


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  10/๒๕๖๑  ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

วันอังคารที่   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
วาระท่ี ๑        เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ............................................................................................................................. ............................. 
 ............................................................................................................................. .............................. 

วาระท่ี ๒          รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
    ............................................................................................................................. ............................. 

  ................................................................... ............................................................................ ........... 
 วาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ        

 ๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
 - ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (คดี ๔ กลุ่ม) 

    - ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและผู้ให้ที่พักพิง น าพาฯ 
  - การจัดระเบียบสังคม 

  ............................................................. ............................................................................... .............. 
  ............................................................................................................................. ............................. 
 ๓.2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

- การป้องกันปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ............................................................................................................................ ............................... 
  ............................................................................................................................. .............................. 
  ๓.3  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 

- อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก 
  ............................................................................................................................. ............................. 
 ................................................................................................................................................. .......... 

    ๓.4  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
- ผลการปฏิบัติงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

  ............................................................................................................................................ .............. 
 ....................................................................................................... .................................................. 

  3.5  ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
  - การตรวจสอบการน าข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม 

  ............................................................................................................................. .............................. 
  ............................................................................................................................. .............................. 

วาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืนๆ 
  ...................................................... ......................................................................................... ............ 
  ............................................................................................................................. .............................. 
  ............................................................................................................................. .............................. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  9/๒๕๖1  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๖1 

วันพุธที่  26  กันยายน  ๒๕๖1  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************* 

1 นายวีเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา        ประธาน 
2 พล.อ.บัญชา ทองวิสัย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
3 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ แทน ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
4 พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา 
5 พ.ต.ประชิด แชจอหอ แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ 
6 นายสันติ ศรอารา แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา 
7 นายภักด ี ตั้งธรรม ผบ.เรือนจ ากลางนครราชสีมา 
8 นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ 
9 นายนฤชา โฆษศิวิไลซ์ นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

10 นายประทีป ทิพย์บรรจง แทน นายอ าเภอปากช่อง 
11 นายนัทพงศ์ สุรินทร์ แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
12 นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอ าเภอบัวใหญ่ 
13 นายชูศักดิ์ ขุนเกาะ นายอ าเภอพิมาย 
14 นายเสกสรร จันวงษา แทน นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
15 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด 
16 นายอ านวยศิลป์ มานะงาน แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
17 นายไพศาล จรรยาเลิศ แทน นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทัง แทน นายอ าเภอจักราช 
19 นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอหนองบุญมาก 
20 นายชุมพร พืชพันธ์ แทน นายอ าเภอห้วยแถลง 
21 นายอดิศักดิ์ ยวงกระโทก แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
22 นายพิเศษศักดิ์ ศรีล ำไย แทน นายอ าเภอโชคชัย 
23 นางพรรณิภา อะทะยศ แทน นายอ าเภอครบุรี 
24 นายอมรรัตน์ จารัญ แทน นายอ าเภอโนนสูง 
25 นายพิชญ์เจษฎา ยะเกตุ แทน นายอ าเภอคง 
26 นายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูม ิ แทน นายอ าเภอขามสะแกแสง 
27 นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
28 นายสมโภชน ์ ชั่งทอง แทน นายอ าเภอโนนไทย 
29 นางชนานันท์ คุ้มคง แทน นายอ าเภอแก้งสนามนาง 
30 นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ แทน นายอ าเภอประทาย 
31 นายคนุพล พิมพ์วงศ์ แทน นายอ าเภอชุมพวง 
32 นายสุธรกุล แสนลา แทน นายอ าเภอขามทะเลสอ 
33 นายธีระวัฒน์ ชัยะ นายอ าเภอโนนแดง 

