบเทีย บกับชํวงเวลาเดียวกัน ใน
ปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น ๒๐๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๖ ผู๎เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๓๐๕ คน เปรียบเทียบกับชํวงเวลาเ ดียวกัน
ในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น ๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๒๑
๒) สถิติอุบัติเหตุตั้งแตํเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิด ๕๓ ครั้ง เปรียบเทียบกับชํวงเวลาเ ดียวกัน ใน
เดือน ธ.ค. ปี ๒๕๕๗ ลดลง ๑๖ ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ ๒๓.๑๘ ผู๎บาดเจ็บ ๔๐๓ คน เปรียบเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน
ในเดือน ส.ค. ปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น ๔๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๑.๐๑
๓) ผู๎เสียชีวิตในเดือน ธ.ค. ปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๒ ราย เป็นชาย ๒๗ ราย หญิง ๕ ราย
-

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ๒๖ ราย
-

เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล ๖ ราย
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ๒๖ ราย
- เสียชีวิตยานพาหนะอื่น ๖ ราย
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากผู๎ขับขี่ไมํเคารพกฎจราจรขาดระเบียบวินัยในการขับขี่ ขับ
รถเร็วเกินกาหนด เมาแล๎วขับ ขับตัดหน๎ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไมํให๎สัญญาณ ไมํสวมหมวกนิรภัย ขับรถผิด
ชํองทาง ไมํชานาญ อุปกรณ์สํวนควบของรถชารุด แสงสวํางไมํเพียงพอ ไฟบอกปูายทางไมํชัด
รายงาน ๗ วัน อันตรายที่ผํานมา มีผู๎เสียชีวิตในระบบ ๔ ราย นอกนั้นอีก ๔ ราย เป็น ๘ ราย ได๎
รายงานไปที่สํวนกลางแล๎ว ผู๎บาดเจ็บทั้งหมด ๓๐ ราย สาเหตุสํวนใหญํก็คือ เมาสุรา ขับรถเร็ว ตัดหน๎ากระชั้นชิด
และไมํสวมหมวกนิรภัย มีหนังสือจากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนสํวนกลางได๎แจ๎งวํา
๑. ให๎ความสาคัญและเพิ่มความเข๎มข๎นในการดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
เน๎นการบังคับใช๎กฎหมายและปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน๎าคณะ คสข.ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการแก๎ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะอยํางจริงจัง และตํอเนื่อง โดยให๎บรรจุเรื่องดังกลําวในวาระการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร๎อยของจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน
๒. ให๎ผู๎วําราชการ จังหวัดนานโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ ” ของรัฐบาล มาใช๎เป็นกลไกในการสร๎าง
มาตรการทางสังคมและชุมชนให๎เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตในระดับพื้นที่ โดยให๎อาเภอ
บูรณาการรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฝุายปกครองในระดับพื้นที่ ภาคเอกชน แกนนาหมูํบ๎าน และภาคประชา
สังคม ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง ประกอบด๎วย
๒.๑ การสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกจิตสานึกด๎านความ
ปลอดภัยทางถนน การมีวินัยและเอื้อเฟื้อแบํงปันการใช๎รถใช๎ถนน
๒.๒ รํวมกันจัดทาประชาสมาคม กาหนดกติกาหรือธรรมนูญชุมชนหมูํ บ๎านเพื่อปูองปรามและควบคุม
พฤติกรรมที่เสายงตํอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

-๙๒.๓ รํวมสารวจวิเคราะห์จุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อปรับปรุงแก๎ไข รวมทั้งเรื่องจัดตั้งและรํวมปฏิบัติ
หน๎าที่ “ดํานชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตํางๆ
ประธาน - ปัญหาการเสียชีวิตก็ซ้าๆ ซากๆ อยูํเหมือนเดิม ฝากสํ วนราชการอาเภอ ย้าการสร๎างจิตสานึกให๎เข๎มข๎น
ขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การปูองกันปราบปรามการให๎กู๎เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแกํน
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ปรากฏวํามีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ๒ ราย ผู๎ต๎องหา ๓ คน เป็นผู๎ประกอบธุรกิจการ
ปลํอยเงินกู๎ที่ไมํชอบโดยผิดกฎหมาย และได๎สํงเรื่องให๎ พนักงานสอบสวนตํอไป
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ทสจ.มีสองเรื่อง เรื่องแรก ฝาก สภ .ตํางๆ กรณีนา
เลื่อยโซํยนต์มาให๎ ทสจ .ตรวจสอบเสร็จแล๎วให๎มารับ เพื่อไปประกอบคดี ด๎วย ทสจ.ในฐานะนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์
จว.ขอนแกํน จะรับเลื่อยโซํยนต์ตํอเมื่อคดีถึงที่สุดแล๎ว ตอนนี้มีค๎างอยูํของ สภ.สีชมพู ๒ เครื่อง เรื่องที่สอง รายงานผล
การกระทาผิด เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๖ คดี อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ ๒ คดี นอกเขต คือเขตปุา
สงวนในพื้นที่ทั่วไป ๔ คดี เป็น เป็นไม๎พะยูง ๒ คดี เปรียบเทียบชํวงเดียวกันของปีที่แล๎ว จานวนคดีลดลง แตํปริมาตร
ไม๎ของกลางเพิ่มขึ้น
อัยการจังหวัด - ฝาก ทสจ.ในการตรวจกาลังแรงม๎าเครื่องเลื่อยโซํยนต์ ขอให๎ ทสจ.ประสานกับพนักงานสอบสวน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ทาง ทสจ.ตรวจสอบไมํ ได๎ขอให๎ทางตารวจ สํงไปตรวจ
จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในพื้นที่
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผํานมามีผู๎สมัครไปทางานภาคเกษตรที่อิสราเอล จานวน ๓๓๖ คน และ
ไปฝึกงานที่ญี่ปุนมีผู๎สมัคร ๓๑ คน สาหรับเรื่องตํางด๎าว ที่ได๎รับใบอนุญาต ให๎ทางานในจังหวัดขอนแกํน จานวน
๕,๘๗๑ คน คนตํางด๎าวที่ได๎รับให๎อยูํในราชอาณาจักรได๎ชั่วคราว จานวน ๑.๕๙๕ คน ได๎รับ
การสํงเสริมจาก BOI นายจ๎าง ๑๖ แหํง คนตํางด๎าว ๗๑ คน คนตํางด๎าวที่เป็นสัญชาติพมํา ลาว กัมพูชา ๔,๘๔๙ คน
เป็นชาวพมํา ๒,๙๐๒ คน ชาวลาว ๑,๓๙๙ คน ชาวกัมพูชา ๕๔๘ คน เวียดนาม ๑๙ ในรอบเดือนที่ผํานมาไมํมีผู๎ร๎อง
ทุกในการไปทางานตํางประเทศ มีแตํร๎องทุกข์ขอเงินชํวยเหลือ
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - รายงานเกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) สรุปผลการตรวจประเมินร๎านเกมสีขาว เพื่อ เยาวชนจังหวัดขอนแกํนตามตารางในแผํนที่แจก ให๎ในที่
ประชุมแล๎ว ทั้ง ๒๖ อาเภอ มีร๎านเกมและคาราโอเกะ ๑,๘๐๒ แหํง เปูาหมายในปี ๒๕๕๙ ตั้งไว๎ ๙๐๑ แหํง ผลการ
ดาเนินงานในปี ๒๕๕๙ มีการรักษาคุณภาพ ๑ ดาว ๒ ดาว ๓ ดาว และมีการประเมินใหมํด๎วยรวม ๑๙๔ แหํง รวม
เป็น ๑๙๔ คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๕๓
๒) สรุปผลการตรวจ สอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร๎านเกม อินเตอร์เน็ต และร๎านคาราโอเกะ ในปี
๒๕๕๙ ประจาเดือนมกราคม อาเภอที่รายงานมา ๑๘ อาเภอ ร๎านเกม ๑๒๔ แหํง คาราโอเกะ ๕ แหํง พบการกระทา

