-๔เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ )
- ไม่มี
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย โดยสามารถเปิด
ดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ )
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสภาพอาชญากรรม
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
๔.๑ ) สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
รับแจ้ง ( เกิด )
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓
๔
+๑
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
๔๘
๔๔
-๔
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๖๙
๙๔
+๒๕
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๕๗
๖๓
+๖
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๘๕๓
๑,๐๐๘
+๑๕๕
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เพิ่มขึ้น ๓๓.๓๓ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๘.๓๓ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
เพิ่มขึ้น ๓๖.๒๓ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง ๑๐.๕๓ %
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
เพิ่มขึ้น ๑๘.๑๗ %
ดัชนี : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุม เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
การจับกุม
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
% เพิ่ม, ลด
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๓(๑๐๐.๐๐ %)
๓(๗๕.๐๐ %)
-๒๕.๐๐
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๓๔(๗๐.๘๓ %)
๒๖(๕๙.๐๙ %)
-๑๑.๗๔
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๓๔(๔๙.๒๘ %)
๓๔(๓๖.๑๗ %)
-๑๓.๑๑
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
๒๓(๔๐.๓๕ %)
๑๑(๑๗.๔๖ %)
-๒๒.๘๙

-๕เปอร์เซ็นการจับกุม
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ลดลง
๒๕.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ลดลง
๑๑.๗๔ %
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลดลง
๑๓.๑๑ %
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
ลดลง
๒๒.๘๙ %
- ร้อยละของอัตราการเกิดคดีต่อแสนคนเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ เกิดเพิ่มขึ้น ๑ คดี
กลุ่มที่ ๒ เกิดลดลง ๔ คดี
กลุ่มที่ ๓ เกิดเพิ่มขึ้น ๒๕ คดี กลุ่มที่ ๔ เกิดเพิ่มขึ้น ๖ คดี
กลุ่มที่ ๕ เกิดเพิ่มขึ้น ๑๕๕ คดี
- ร้อยละของการจับกุมเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มที่ ๑ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๒๕.๐๐ %
กลุ่มที่ ๒ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๑๑.๗๔ %
กลุ่มที่ ๓ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๑๓.๑๑ %
กลุ่มที่ ๔ จับกุมลดลงจากปีที่แล้ว ๒๒.๘๙ %
ประจาเดือน มีนาคม 2558 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือ นขวัญ เกิดขึ้น ๔ ราย
จับได้ ๓ ราย ผู้ต้องหา ๓ คน ดังต่อไปนี้
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
๑. คดี อ .จว . ที่ ๒๑ /2558 คดีอาญาที่ ๒๑๓๘ /2558 ลง ๒๗ มีนาคม 2558 เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุฆ่ากันตายที่ถนนทางเข้าวัดบ้านเต่านอด้านทิศตะวันตก ตาบล
ศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่น โดยนายณัฐวัฒน์ สุครีพ กับพวกได้ไปเที่ยวงานวัดที่บ้านเต่านอ
ขณะเดินทางกลับได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนายศรัญญูหรือโต้ง ทัพซ้าย ผู้ต้องหา นายศรัญญูฯ ได้ใช้อาวุธมีดแทงนาย
ณัฐวัฒน์ฯ และ นายอัครพงษ์ฯ จนได้รับบาดเจ็บ พลเมืองดีได้นาตัวส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายณัฐวัฒน์ฯ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสและ ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และ
สามารถติดตามจับกุมตัวนายศรัญญูฯ ได้ในเวลาต่อมา
๒. คดี อ .จว . ที่ ๑๐ /2558 คดีอาญาที่ ๑๘๒๘ /2558 ลง ๑๖ มีนาคม 2558 เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. ขณะที่ นางสาวรุ่งทิวา วิทยาขาว ผู้เสียหาย กับบุตรสาวอายุ ๒ ขวบ
กาลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้านเลขที่ ๒๓๓ หมู่ ๑๙ บ้านผือ ตาบลพระลับ อาเภอเมืองขอนแก่น ได้มีคนร้ายเป็นชายอายุ
ประมาณ ๒๐ – ๒๕ ปี รูปร่างผอมสูง สวมหมวกโม่งปิดหน้ า สวมถุงมือ ใส่กางเกงยีนส์ สีน้าเงิ น ใส่เสื้อแขนยาวสีดา
แบบมีหมวกฮู้ท เข้ามาภายในบ้านและใช้ปืนพกสั้นไม่ทราบชนิดและขนาด จี้บังคับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต นาฬิกาโรเล็กซ์ ๒ เรือน และใช้ปืนจี้บังคับข่มขืนกระทาชาเราผู้เสียหายจนสาเร็จความใคร่
จากนั้นคนร้ายยังรื้อค้นภายในห้องได้ทรัพย์สินอีก คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือ เมื่อได้ทรัพย์สินคนร้ายได้
หลบหนีไป
สถานีตารวจภูธรกระนวน
2.
