รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ธันวาคม/ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
กิตภิ ัทย์พิบูลย์
รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
๒. พ.อ.พิทักษ์
จุลพังโท แทน
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
๓. นายสัมภาษณ์
ศรีหงษ์
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
๔. พ.ท.พิทักษ์พล
ชูสรี
มทบ.๒๓
”
๕. นายสายัน
จันทะรัง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
๖. พ.ต.อ.ชัยยง
จันนา
แทน
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
๗. นายธานินทร์
ชัชวัขมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๘. นายมังกร
กัลยา
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
”
๙. ร.ต.อ. วรพันธุ์
จันทริมา แทน
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
๑๐. นายอดิศักดิ์
คงวัฒนานนท์ แทน นายแพทย์สาธารณสุข
”
๑๑. นายจารัส
เที่ยงธรรม แทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
๑๒. นายธานินทร์
ชัชวัชมล
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
๑๓. นายประชิต
อึ้งประเสริฐ แทน
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
”
๑๔. นายชลอ
เหมาะดี แทน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
๑๕. นายกฤตวิทย์
พิมพ์ทองงาม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
๑๖. นายวุฒิพงษ์
เทียมสุวรรณเลิศ
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
๑๗. นายสุทัศน์
เกตษา
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
๑๘. นายบรรจบ
อุนารัตน์
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๙. นางวันเพ็ญ
วิถีเทพ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๐. นางเบญจมาศ
หะยาจันทา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
”
๒๑. พ.อ.อ.อรรถพล
ศรีกัลป์
แทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
๒๒. นายศักดิ์สิทธิ์
สิงห์สุนีย์
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๓. พ.ต.ท.พันธ์เพชร เหล่ากาเนิดเพชร
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
๒๔. นางศิรดา
มะลาสาย แทน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
๒๕. นางกรรณิกา
กันทา
แทน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
”
๒๖. ผศ.ดร.สมพงษ์
สิทธิพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
”
๒๗. นายวิโรจน์
วิริยะจันทร์ แทน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
๒๘. นายทวีทรัพย์
ลอยนอก
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
๒๙. นายวิทิตย์
นามมูลน้อย
แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจว.ขอนแก่น
,,
๓๐. นายบุญเริง
อรุณรัตน์
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

-๒๓๑. นายประภัทร
๓๒. นายจุมพล
๓๓. นายพิชญะ
๓๓. ร.ต.อ.โกศล
๓๔. นายพันเลิศ
๓๕. นายมังกร
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายดุลยาภพ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายชาญชัย
๓๙. นายพันธัช
๔๐. นายสันติ
๔๑. นายอรรถพันธ์
๔๒. นายบุญเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นายสมพงษ์
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายสาโรง
๔๘. นายเพชรรัฐ
๔๙. นายสีมาตร
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. นายเท็บ
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสันติ
๕๕. นายเรืองศักดิ์
๕๖. นายธวัชชัย
๕๗. นายไพรจิตร
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นารุจน์
๖๐. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๖๑. พ.ต.ท.คณิศร
๖๒. พ.ต.ท.กฤษฎา
๖๔. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๕. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์
๖๖. พ.ต.อ.ขุนพล

ประพันพจน์
เดชดานิล
ยั่งยืน
รัตนสุโกศล
พรมมาตย์
กัลยา
มีแก้ว
แสงลุน
เสาโกศล
วิทยาภรณ์
ภูสงช์
จัตพุ ันธ์
สงวนเสริมศรี
โสบุญมา
พิรณ
ุ สาร
มหาวังษ์
เสโส
พรมทา
โสบุญมา
สมัครเตรการ
พรมมา
สุขทวีผลกุล
เหมียดไธสง
สุวรรณโค
ใยแก้ว
จัตุพันธ์
พรหมหอม
รอดงาม
ชนะภัย
จันทโรธรณ์
รังษี
ไชยสุระ
อัครราช
นิติพนธ์
วิรักษา
โสภา
สุทธิวรรณ

สถิติจังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
แทน ผกก.๔ ทล.ขอนแก่น
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
แทน นายอาเภอเมืองขอนแก่น
แทน นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
แทน นายอาเภอน้าพอง
แทน นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
แทน นายอาเภออุบลรัตน์
แทน นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
แทน นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
แทน นายอาเภอซาสูง
แทน นายอาเภอบ้านแฮด
แทน นายอาเภอภูผาม่าน
แทน นายอาเภอกระนวน
แทน นายอาเภอหนองสองห้อง
แทน นายอาเภอภูเวียง
แทน นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
แทน นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
แทน นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเวียงเก่า
แทน นายอาเภอโนนศิลา
แทน ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
แทน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
แทน ผกก.สภ.บ้านไผ่
แทน ผกก.สภ.กระนวน
แทน ผกก.สภ.น้าพอง
แทน ผกก.สภ.ภูผาม่าน

กรรมการฯ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

-๓๖๗. พ.ต.ท.ทัศน์
๖๘. พ.ต.ท.อัครบุตร
๖๙. พ.ต.ท.จินดา
๖๙. พ.ต.ท.อนันต์
๗๐. พ.ต.ท.สง่า
๗๑. พ.ต.ท.สายันต์
๗๒. พ.ต.ท.ธนารัตน์
๗๓. พ.ต.ท.สมุทร
๗๔. พ.ต.ท.บรรจบ
๗๕. พ.ต.ท.อติชาติ
๗๖. พ.ต.ต.ชัยวัฒน์
๗๗. พ.ต.ท.เกษมภพ
๗๘. พ.ต.ท.ปรีดา
๗๙. พ.ต.ท.ภาสกร
๘๐. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๑. พ.ต.ท.ทองสุข
๘๒. พ.ต.ท.สมเกียรติ
๘๓. พ.ต.ท.พรเทพ
๘๔. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
๘๕. พ.ต.ท.สิทธิสม
๘๖. พ.ต.ท.สรอรรถ
๘๗. พ.ต.ท.ฑฤกร
๘๘. พ.ต.ท.กฤษ์สักก์
๘๙. พ.ต.อ.ชัยยง
๙๐. พ.ต.ท.เศรษศักดิ์
๙๑. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์
๙๒. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ
๙๓. พ.ต.ต.วิษณุ

วิเศษวุฒิ
อัครสุ ขบุตร
เทพยศ
อุตรศาสตร์
ศรีวิชัย
ทิพยแสง
มีทองหลาง
สีดาราช
เกตุชมภู แทน
กองทองธเนศ
ขาภักม์
ดิศผดุง
อุทัยชัย
มหาวงศ์นันท์
บูชาอินทร์
นารีจันทร์
มีพูล
บูชาอินทร์
ชัยวงษ์จรัส
ตระแก้วจิตร
ทานาค
สอนวงศ์
มีมานะพุทธิ์
จันนา
ศรีดี
จงกลรัตน์
ไชสุระ
โคตรพจน์

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

ผกก.สภ.พระยืน
ผกก.สภ.เขาสวนกวาง
ผกก.สภ.พล
ผกก.สภ.มัญจาคีรี
ผกก.สภ.ชนบท
ผกก.สภ.แวงใหญ่
ผกก.สภ.หนองเรือ
ผกก.สภ.ภูเวียง
ผกก.สภ.สีชมพู
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.บ้านฝาง
ผกก.สภ.แวงน้อย
ผกก.สภ.เปือยน้อย
ผกก.สภ.บ้านแฮด
ผกก.สภ.โนนศิลา
ผกก.สภ.ซาสูง
ผกก.สภ.อุบลรัตน์
ผกก.สภ.โนนศิลา
ผกก.สภ.หนองนาคา
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย
ผกก.สภ.เวียงเก่า
ผกก.สภ.บ้านเป็ด
ผกก.สภ.ท่าพระ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.เมืองไหม
ผกก.สภ.เวฬุวัน
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ในวาระปีใหม่นี้อยากทราบว่าทางตารวจได้เตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างไรบ้าง
พ.ต.ท.ภูสยาม ลารังสิต – ในวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ จะมีการจัดงาน countdown ที่บริเวณประตูเมืองขอนแก่นซึ่งคาดว่า
จะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจานวนมาก ทาง ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ สภ.เมืองขอนแก่น ได้บูรณาการ
การจัดกาลังโดยแบ่งจุดตรวจเป็นสามวงรอบ มีวงใน วงกลางและวงนอก ซึ่งมีทั้งหมด ๘ จุดตรวจ จากท่าพระ ๑ จุด
ตรวจ แยกเจริญศรี ๑ จุดตรวจ เวฬุวัน ๑ จุดตรวจ บ้านทุ่มและแยก ร.๘