                                                 /34.นายทวีศักดิ์... 
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34 นายทวีศักดิ์ ภาษ ี แทน นายอ าเภอบัวลาย 
35 นายรุ่งศักดิ์ ก่ายโนนสูง แทน นายอ าเภอสีดา 
36 นายค ารน นิติปัฒเดชา แทน นายอ าเภอพระทองค า 
37 นายปรัชญา มันตาทร แทน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
38 นายสมชาย จันทร์วงษ ์ แทน นายอ าเภอเทพารักษ์ 
39 นายคชภัค คงวัน แทน นายอ าเภอเมืองยาง 
40 นางชาลินีย์ สายแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
41 น.ส.ดาวัลย ์ ชาญสูงเนิน แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 
42 นางนงนาฎ หิรัญโกศล แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
43 นางมธุริน แผลงจันที แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 
44 น.ส.ผาณิต เภสัชชะ แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
45 นายสมบัติ จันกวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 
46 นายสุเทพ รื่นถวิล ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ  
47 นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา  
48 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
49 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา  
50 น.ส.วาร ี ปรีดาฤทธิ์ แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
51 นายวัฒนา หีบสระน้อย แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
52 น.ส.สุนิศา โสบกระโทก แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ  
53 พ.ต.ท.อาคม ชุดขุนทด แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา  
54 พ.ต.ท.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ แทน ผกก.สภ.โพธิ์กลาง  
55 พ.ต.ท.วิทวัส แสงสว่างสถิตย์ แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย  
56 พ.ต.ท.สุพจน์ จงอุตส่าห์ แทน ผกก.สภ.โชคชัย  
57 พ.ต.อ.นทพล กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.ครบุรี 
58 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ผกก.สภ.เสิงสาง 
59 พ.ต.ท.รักพงษ์ บัวเทียน แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก 
60 พ.ต.อ.มีชัย ก าเนิดพรม ผกก.สภ.วังน้ าเขียว 
61 พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน ผกก.สภ.โนนสูง  
62 พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ แทน ผกก.สภ.ชุมพวง 
63 พ.ต.ท.ธนภัทร เพชรอรุณ แทน ผกก.สภ.ห้วยแถลง 
64 พ.ต.ท.บุญโรจน์ ทรัพย์มา แทน ผกก.สภ.จักราช 
65 พ.ต.ท.เกษตร วิณวันก์ แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ 
66 พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย 
67 พ.ต.ท.เชษทิวัตต์ จันทวงศ์ แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ  
68 พ.ต.ท.สงกรานต์ ปัญญานาค แทน ผกก.สภ.เมืองยาง  
69 พ.ต.ท.เทวัญ แทงเป้า แทน ผกก.สภ.พระทองค า  
70 พ.ต.ท.ทองดี โครตประทุม แทน ผกก.สภ.บัวใหญ่  

                                           /72 พ.ต.ท.นพดล...  
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   72 พ.ต.ท.นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์ แทน ผกก.สภ.พิมาย  
   73 พ.ต.ท.ฐิติพันท์ วรรณสาร แทน ผกก.สภ.ประทาย  

74 พ.ต.ท.สัญชัย พิสัยพันธ์ แทน ผกก.สภ.คง  
75 พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม  

76 พ.ต.ต.วิสิฏฐ จงอ้อมกลาง แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง  

77 พ.ต.อ.อนันต์ พิมพ์เจริญ ผกก.สภ.ขามสะแกแสง  
78 พ.ต.อ.ศุภัทร ศุภก าเนิด ผกก.สภ.สีดา  
79 พ.ต.ท.นิพนธ์ ศิริอนันต์ แทน ผกก.สภ.บัวลาย  
80 พ.ต.ท.ชินภาน ุ จิตอามาตย์ แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว  
81 พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด  
82 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล ผกก.สภ.กลางดง  
83 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.หมูส ี
84 พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน 
85 พ.ต.อ.ไพบูลย์ วาสนาม ผกก.สภ.เทพารักษ์ 
86 พ.ต.ท.ณัฐจักร บุญกล้า แทน ผกก.สภ.จอหอ  
87 พ.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์  
88 พ.ต.ท.ยวยุทธ์ แชรจอหอ แทน ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย  
89 พ.ต.อ.สมชาย บ ารุงชัย ผกก.สภ.โนนแดง  
90 พ.ต.อ.บุญโปรด ประสเริฐศักดิ์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย  
91 พ.ต.ท.อรรถกร วิเชียรรัตน ์ แทน ผกก.สภ.หินดาด  
92 พ.ต.ท.สมาน เชาว์มะเริง แทน ผกก.สภ.มะเริง  
93 พ.ต.อ.สมัย จะเรียมพันธ์ ผกก.สภ.บ้านปรางค์ 
94 พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.บ้านหัน 
95 พ.ต.ท.จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม 
96 พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.กระชอน 
97 พ.ต.ท.รัตนพล ธูปแก้ว สวญ.สภ. สภ.บ้านหันห้วยทราย  
98 พ.ต.ท.เจตน์สฤษฏิ์ คล้ายพลอย สว.สภ.คลองไผ่  
99 พ.ต.ท.ปุณยพงษ์ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก  

100 พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข  
101 พ.ต.ท.อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์ สว.สภ.หนองสรวง 
102 พ.ต.ท.สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย สว.สภ.เมืองพลับพลา 
103 พ.ต.ท.บุญธรรม เกยีดนอก สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา 
104 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

           /ระเบียบวาระท่ี 1...
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ระเบียบวาระท่ี ๑ - ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจังหวัดนครราชสมีา 

ครั้งที่  9/๒๕๖1  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๖๑ ท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 สิงหาคม  ๒๕๖๑   
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ    

 ๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องแรก   ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  คดี ๔ กลุ่ม  ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑                                

สถิติคดีอาญา  ๔ กลุ่ม  ( เปรียบเทียบ  ๒๑ ก.ค.- ๒0 ส.ค.๖๑ กับ ๒๑ ส.ค.- ๒0 ก.ย.๖๑ ) 
 

ประเภทคดี 

๒๑ ก.ค.๖๑ – 
๒๐ ส.ค.๖๑ 

๒๑ ส.ค.๖๑ – 
๒๐ ก.ย.๖๑ 

รับแจ้ง 
เพิ่ม/ลด 

 

จับกุม 
เพิ่ม/ลด 

 

 
จับกุม 

เพิ่ม/ลด 
% 

แนวโน้ม 
รับแจ้ง 

 

แนวโน้ม 
จับกุม 

 รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

 

กลุ่มท่ี ๑ 
ชีวิต ร่างกาย และเพศ 39 33 84.62 41 35 85.36 +2 +2 +0.74 เพิ่ม เพิ่ม 

กลุ่มท่ี ๒ 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 122 84 68.85 150 103 68.66 +28 +19 -0.19 เพิ่ม เพิ่ม 

กลุ่มท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 67 57 85.07 45 38 84.44 -22 -19 -0.63 ลด ลด 

กลุ่มท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ๑,321 ๑,621  1,006 1,213  -315 -408  ลด ลด 

สรุปย่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญวันที่  ๒๑  ส.ค. - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ของ ภ.จว.นครรำชสีมำ 
มีคดีเกิด  ๕  รำย  จับได้  ๕  รำย  จับไม่ได้  -  รำย  ผู้ต้องหำ  ๗  คน  ดังนี ้

สภ.ชุมพวง เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 
๑ . เลขคดี อุกฉกรรจ์  สภ .ชุมพวง ที่  ๒ /๒๕๖๑ เลขคดี อุกฉกรรจ์  ภ .จว.นครรำชสีมำ ที่  อ .๓๑/๒๕๖๑                            
ข้อหำ  ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ     

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดีกรณีเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลำประมำณ ๑๘.๑๐ น. เหตุเกิด
บริเวณทิศเหนือบ้ำนโนนยอ หมู่ที่ ๖ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ ซึ่งมีกร่ ำที่ชำวบ้ำนน ำกิ่งไม้มำสุมกันในน้ ำ
เพ่ือล่อจับปลำเข้ำมำอำศัย พบศพ นำงนิ่มนวล สำลำด ผู้ตำย อำยุ ๓๓ ปี สอบถำมพ่ีชำยผู้ตำยเบื้องต้นว่ำผู้ตำยขับขี่รถ
จักยำนยนต์ออกจำกบ้ำนพักจำกนั้นไม่กลับมำบ้ำนพักและไม่ติดต่อกลับมำจนมีคนมำพบศพผู้ตำยจมน้ ำเสียชีวิต และ
รถจักรยำนยนต์ผู้ตำยจอดทิ้งไว้บริเวณฝั่งแม่น้ ำมูล เจ้ำหน้ำที่สืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนมอบให้พนักงำนสอบสวน
ออกหมำยจับ  นำยสง่ำ ชุมศรี  ผู้ ต้องหำ อำยุ  ๕๐  ปี  อยู่บ้ ำน เลขที่  ๑๙๙ หมู่ ที่  ๖  ต .โนนยอ อ.ชุมพวง                          
จว.นครรำชสีมำ และสำมำรถจับกุมได้เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ บริเวณปั้มน้ ำมัน ปตท.สำขำชุมพวง ริมถนนพิมำย               
- ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ  สำเหตุ โกรธแค้นส่วนตัว 