-๑๐ความผิ ด ๕ แหํง ปลํอยให๎เด็กอายุต่ากวํา ๑๘ ปี เข๎า ไปใช๎บริการหลังเวลาที่กฎหมายกาหนด ตอนนี้กาลังเสนอนาย
ทะเบียนเพื่อสั่งพักใช๎ใบอนุญาตฯ
ประธาน - เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล๎วมีคนร๎องเรียนเข๎ามาวําผู๎มาใช๎บริการร๎านเกมจอดรถกีดขวางทางเข๎าออก
บ๎าน สงสัยจะเป็นบ๎านใกล๎เรือนเคียง จึงฝากทั้งตารวจ และวัฒนธรรมดูแลเรื่องนี้ด๎วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไมํมี
ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

เลขานุการฯ – ได๎ขําวมาวําจะมีเส๎นทางเดินรถจากองค์การขนสํงมวลชน จว.ขอนแกํน สาย ที่ ๒๔ เก็บคําบริการ ๑๐
บาท ตลอดสายนั้น อยากทราบวําเป็นจริงหรือไมํ จึงขอทารบรายละเอียดจากขนสํง เพราะมีประชาชนสํงไลน์มาให๎ดู
ประธานฯ - ขนสํงเป็นกรรมการฯหรือไมํ หรือเป็นแตํไมํมา
เลขานุการฯ – ครั้งที่แล๎วเห็นมาอยูํ ที่สอบถามก็คือถ๎ามีจริงปัญหาที่จะตามมาก็คือ รถสองแถวอาจจะร๎ องเรียนเรื่อง
ปัญหาทับเส๎นทาง ซึ่งรถสองแถวได๎สัมปทานเส๎นทางไปแล๎ว ปัญหาขนสํงที่ ๑ กับที่ ๓ ก็ยังไมํจบ จึงอยากนาเรียนวํา
ถ๎าเรื่องนี้ขนสํงมีข๎อมูล ทางตารวจก็จะได๎เตรียมรับข๎อมูลหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในด๎านความไมํมั่นคงใน จว

.ขอนแกํน

ตํอไป
รองประธานสภาอุตสาหกรรม จว.ขอนแก่น – จากการโทรฯ ประสาน ขนสํงจังหวัด วําทางสานักงานขนสํง
ประกาศใช๎ ๑๕ บาท ตลอดสาย สํวนที่วํา ๑๐ บาทนั้น เป็นโปรโมชั่นของผู๎ประกอบการ
ประธานฯ – จริงๆแล๎วอยากให๎ขนสํงเป็นผู๎มาชี้แจงให๎ฟัง ไมํวําจะเป็นสํวนยาเสพติดหรือสํวนมั่นคง คณะกรรมการ
ต๎องควรมารํวมประชุมอยําขาด ถ๎าหัวหน๎าหนํวยติดธุระก็ให๎มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม ฝากฝุายเลขาฯทาหนังสือเวียนให๎
ทุกสํวนราชการเข๎ารํวมประชุม สาหรับเรื่องนี้ติดค๎างไว๎ เดือนหน๎าให๎ขนสํงจังหวัดเข๎ามาชี้แจง
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ได๎ขอบคุณเจ๎าหน๎าที่จากทุกฝุายที่ได๎เข๎ารํวมประชุมและกลําวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ

โคตรพจน์

จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ

(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.คณิศร อสุนี ณ อยุธยา ผู๎พิมพ์/ทาน
(คณิศร อสุนี ณ อยุธยา)
รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน

