รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวาโรจน์

มุํงหมายผล

รอง ผวจ.ขอนแกํน

ประธานฯ

๒. พ.อ.จตุรพงศ์

บกบน

รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแกํน (ท)

กรรมการฯ

๓. พ.ต.ท.อนันต์

ตั้งใจ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

”

๔. นางสาวรวรรณ

วงศ์ปญ
ั ญา

อัยการจังหวัดขอนแกํน

”

๕. พ.ต.อ.ออมสิน

ตรารุํงเรือง

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแกํน

”

๖.นางปุณิกา

กิตติภูมิ

ผอ.สพป.ขอนแกํน เขต 1

”

๗. นายชุมนุม

พันธ์แก๎ว

แขวงการทางขอนแกํนที่ 1

”

๘. พ.ต.ท.ขวัญชัย

สิงห์อํอน

๙. นายสัมภาษณ์

ศรีหงส์

๑๐. นางพิสมัย

นามแดง

๑๑. นายวิมาวุธ

มหาโพธิ์

๑๒. นายชลอ

เหมาะดี

แทน

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดขอนแกํน ”

๑๓. นายวัฒนา

มังธิสาร

แทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกํน

“

๑๔. นายวุฒิพงษ์

เทียมสุวรรณเลิศ แทน

สรรพากรพื้นที่ขอนแกํน

”

๑๕. นางอภัยวรรณ

ชาวชํางทอง

แทน

สํานักงานขนสํงจังหวัดขอนแกํน

”

๑๖. นางจารี

คุ๎มบุํงคล๎า

แทน

แรงงานจังหวัดขอนแกํน

”

๑๗. นายสมบูรณ์

ตรัยศิลานันท์

สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดขอนแกํน

”

๑๘. นางศรีสุดา

วิขากุล

แทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

”

๑๙. พ.อ.อ.อรรถพล

ศรีกัลป์

แทน

จัดหางานจังหวัดขอนแกํน

”

๒๐. นายศักดิ์สิทิ์

สิงห์สุนีย์

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกํน

”

๒๑. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

แทน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแกํน

”

๒๒. นาง สิรดา

มะลาสาย

แทน

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน

”

๒๓. นายประภัทร

ประพันธ์พจน์

สถิติจังหวัดขอนแกํน

”

๒๔. นางพัชราวดี

พิรุณสุนทร

แทน

สํานักงานสาธารณสุข.จังหวัดขอนแกํน

”

๒๕. นายสุวิทย์

วงศ์แสน

แทน

พลังงานจังหวัดขอนแกํน

”

แทน

แทน ผบก.ตชด.ภาค 2
แทน

”

ป้องกันจังหวัดขอนแกํน

”

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแกํน

”

เกษตรจังหวัดขอนแกํน

”

-๒๒๖. พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์

ธนกิจไพโรจน์

สว.ส.ทท. 3 กก.3ขอนแกํน

๒๗. นายวิทิตย์

นามมูลป้อม

แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแกํน

,,

๒๘. นายบุญเริง

อรุณรัตน์

แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘

”

๒๙. นายวินัย

มีแก๎ว

แทน

นายอําเภอเมืองขอนแกํน

,,

๓๐. นายชัชวาล

ก๎านจักร

แทน

นายอําเภอพล

”

๓๑. นายประจวบ

จิตรูป

แทน

นายอําเภอชุมแพ

”

๓๒. นายขาญชัย

วิทยากรณ์

แทน

นายอําเภอน้ําพอง

”

๓๓. นายวรทัศน์

ธุลีจันทร์

นายอําเภอหนองเรือ

“

๓๔. นายเสกสรร

สุวรรณโค

นายอําเภอภูเวียง

”

๓๕. นายณรงค์ฤทธิ์

ลาสะอาด

นายอําเภอมัญจาคีรี

”

๓๖. นายอรรถพันธ์

สงวนเสริมศรี

นายอําเภอสีชมพู

”

๓๗. นายณัฐวุฒิ

ถุนนอก

นายอําเภอบ๎านฝาง

”

๓๘. นายสุริยงค์

พลน้ําเที่ยง

แทน

นายอําเภออุบลรัตน์

”

๓๙. นายวิศิษฐ์

นรสิงห์

แทน

นายอําเภอเขาสวนกวาง

”

๔๐. นายกิตติพงศ์

สุขภาคกุล

นายอําเภอพระยืน

”