สถำนที่เกิดเหต ุบริเวณทิศเหนือบ้ำนโนนยอ หมู่ที่ ๖ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 

สภ.โชคชัย เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 
๒. เลขคดีอุกฉกรรจ์  สภ.โชคชัย ที่  ๑/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่  อ.๓๒/๒๕๖๑  ข้อหำ                  
ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ     

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดีกรณีเมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลำประมำณ ๐๔.๓๐ น. เหตุเกิด
บริเวณถนนสำย ๒๔ (ปักธงชัย-โชคชัย) กม.ที่ ๕๑ ต.พลับพลำ อ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.โชคชัย  
          /ได้ตั้งจัดตรวจสัมพันธ์... 



 
 

- ๕ - 
ได้ตั้ งจุดตรวจสัมพันธ์ตำมแผนกำรตรวจ ภ.จว.นครรำชสีมำ  ได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ   เชพโรเล็ต สีขำว                    
แผ่นป้ำยหมำยเลขทะเบียนไม่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนเพรำะเปิดไฟสูง ลักษณะโหลดเตี้ย ขับเข้ำมำยังจุดตรวจฯ 
ท่ำทำงมีพิรุธเจ้ำหน้ำที่ฯ ได้แสดงสัญญำณมือและสัญญำณไฟให้หยุด แต่รถยนต์ดังกล่ำวไม่ยอมหยุดรถ และขับเร่ง
เครื่องฝ่ำออกไปพุ่งชน ด.ต.กิตติศักดิ์ แปวกระโทก ก ำลังยืนตรวจรถยนต์อีกคันบริเวณช่องตรวจ ได้รับบำดเจ็บและ
เสียชีวิตในเวลำต่อมำ รถยนต์ก่อเหตุได้ขับหลบหนีไปด้วยควำมเร็วไม่สำมำรถติดตำมได้ทัน   วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑    
นำยสุวิทย์ กอหำญ ผู้ต้องหำ อำยุ ๒๐ ปี เข้ำมอบตัวต่อพนักงำนสอบสวน สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ และแจ้ง                
ข้อกล่ำวหำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป  

สถำนที่ เกิดเหตุ   บริเวณถนนสำย ๒๔ (ปักธงชัย-โชคชัย) กม.ที่  ๕๑ ต.พลับพลำ อ.โชคชัย                     
จว.นครรำชสีมำ 

สภ.เฉลิมพระเกียรติ เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๒ คน 
๓. เลขคดีอุกฉกรรจ์  สภ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๓๓/๒๕๖๑  ข้อหำ 
ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ     

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดีกรณีเมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลำประมำณ ๑๙.๓๐ น. เหตุเกิด
บริเวณบ้ำนเลขท่ี ๓๘/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ นำยทองพูน เขตภัค ผู้ตำย อำยุ ๔๒ ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ต.บ้ำนว่ำน อ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย และภรรยำได้นั่งดื่มสุรำหน้ำบ้ำนพักท่ีเกิดเหตุและก ำลัง
เข้ำนอนได้มี นำยสมศักดิ์ จันทศร ผู้ต้องหำ อำยุ ๕๔ ปี และ นำยอ ำนำจ แป้นบรรจง ผู้ต้องหำ อำยุ ๓๔ ปี ถืออำวุธมีด
และไม้พำกันวิ่งมำรุมตีท ำร้ำยผู้ตำย เนื่องจำก นำยสมศักดิ์ฯ เคยมีเรื่องบำดหมำงผิดใจกับผู้ตำยมำก่อน จึงชักชวน
วำงแผนร่วมกันมำท ำร้ำยผู้ตำยที่บ้ำนพักได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตในเวลำต่อมำ หลังเกิดเหตุผู้ต้องหำขอมอบตัวต่อ
พนักงำนสอบสวน สำเหตุ โกรธแค้นส่วนตัว 

สถำนที่เกิดเหตุ  บริเวณบ้ำนเลขที่ ๓๘/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.นครรำชสีมำ 

 