คดี อ .จว .ที่ ๒๐ /2558 คดีอาญาที่ ๑๑๑ /2558 ลง ๒๓ มีนาคม 2558 เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. เกิดเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๑ ตาบลหัวนาคา อาเภอ
กระนวน จังหวัด ขอนแก่น โดยก่อนเกิดเหตุนายสังวาล ช่างประเสริฐ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านพัก
ของนางอรุณ ช่างประเสริฐ มารดาของตน และพบเห็นนายนพเดช ช่างประเสริฐ ผู้ต้องหาซึ่งเป็ นหลานชายกาลังด่า
ทอนางอรุณฯ มารดาตนด้วยถ้อยคาหยาบคาย จึงได้พูดจาต่อว่านายนพเดชฯ ลักษณะเป็นการสั่งสอน และตาหนิ
เรื่องการใช้คาพูดที่ไม่สุภาพ เป็นเหตุให้นายนพเดชฯ ใช้มีดปลายแหลมที่ถือติดตัวมาจากภายในบ้านจ้วงแทงนาย
สังวาลฯ นายสังวาลฯ พยายามวิ่งหนีและหลบเข้าไปในบ้ านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๑ ตาบลหัวนาคา อาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ติดกัน นายนพเดชฯ ได้วิ่งตามเข้าไปทาร้าย ต่อมามีผู้ร้องห้ามปราม นายนพเดชฯ

-๖จึงหลบหนีไป และทิ้งมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ ๓๐ เมตร นายสังวาลฯ ได้เสียชีวิตลง
พนั กงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามา
ดาเนินคดี และสามารถจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา
สถานีตารวจภูธรชุมแพ
๓. คดี อ .จว .ที่ ๑๙ /2558 คดีอาญาที่ ๑๘๓ /2558 ลง ๑๐ มีนาคม 2558 เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. เกิดเหตุแทงกันตายที่เพิงขายอาหารตามสั่งริมถนนในหมู่บ้านหนองผือ
หมู่ ๑๐ ตาบลหนองไผ่ อาเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ พบศพนายสุชาติ ศรีคุณลา
อายุ ๕๗ ปี ถูกแทงด้วยอาวุธของมีคมที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย จานวน ๓ แผล พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์
ทาการชันสูตรพลิกศพ หลังเกิดเหตุสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้ คือ นายสุชิน อ่อนแก้ว อายุ ๕๒ ปี พร้อมอาวุธ
มีดปลายแหลมยาวประมาณ ๑ ฟุต จานวน ๑ เล่ม ชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ โดยให้การว่าผู้ตายติดหนี้ตน
เป็นเวลานานแล้ว ก่อนเกิดเหตุได้มาติดตามถามทวงหนี้จากผู้ตายแต่ได้รับการปฏิเสธจึงมีการกอดปล้ากัน จนผู้ตายล้ม
ลงที่แคร่ไม้ไผ่ ตนจึงใช้อาวุธมีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงผู้ตายจนถึงแก่ความตายดังกล่าว
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๒ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ไม่มี
ที่ประชุม
- รับทราบ
๔.๓ ผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.จราจร
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
- เปรียบเทียบเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ และ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการจับกุมผู้กระทาผิด พ .ร.บ.จราจร ดังนี้
มีนาคม ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๘
*ไม่สวมหมวกนิรภัย
จับกุม ๑,๑๖๓ ราย
๑,๔๐๑ ราย
*ไม่มีใบอนุญาต
จับกุม ๙๘๖ ราย
๑,๑๗๒ ราย
*เมาแล้วขับ
จับกุม ๓๓๑ ราย
๓๓๓ ราย
*ความเร็วเกินกาหนด
จับกุม ๑,๓๔๓ ราย
๑,๐๙๒ ราย
*ไม่คาดเข็มขัด
จับกุม ๓๐๓ ราย
๒๗๘ ราย
*ดัดแปลงสภาพรถ
จับกุม
๒๕ ราย
๒๙ ราย
*ขับรถย้อนศร
จับกุม ๑๙๔ ราย
๑๔๘ ราย
*ล็อคล้อ
จับกุม ๑,๐๗๖ ราย
๑,๓๕๘ ราย
*ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
จับกุม
๒๗ ราย
๓๗ ราย
พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
สภาพการจราจรลักษณะที่เป็นอุโมงค์จะไม่ให้รถเล็กสัญจร จึงมีการแก้ไขปัญหาคือการติดกล้องเลสไลน์
คาเมร่า และขอประชาสัมพันธ์ว่ามีการสนับสนุนการติดกล้องเลสไลน์ คาเมร่า ตามทางร่วมทางแยกที่บริเวณจุดใหญ่ๆ
เพื่อควบคุมการจราจร จากสถิติสี่แย กที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือสี่แยกกัลปพฤกษ์ตัดกับถนนมิตรภาพ
,ถนน
หน้าประตูเมืองตัดกับถนนมิตรภาพ,ถนนหน้าประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
ที่ประชุม
- รับทราบ

-๗๔.๔ การป้องปรามการเงินนอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ เทียบสุวรรณเลิศ แทน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
- รายงานผลการปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่มีผลการจับกุม
การกระทาความผิด
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
นายชลอ เหมาะดี แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ขก.
สรุปผลการดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๘ เกิดขึ้น ๘ คดี เกิดใน
เขตอุทยาน ๕ คดี นอกเขตอุทยาน๓ คดี เป็นคดีไม้พะยูง ๖ คดี
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน
นางสาวกตพร สองเมืองสุข แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ไปทางานประเทศมาเลเซีย ๑ ราย คดีอยู่ระหว่างส่งเรื่อง
ไปแจ้งความดาเนินคดีที่สถานีตารวจภูธรบ้านแฮด และขอความร่วมมือจากสถานีตารวจภูธรทุกแห่งหากได้รับหนังสือ
นัดหมายแจ้งความดาเนินคดีขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจรีบนัดหมาย กับจัดหางานจังหวัดขอนแก่นเข้าให้ปากคาโดยเร็ว
พร้อมรายงานผลคดีให้จัดหางานจังหวัด ขอนแก่น ทราบถึงความคืบหน้าของคดีด้ วย และศูนย์บริการขึ้นทะเบียน
คนต่างด้าวให้มาตรวจสัญชาติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มารายงานตัวเพื่อจะได้ออกบัตรให้ใหม่
และบัตรที่ออกให้ใหม่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ สรุปรานงานผลการตรวจ
ประเมิน ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดขอนแก่น เป้าหมาย
๘๔๘ แห่ง ออกตรวจรวม
๕๒ แห่ง
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และตรวจเยี่ยม กากับ ควบคุม ดูแลร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต มีรายงาน ๑๒ อาเภอ
มี ๑๐ อาเภอไม่พบการกระทาความผิด และมี ๒ อาเภอ ที่กระทาผิด คือปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปีเข้าใช้ก่อนเวลา
ที่กาหนด สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายงาน ๙ อาเภอ เหตุการณ์ปกติ
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน ฯ
ให้เข้มงวดการเข้าใช้บริการร้านเกม เกมอินเตอร์เน็ต และอย่าให้มีการลักลอบกระทาความผิดและแหล่ง
อบายมุขต่างๆ
พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
ในกรณีที่ตารวจไม่มีการจับกุมที่ปล่อยใ ห้เด็กเข้าใช้บริการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านไหนที่มีการกระทา
ผิดซ้าๆ ไม่อยากให้มีการออกใบอนุญาตให้
ทีป่ ระชุม - รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ระดับอาเภอ
- รายงานการประชุมโดยเอกสาร
ที่ประชุม - รับทราบ

-๘วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นางสาวกตพร สองเมืองสุข แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
การใช้แรงงานเด็กในจังหวัดขอนแก่นเป็นการใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการขออนุญาตเรียบร้อย กิจการที่มี
การจ้างแรงงานเด็กเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ปั้มน้ามัน ซึ่งยังไม่พบการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด
พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร แทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
กรณีที่มีการบังคับ ขู่เข็ญ การใช้แรงงานโดยไม่จ่ายค่าจ้ างหรือบังคับให้เด็กทางานหรือสภาพความเป็นอยู่ที่
แออัด ซึ่งเกือบจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ควรมีการแยกแยะในการพิจารณาด้วย
ประธานฯ - ไม่มีข้อราชการอื่นๆ อีก ขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ จดบันทึกการประชุม/เลขานุการฯ
(วิษณุ โคตรพจน์)
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง ปทุมพร พินิจมนตรี ผู้พิมพ์/ทาน
(ปทุมพร พินิจมนตรี)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