แทน

กรรมการ

๔๑. นายสุรศักดิ์

ทองณรงค์

นายอําเภอแวงใหญํ

”

๔๒. นายชลิต

วืเศษศิริ

นายอําเภอภูผามําน

”

๔๓. นายสําโรง

โสบุญมา

นายอําเภอซําสูง

“

๔๔. นานปรีดา

สุขใจ

นายอําเภอบ๎านแฮด

”

๔๕. นายทิวา

พุทธบุรี

แทน นายอําเภอโนนศิลา

”

๔๖. นายเรืองศักดิ์

พรมมาหอม

แทน

นายอําเภอชนบท

”

๔๗. นายเท็ป

เอียดไธสง

แทน

นายอําเภอหนองสองห๎อง

”

๔๘. นายณัฐภัทร

พลอยสุภา

นายอําเภอเปือยน๎อย

”

๔๙. นายธนายุทธ

ใยแก๎ว

นายอําเภอหนองนาคํา

”

๕๐. นายสันติ

จัตุพันธ์

นายอําเภอโคกโพธิ์ชัย

”

๕๑. นายสุริยงค์

พลน้ําเที่ยง

แทน

นายอําเภอชนบท

”

๕๒. ร.ต.ท.ปริญญา

ชาสําโรง

แทน

ผกก.สภ.เมืองขอนแกํน

”

๕๓. พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์

ปานเรือนแสน แทน

ผกก.สภ.พล

”

๕๔. พ.ต.ท.ยุทธนา

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.บ๎านไผํ

”

๕๕. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์

ไชยศรี

แทน

ผกก.สภ.ชุมแพ

”

๕๖. ร.ต.อ.สมคิด

ขันตีกรม

แทน

ผกก.สภ.น้ําพอง

”

๕๗. พ.ต.อ.อาคม

นารินทร์

แทน

ผกก.สภ.กระนวน

“

๕๘. พ.ต.ท.ประสิทธิ์

ผลดี

แทน

ผกก.สภ.พระยืน

”

แทน

แทน

-๓๕๙. พ.ต.ท.อัครบุตร

อัครสุขบุตร

แทน

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง

กรรมการ

๖๐. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย

พิมพ์แก๎ว

แทน

ผกก.สภ.มัญจาคีรี

”

๖๑. พ.ต.ท.สมบัติ

ชัยลา

แทน

ผกก.สภ.ชนบท

”

๖๒. พ.ต.ท.สายันต์

ทิพย์แสง

แทน

ผกก.สภ.แวงใหญํ

”

๖๓. พ.ต.ท.ธนารัตน์

มีทองหลาง

แทน

ผกก.สภ.หนองเรือ

”

๖๔. พ.ต.ท.สมุทร

สีดาราช

แทน

ผกก.สภ.ภูเวียง

”

๖๕. พ.ต.ท.จิตรกานต์

เกื้อกํอยอด

แทน

ผกก.สภ.สีชมพู

”

๖๖. พ.ต.ท.อติชาติ

กองทองธเนศ แทน

ผกก.สภ.หนองสองห๎อง

”

๖๗. พ.ต.ท.แมน

ศิริฉาย

แทน

ผกก.สภ.บ๎านฝาง

”

๖๘. พ.ต.ท.อดิศักดิ์

งามชัด

แทน

ผกก.สภ.แวงน๎อย

”

๖๙. พ.ต.ต.ณัฐศาสตร์

สุจริต

แทน

ผกก.สภ.เปือยน๎อย

”

๗๐. พ.ต.อ.สุจินต์

ศิริขันธ์

ผกก.สภ.อุบลรัตน์

”

๗๑. พ.ต.ท.ชัยธัช

มงคลธง

แทน

ผกก.สภ.บ๎านแฮด

”

๗๒. พ.ต.ท.พรเทพ

บูชาอินทร์

แทน

ผกก.โนนศิลา

”

๗๓. พ.ต.ท.สงวน

เชื้อศิริ

แทน

ผกก.สภ.ซําสูง

”

๗๔. พ.ต.ท.ณัฐดนัย

ชัยวงษ์จรัส

แทน

ผกก.สภ.หนองนาคํา

”

๗๕. พ.ต.ท.สิทธิสม

ตระแก๎วจิตร

แทน

ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย

”