  สภ.แก้งสนำมนำง เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 
๔. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.แก้งสนำมนำง ที่ ๒/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๓๔/๒๕๖๑ ข้อหำ              
ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ    

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลำ ๒๐.๓๐ น. เหตุเกิด บริเวณถนน
สำธำรณะในหมู่บ้ำนศูนย์กลำง หมู่ที่ ๑ ต.แก้งสนำมนำง อ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ  นำยศิวกร เทียบมำก ผู้ตำย 
อำยุ ๔๘ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๑ ต.แก้งสนำมนำง อ.แก้งสนำมนำง  จว.นครรำชสีมำ ได้ร่วมนั่งดื่มสุรำขำวกับ
พวกรวม ๔ คน หลังเลิกดื่มสุรำกันแล้ว จึงแยกย้ำยกันกลับบ้ำนพัก ผู้ต้องหำได้นั่งซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์เพ่ือน
กลับไปบ้ำนมำรดำของตนเอง โดยมีผู้ตำยนั่ งซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์เพ่ือนอีกคันติดตำมไปพูดจำต่อว่ำผู้ต้องหำ 
ผู้ต้องหำโกรธได้ถืออำวุธมีดวิ่งไล่ติดตำมรถจักรยำนยนต์ของผู้ตำย ใช้อำวุธมีดฟันที่ต้นคอ ด้ำนหลัง และศีรษะของ 
ผู้ตำยได้รับบำดเจ็บเสียชีวิตในเวลำต่อมำที่โรงพยำบำลแก้งสนำมนำง หลังเกิดเหตุผู้ต้องหำเข้ ำมอบตัวต่อพนักงำน
สอบสวน สำเหตุ เมำสุรำ 

สถำนที่เกิดเหตุ ถนนสำธำรณะในหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑ ต.แก้งสนำมนำง อ.แก้งสนำมนำง  จว.นครรำชสีมำ  
          /สภ.สีคิ้ว... 
 
 
 



 
 

-๖- 
  สภ.สีคิ้ว เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๒ คน 

๕. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.สีคิ้ว ที่ ๒/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๓๕/๒๕๖๑  ข้อหำ ชิงทรัพย์ผู้อ่ืน     
รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ น. เหตุเกิดบริเวณ

บ้ำนเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๔ ต.มิตรภำพ อ.สีคิ้ว จว.นครรำชสีมำ นำยประคอง รัตนมณีกุล ผู้เสียหำย อำยุ ๖๗ ปี ได้รับ
โทรศัพท์จำก น.ส.กุสุมำ ธนูศร ว่ำให้ไปบ้ำนของ MR.Doll Dirk Remi M. ผู้ต้องหำ เพ่ือเจรจำตกลงกัน เรื่องหนี้ที่
ผู้เสียหำยยืมเงิน ๕,๐๐๐ บำท มำจำกภรรยำเก่ำของผู้ต้องหำ ผู้เสียหำยเดินทำงไปบ้ำนผู้ต้องหำ ผู้ต้องหำเปิดประตูให้
เข้ำไปในบ้ำนแล้วล็อคกุญแจ ผู้เสียหำยนั่งคุยกับ น.ส.กุสุมำฯ แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงบอกให้ผู้ต้องหำที่นั่งอยู่ข้ำงๆ มำกัน
ไม่ให้ผู้เสียหำยออกจำกบ้ำน พร้อมกับใช้มือผลักผู้เสียหำยล้มลงกับพื้นและใช้เท้ำถีบท่ีล ำคอ ผู้ต้องหำนั่งคร่อมผู้เสียหำย 
น.ส.กุสุมำฯ นั่งทับขำผู้เสียหำยแล้วล้วงเอำเงินในกระเป๋ำของผู้เสียหำยไป ผู้ต้องหำได้ลุกขึ้นใช้เท้ำถีบไปที่เป้ำกำงเกง
ผู้เสียหำยแล้วเดินไปเปิดประตูให้ผู้เสียหำย ระหว่ำงที่ผู้เสียหำยจะติดเครื่องรถจักรยำนยนต์ นำงกุสุมำฯ ได้เดินเข้ำมำ
บอกว่ำจะยึดรถจักรยำนยนต์ผู้เสียหำย จึงเกิดกำรแย่งกุญแจรถฯ ผู้เสียหำยสู้แรงผู้ต้องหำไม่ ได้ ได้วิ่งออกมำนอกบ้ำน
เรียกให้คนช่วย หลังเกิดเหตุสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ท้ังสองคน สำเหตุ กำรทวงหนี้ที่ตกลงกันไม่ได้ 