๗๖. พ.ต.ท.วรุณรัตน์

ศรีเชียงสา

แทน

ผกก.สภ.เวียงเกํา

”

๗๗. นายธาดา

พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน

”

๗๘. นายทวีทรัพย์

ลอยนอก

แทน

นายกเทศมนตรีนครขอนแกํน

”

๗๙. 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

ไมํมี
ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว ( ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ )

พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได๎
แจกจํายรายงานการประชุมให๎ทุกทํานแล๎วถ๎าหากมีข๎อความแก๎ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ๎งให๎ทราบด๎วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน๎า โดยสามารถเปิดดูได๎ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม

- รับรอง

-๔วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล๎ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙)

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

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล๎ว ประธานได้ฝากให่ ขนส่งจังหวัดชี้แจงกรณี มีรถสาย ๒๔ วิ่ง

จาก ขนส่งแห่งที่ ๓
ขนส่ง จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการเปิด สถานีขนส่งแห่งที่ ๓ ทาให้รถยนต์สาธารณะที่จะวิ่งรับ- ส่งผู้โดยสาร
เข้ามาในตัวเมืองไม่เพียงพอ จึงได้มีรถ บขส .สาย ๒๔ ขึ้น เปิดดาเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๕๙ ช่วงแรกเก็บ
ค่าโดยสาร ๑๐ บาทตลอดสาย (ราคาโปรโมชั่น )และจะเริ่มเก็บ ๑๕ บาทตลอดสาย ตั้ งแต่วันที่ ๙ พ.ค.๕๙ เป็น
ต้นไป
ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์

สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกํน เลขานุการฯ

สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุํม
ดัชนี : ร๎อยละที่ลดลงของอัตราคดีตํอแสนคน เดือน มกราคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ๎ง ๒๖ ราย จับ ๑๑ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ๎ง ๗๖ ราย จับ ๒๗ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ๎ง ๓๙ ราย จับ ๑๐ ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ๎ง ๕๒๗ ราย จับ ๖๗๒ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ๎ง ๐
ราย จับ ๐
ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ๎ง ๒
ราย จับ ๐
ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ม.ค. ๒๕๕๘ กับ ม.ค. ๒๕๕๙
ม.ค. ๒๕๕๘ ม.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๘
๒๖
ลดลง ๒๒
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๑
๗๖
ลดลง ๒๕
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๐
๓๙
เพิ่มขึ้น ๙
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๓๙
๕๒๗
ลดลง ๑๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ม.ค. ๒๕๕๘ กับ ม.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๔๘ จับได๎ ๔๒ (คิดเป็นร๎อยละ ๘๗.๕๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ๎ง ๒๖ จับได๎ ๑๑ (คิดเป็นร๎อยละ ๔๒.๓๐)
คดีลดลง ๒๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๒ คดี

-๕ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๐ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๑๐๙ จับได๎ ๕๗ (คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ๎ง ๗๖ จับได๎ ๒๐ (คิดเป็นร๎อยละ ๒๕.๙๗)
คดีลดลง ๓๓ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล๎นทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๔๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔๒ คดี
กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
ฉ๎อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓๙ คดี
ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๖ คดี
ทําให๎เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
รับของโจร
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
ลักพาเรียกคําไถํ
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
วางเพลิง
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๘ รับแจ๎ง ๑๐ จับได๎ ๓ (คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ๎ง ๒ จับได๎ ๐ (คิดเป็นร๎อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๕๓๙ คดี

ผู๎ต๎องหา ๘๐๗

ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๕๒๗ คดี
ผู๎ต๎องหา ๖๗๒
คดีลดลง ๑๒ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙
รวมจับ ๔๑๒ ราย ผู๎ต๎องหา ๔๒๐ ราย
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
จําหนําย
๒๘ ราย
ครอบครองเพื่อจําหนําย
๗๓ ราย
ครอบครอง
๘๙ ราย
เสพ
๒๒๒ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
ยาไอซ์
๓๐ กรัม
กรรชาแห๎ง
๑ กก. ๑๐๐ กรัม
กรรชาสด
๐ ต๎น
สารระเหย
๔ กระป๋อง

-๖ประธาน ภาพรวมถือวําตัวเลขที่ควบคุมได๎
ที่ประชุม รับทราบ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ เกิดขึ้น
๒ ราย จับได้ ๒ ราย ผู้ตอ้ งหา ๒ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ.จว. ที่ ๘/2559 คดีอาญาที่ ๕๐๐/2559 ลง ๑ ก.พ. 2559 วันที่ ๒๘ ม.ค.2559 เวลา
ประมาณ 0๒.30 น. ที่ ถนนศรีจันทร์ ฝั่งขาออกหน้า ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต.ในเมือง อ .เมือง
ขอนแก่น ขณะที่ น.ส.จริยากุล อาจคาภา อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมูท่ ี่ ๓ ต.พระลับ อ.เมือง
จว.ขอนแก่น ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนที่เกิดเหตุเพียงคนเดียว ภายหลังเลิกงานจะกลับบ้านพัก เมื่อไป
ถึงที่เกิดเหตุได้ถูกผูต้ ้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วใช้มอื ดึงกระเป๋าสะพายอยู่ที่หน้าอก แต่ไม่
สามารถกระชากเอาได้เนื่องติดอยู่กับตัวผูเ้ สียหาย จนทาให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเสียหลักล้มลงและ น.ส.
จริยากุลฯ ได้รับบาดเจ็บ ส่วนผูต้ ้องหาได้ลุกขึ้นแล้วดึงเอากระเป๋าไปจากตัว น
.ส.จริยากุลฯ ขับขี่
รถจักรยานยนต์หลบหนีไป น .ส.จริยากุลฯ ถูกหน่วยกู้ชีพนาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว เนื่องจากบาดเจ็บ
และสลบอยู่ในที่เกิดเหตุ หลั งออกจาก โรงพยาบาลจึงเข้าให้การร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
2. คดี อ.จว. ที่ ๙/2559 คดีอาญาที่ 5๐/2559 ลง ๕ ก.พ.2559 เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.2559 เวลา
ประมาณ 1๓.00 น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง นายสุรชัย ขวัญดี ว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ ในบ้านของ
ตน โดยให้การว่าตนมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย ชื่อร้านนิทชาลอน เป็นห้องเช่าชั้นเดียว ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ
ขณะผูเ้ สียหานนอนหลับอยู่ในบ้าน มีคนร้ายเป็นชายใช้ผ้าคลุมปิดปังใบหน้า เข้ามาในห้องพักรือ้ เอาทรัพย์สนิ
ซึ่งขณะคนร้ายการื้ออยู่นนั้ ผู้เสียหายตื่นมา พบพอดี ผู้ตอ้ งหาไดใช้มีดอีโต้ที่เตรียมมาขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่ง
มอบทรัพย์สินที่มอี ยู่ให้ เป็นแหวนทอง จานวน ๑ วง แล้วหลบหนีไป หลังเกิดเหตุตรวจพบว่ามีเงินสด จานวน
๕,๔๐๐ บาท และโทรศัพท์ยี่หอ้ ไอโมบาย จานวน ๑ เครื่องหายไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙ ผูเ้ สียหายได้พบ
ผูต้ ้องสงสัยโดยจาเสียงได้ซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านและเคยเห็นหน้า จึงเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้อง
ทุกข์ดาเนินคดีตามกฎหมาย และในวันเดียวกันนั้น นายสังข์ แสงคา ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นคนร้ายได้เดิน
ทางเข้ามอบตัว ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตล อดข้อกล่าวหา สาหรับทรัพย์สินที่ได้มาผูต้ ้องหา
ได้ใช้ไปหมดแล้ว
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร นเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
ร.ต.ท.ปริญญา ชาสาโรง รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกํน - ได้รับมอบหมายจาก รอง ผกก .จร. รายงานสถิติการ
จับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ม.ค. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ม.ค. ๒๕๕๘
- ไมํสวมหมวก
๑,๓๑๑ ราย
ไมํมีใบอนุญาต
๑,๒๗๒ ราย
เมาสุรา
๓๐๖ ราย
ไมํคาดเข็มขัด
๓๒๐ ราย

ม.ค. ๒๕๕๙
๑,๑๒๖ ราย
๑,๑๔๓ ราย
๑๒๙ ราย
๑๐๓ ราย

-

รถดัดแปลง
ขับรถย๎อนศร
ขับรถเร็ว

-

๑๘ ราย
๗๓๕ ราย
๑,๓๔๓ ราย
-๗-

-

ผําสัญญาณไฟแดง
๑,๓๐๙ ราย
ล็อคล๎อ
๓๗๑ ราย
ประธาน ให๎เน๎นวินัยและสร๎างจิตสํานึกในตัวคน
ที่ประชุม รับทราบ