สถำนที่เกิดเหต ุบ้ำนเลขท่ี ๖๗ หมู่ที่ ๔ ต.มิตรภำพ อ.สีคิ้ว จว.นครรำชสีมำ 

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้น าพาฯ 

ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เปรียบเทียบ ๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑/๒๑ ส.ค.- ๒๐ ก.ย.๖๑ 
ห้วงระหว่างวันที่ ลาว พม่า กัมพูชา อ่ืนๆ รวม 

๒๑ ก.ค.๖๑ – ๒๐ ส.ค.๖๑ 7 19 89 15 130 
๒๑ ส.ค.๖๑ – ๒๐ ก.ย.๖๑ 3 5 30 7 45 

เพ่ิม/ลด -4 -14 -59 -8 -85 
 

ผลการจับกุมนายจ้าง ผู้น าพา ผู้ให้ที่พักพิง เปรียบเทียบ ๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑/๒๑ ส.ค.- ๒๐ ก.ย.๖๑ 
ห้วงระหว่างวันที่ นายจ้าง/คน ผู้น าพา/คน ผู้ให้ที่พักพิง/คน อ่ืนๆ รวม 

๒๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๐ ก.ค.๖๑ 0 1 0 ๐ 1 
๒๑ ก.ค.๖๑ – ๒๐ ส.ค.๖๑ 0 2 0 0 2 

เพ่ิม/ลด 0 +1 0 0 +1 

          /เรื่องท่ี 3 ผลการด าเนินการ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๗- 

เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  ๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑/๒๑ ส.ค.- ๒๐ ก.ย.๖๑ 

ข้อหา 

๒๑ ก.ค.๖๐ ถึง         
๒๐ ส.ค.๖๑ 

๒๑ ส.ค.๖๐ ถึง         
๒๐ ก.ย.๖๑ 

เกิด 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

เกิด 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 0 0 0 0 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  1 1 0 0 
๓. ขายสุราในเวลาห้ามเกินเวลา 31 31 0 0 
๔. ผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมเด็ก ฯ ม.๒๖ 0 0 0 0 
๕. สถานบริการเปิดเกินเวลา 0 0 0 0 
๖. สถานประกอบการเปิดเครื่องเสียงดังฯ 0 0 0 0 
๗. ขายสุราในสถานที่ห้ามฯ ตาม ม.๒๗ (๑-๘) 0 0 0 0 
๘. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามฯ ม.๓๑ 2 2 0 0 
๙. ดื่มสุรา ณ สถานที่จ าหน่ายในเวลาห้าม 0 0 0 0 
๑๐. จดัตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 0 0 0 0 
๑๑. ไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชน 0 0 0 0 
๑๒. อ่ืน ๆ(เมาสุราขับรถ) 209 208 146 146 

รวมทั้งสิ้น 243 242 146 146 

         

 ๓.๒ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 

๑. จ านวน 7 คดี  ผู้ต้องหา 2 คน  
    ท้องที่เกิดเหตุ 

อ าเภอปากช่อง  3  คด ี อ าเภอครบุรี   1 คด ี อ าเภอสูงเนิน  1  คด ี

อ าเภอสีคิ้ว  2  คด ี     
 

๒. คดีเก่ียวกับการลักลอบท าไม้และครอบครองไม้โดยผิดกฎหมาย  จ านวน 5 คดี (คดีไม้พะยูง 3 คดี) 
2.1 ตรวจยึดไม้พะยูงท่อน              จ านวน     9 ท่อน ปริมาตร  1.222  ม3 
2.2 ตรวจยึดไม้ชนิดอื่นๆ ท่อน         จ านวน   19 แผ่น ปริมาตร 1.148  ม3 
       (คดีเกิดในท้องที่อ าเภอปากช่อง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอสีคิ้ว) 

 

3. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน 2 คดี  พื้นที่บุกรุก  จ านวน 93 – 2 – 08 ไร่ 
    (คดีเกิดในท้องที่อ าเภอปากช่อง อ าเภอครบุรี) 
 
          /3.3 ส านักงานป้องกัน... 
 