๓๓ ราย
๑๒ ราย
๑,๖๑๒ ราย
๑,๒๒๔ ราย
๓๕๑ ราย

๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแกํน - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จากข๎อมูล ๓ หนํวยงาน สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแตํเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ) มีอุบัติเหตุเกิด ๔๖ ครั้ง เปรียบเที ยบ
กับชํวงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๓ ครั้ง ลดลง ๓ ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ ๖.๕๒ ผู๎บาดเจ็บ ๓๓๘ คน
เปรียบเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓๐๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๘๑ ผู๎เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๓๕
คน เปรียบเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ ลดลง ๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๙๐
๒) ผู๎เสียชีวิตในเดือน ม.ค. ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓๕ ราย
-

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ๒๔ ราย
-

เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล ๑๑ ราย
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ร๎อยละ ๖๘.๕๘
- เสียชีวิตยานพาหนะอื่น ร๎อยละ ๓๑.๑๒
- อ.เมืองเสียชีวิต ๑๕ ราย บ๎านไผํ ๔ ราย ชุมแพ ๒ ราย บ๎านแฮด ๒ ราย น้ําพอง ๒ ราย อ.อื่น
อยํางละ ๑ ราย ชํวงอายุผู๎เสียชีวิต สูงสุด อายุระหวําง ๑๕ – ๑๙ ปี ชํวงเวลาเกิดเหตุสูงสุด ๐๐.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เกิด
อุบัติเหตุสูงสุดคือทางหลวงแผํนดิน
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากผู๎ขับขี่ไมํเคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกินกําหนด เมาแล๎ว
ขับ ขับตัดหน๎ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไมํให๎สัญญาณ ไมํสวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดชํองทาง ไมํชํานาญ อุปกรณ์
สํวนควบของรถชํารุด แสงสวํางไมํเพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไมํชัด
- การเตรียมการดําเนินการชํวงเทศการสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย.๕๙ คําขวัญเพื่อ
รณรงค์คือ สงกรานต์ปลอดภัย สํงเสริมวัฒนธรรมไทย สร๎างวินัยจราจร
สสจ. มาตรการดํานชุมชนเน๎นให๎ชุมชนมีสํวนรํวมโดยองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ครม.เน๎นให๎มี
ดํานชุมชนทุกพื้นที่ ให๎ทุกอําเภอทบทวนโครงสร๎างภาคีทุกภาคสํวนในการดําเนินการแก๎ไขป้องกันการสูญสีย จาก
อุบัติเหตุทางถนน
ประธาน - ฝากทางอําเภอและตํารวจกําหนดเป้าหมายเป็นแนวทางเชิงรุก
เลขานุการ ในสํวนของตํารวจ ผบก.และ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบงานจราจร ได๎สั่งให๎ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มขึ้น ทําให๎
ประชาชนร๎องเรียนมาจํานวนมาก จึงฝากประชาสัมพันธ์ด๎วย แม๎ทางตํารวจตั้งดํา นถี่ขึ้นก็ยังมีการกระทําผิดกฎหมาย
อยูํมาก
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ

สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให๎กู๎เงินนอกระบบ
ที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแกํน ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ปรากฏวําไมํมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น จึงไมํมี
รายงานผลการจับกุมในเขตท๎องที่จังหวัดขอนแกํน
ที่ประชุม รับทราบ
-๘๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได๎รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับ กฎหมายป่าไม๎
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด ๘ คดี อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ ๖ คดี นอกเขต คือเขตป่าสงวนใน
พื้นที่ทั่วไป ๒ คดี ซึง่ เป็นไม๎พะยูง ๒ คดี และคดีลักลอบยิงสัตว์ป่า
นายอาเภอเวียงเก่า - เดี๋ยวนี้การจับไม๎พะยูงลดลงมากเพราะไม๎พะยูงใกล๎ จะหมดแล๎ว และอีกกรณีหนึ่งคืออุท ยาน
แหํงชาติภูเวียงมีทางเข๎าทางออกทางเดียวกันและก็จะมีดํานตรวจจับอยูํด๎วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแกํน - ในรอบเดือนที่ผําน ไมํมีผู๎ร๎องทุกข์ และมีผู๎ร๎องทุกข์เกี่ยวกับเงินกองทุน ๒ ราย สําหรับ
เรื่องตํางด๎าว ที่ได๎รับใบอนุญาต ให๎ทํางานในจังหวัดขอนแกํน จํานวน ๕,๘๓๓ คน คนตํางด๎าวที่ได๎รับให๎อยูํใน
ราชอาณาจักรได๎ชั่วคราว จํานวน ๙๐๖ คน ได๎รับการสํงเสริม จาก BOI จํานวน ๗๑ คน คนตํางด๎าวที่เป็นสัญชาติ
พมํา ลาว กัมพูชา ๔,๘๐๙ คน เป็นชาวพมํา ๒,๘๖๔ คน ชาวลาว ๑,๓๙๘ คน ชาวกัมพูชา ๕๔๗ คน เวียดนาม ๑๘
คน จว.ขอนแกํนได๎ประกาศให๎ ตําบลสําราญ อ.เมือง เป็นพื้นที่ปลอดแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
เชิงรุกของกรมการจัดหางาน
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร๎านเกมสีขาว เพื่อ เยาวชนจังหวัดขอนแกํน ๑๙๕ แหํง ไมํผํานการประเมิน ๘
แหํง ประเมินใหมํ ๑๑ แหํง ไมํผํานการประเมิน ๕ แหํง รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ แหํง ร๎อยละ ๔๑.๗๒
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กํากับควบคุม ดูแลร๎านเกม อินเตอร์เน็ต และร๎านคาราโอเกะ ร๎านเกม
๑๒๖ แหํง คาราโอเกะ ๕ แหํง สถานการณ์ได๎พบการ ปลํอยให๎เลํนเกินเวลากฎหมายกหนด ๒ แหํง พักใบอนุญาต ๑
แหํง ที่ อ.เมืองขอนแกํน
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแกํน เหตุการณ์ปกติ
อาเภอซาสูง – สอบถามวัฒนธรรมจังหวัด เนื่องจากวัฒนธรรมอําเภอไมํอยูํ เมื่อมีประชาชนไปขอ ใบอนุญาติฯจึง
ไมํได๎สักที
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - แจ๎ง ยื่นเรื่องได๎ที่วัฒนธรรมจังหวัด
ประธาน - ได๎ฝากให๎ วัฒนธรรมจังหวัด ให๎หมุนการทํางานของวัฒนธรรมอําเภอไปทุกอําเภอ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให๎แกํประชาชนในพื้นที่
อาเภอเวียงเก่า – ไมํมีวัฒนธรรมอําเภอเหมือนกัน
อาเภอภูผาม่าน - ไมํมีวัฒนธรรมอําเภอเหมือนกัน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น - ขอขอบคุณทุกทํานที่นําเรียนปัญหามา วัฒนธรรมจังหวัด จะได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

ประธาน – ประชาชนอยากทําให๎ถูกต๎องตามกฎหมายแตํไมํมีเจ๎าหน๎าที่ไปบริการเขา ฝากวัฒนธรรมจังหวัดอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ

-๙๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ไมํมี
ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

เลขานุการ – ฝากสองเรื่อง เรื่องแรกคือชํวงนี้เป็นชํวงของระหวํางรํางรัฐธรรมนูญ อยากฝากทางอําเภอตํางๆ แจ๎ง
ผู๎ใหญํบ๎าน,กํานันอํานและศึกษารํางรัฐธรรมนูญให๎เข๎าใจแล๎วนําไปประขาสัมพัน ธ์ให๎ประชาชนในพื้นทีเข๎าใจเพราะอีก
ไมํนานก็จะมีการทําประชามติ อีกเรื่องคือเกี่ยวกับ พระสงฆ์ การตั้งพระสังฆราชที่ยังไมํเสร็จมีการตอบโต๎กันไปมา
ระหวํางผู๎เห็นด๎วยและผู๎ไมํเห็นด๎วย จึงขอฝากทางฝ่ายปกครอง ถ๎ามีผู๎ไมํหวังดีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับศาสนา
ให๎ชํวยดูแลแจ๎งเบาะแสให๎ตํารวจทราบด๎วย
ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานฯ - ได๎ขอบคุณเจ๎าหน๎าที่จากทุกฝ่ายที่ได๎เข๎ารํวมประชุมและกลําวปิดประชุม
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