 



 
 

-๘- 

 ๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  ประจ าเดือน  กันยายน   ๒๕๖1 

1. ผู้เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  53 คน  (ช 49 ญ 19) 
2. สถานะผู้เสียชีวิต - ผู้ขับขี ่43 คน ,ผู้โดยสาร  6 คน , คนเดินเท้า 4  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู้เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต์  39  คัน     -  เดินเท้า  4 ราย     -รถปิคอัพ   4  คัน       
    -  รถเก๋ง  2ราย  -รถตู้ จักรยาน จักรยานพ่วง บรรทุก อย่างละ 1 คัน 
4.ประเภทยานพาหนะคู่กรณี 
    -  ไม่มีคู่กรณี       16    คัน   -รถปิคอัพ       20   คัน            
    -รถเก๋ง       3 คัน            - รถจักรยานยนต์   4  คัน                
    -  รถบรรทุก  7      คัน    -เสาไฟ  ๑ คัน     
5. สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  3 อันดับแรก 
     1. ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 32  คน 
     2.ตัดหน้ากระชั้นชืด  14   คน 
     3.ดื่มสุรา ไม่สวมหมวก 10 คน 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต 
     - ถนนกรมทางหลวง   35 ครั้ง  - ถนนในหมู่บ้าน  13  ครัง้                                  
- ถนนทางหลวงชนบท     4  ครั้ง     - ถนน อบต.,เทศบาล 1 ครั้ง    
7. อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอเมืองนครราชสีมา   8  คน 2. อ าเภอโชคชัย    4  คน    
    3. อ าเภอโนนสูง  6  คน 
๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 

- ไม่สวมหมวก  8,423ราย  - เมาสุรา      224 ราย 
- ไม่คาดเข็มขัด     3,088 ราย            - ขับรถเร็ว      144  ราย 
- ไม่มีใบขับข่ี (รถ จยย.) 7,348   ราย  - ไม่มีใบขับข่ี (รถยนต์) 1,904   ราย 
- อุปกรณ์ส่วนควบ  3,376ราย  - ย้อนศร       599 ราย 
- แซงคับขัน     196 ราย  - ฝ่าฝืนสัญญาณ         1,120 ราย 
- ใช้โทรศัพท์ฯ  349  ราย                  รวม             26,771 ราย 

๙.รายละเอียดเพิ่มเติมผลการจับกุม 

ข้อหา จับกุม เพศ อายุ อาชีพ 
  ชาย หญิง ต่ ากว่า 

๑๘ ปี 
๑๕-๑๘ ปี ๒๕ ปี นร./นศ. รับจ้าง ราชการ ไม่มีอาชีพ 

ไม่สวมหมวก
นิรภัย 8,423 4,752 3,671 3,021 3,652 1,759 3,892 2,301 ๐ 480 

คิดเป็น % 56.42 43.58 35.76 43.36 37.02 63.41 27.32 ๐ 5.70 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 224 182 42 ๐ 190 34 ๐ 157 ๐ 27 

คิดเป็น % 81.15 18.75 ๐ 84.42 15.18 ๐ 70.09 ๐ 12.05 

/3.4 ส านักงานสรรพสามิต... 
 

 



 

 

-๙- 

   ๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   
  กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง มีภำระหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษีและป้องกันปรำบปรำมตำม
กฎหมำยที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือกำรเศรษฐกิจของประเทศ สินค้ำที่มีลักษณะต้องจ ำกัดหรือส่งเสริมกำรบริโภค เนื่องจำก
กำรบริโภคสินค้ำแล้วอำจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อสุขภำพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)  ไม่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กิจกำรไม่พึงประสงค์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม หรือเป็นต้นทุนทำงสังคม 

 

ผลการปราบปราม 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จ านวน  30  คดี   ค่าปรับ  208,759.67  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.                                                                                                      
                                                  
                                                                                                                         
                                                                  พ.ต.ท.                  ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                             ( บุญธรรม    เกียดนอก ) 
                                                                      สว.งำน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 

 
 

                  ร.ต.อ.หญิง      บันทึกกำรประชุม 
                        (พชรพร  ทูลไธสง ) 
                                                                      รอง.สว.งำน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 

 

                   จ.ส.ต.หญิง               เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ 
                       ( ปนัดดำ   อ่อนศรี ) 
               ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 
                           

 

                 