-๔ประธานฯ - วงนอกก็จะตั้งด่าน ๔ ด่านตามถนนสายหลัก วงในก็คือบริเวณงาน และวงในสุดก็คือที่จัดงานพร้อมกับ
ตั้งศูนย์อานวยการที่เซ็นทรัล ส่วนตามอาเภอต่างๆก็ให้เน้นย้าอีกทีในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย พยายาม
ป้องกันให้เต็มความสามารถ เรื่อง ๗ วันอันตรายก็ขอให้ช่วยตรวจค้นกันโดยเฉพาะภาวะมึนเมาดื่มแล้วขับ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – นาเรียนเพิ่มเติมเรื่อง ๗ วันอันตราย เริ่ม วันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๙ – ๔ ม.ค.๒๕๖๐ ทาง
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ออกแผนรองรับไว้แล้ว และได้แจ้งให้หน่วยในสังกัดได้นาไปปฏิบัติ ในส่วนของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีคาสั่งให้มีการกวาดล้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ – ๑๕ ม.ค.๒๕๖๐ ส่วนงาน
countdown ที่เซ็ลทรัลนั้น ก็ได้มีการบูรณาการการจัดกาลังร่วมกัน มี สภ.เมืองขอนแก่น, สภ.บ้านเป็ด,สภ.เวฬุวัน
สภ.เมืองไหม,สภ.บ้านแฮดและ สภ.บ้านฝาง
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙)
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๒๓ ราย จับ ๑๒ ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๑๐๕ ราย จับ ๔๑ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๓ ราย จับ ๒
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๓๒ ราย จับ ๘๙๖ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั้นยังน่าเป็นห่วงมีอัตราการกระทาผิดที่ยังสูง
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน พ.ย. ๒๕๕๘ กับ พ.ย. ๒๕๕๙
พ.ย. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๔๑
๒๓
ลดลง ๑๘
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๐๗
๑๐๕
ลดลง ๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๓
๑๓
ลดลง ๑๐
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๖๔
๗๓๒
เพิ่มขึ้น ๖๘
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน พ.ย. ๒๕๕๘ กับ พ.ย. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๔๑ จับได้ ๓๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๗)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๓ จับได้ ๑๒ (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗)
คดีลดลง ๑๘ คดี

-๕แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘
- ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี
๒๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๑ คดี
๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๐๗ จับได้ ๖๗ (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๒)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๐๕ จับได้ ๔๑ (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๕)
คดีลดลง ๒ คดี

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

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
๖๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๖ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๑๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๕ คดี
๑๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๒ คดี
๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๕ จับได้ ๖ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐ จับได้ ๐ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

ปี ๒๕๕๘ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด

๐ คดี
๐ คดี

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๖๖๔ คดี
ผู้ต้องหา ๙๓๕ ราย
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๓๒ คดี
ผู้ต้องหา ๘๙๖ ราย
คดีเพิ่มขึ้น ๖๘ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รวมจับ ๕๙๗ ราย ผู้ต้องหา ๖๐๗ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๒ ราย
- จาหน่าย
๒๘ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๗๘ ราย
- ครอบครอง
๑๕๐ ราย
- เสพ
๓๓๙ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๓๘,๑๑๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๒๐๘ กรัม
- กรรชาแห้ง
๔,๘๐๐ กรัม
- กรรชาสด
๐
ต้น

-๖- สารระเหย
๑
กระป๋อง
แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติด คือ
 1. มุ่งพัฒนาตัวบุคคล คือ การดาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ความสามารถในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทางสังคม
ควรเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน คือการเลี้ยงดู การให้การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
นับเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิต.
2. กาหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการดาเนินงาน คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทัพยากรที่จะ
ดาเนินการค่อนข้างจากัด ทั้งงบประมาณ และบุคลากร ดงนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนดพื้นที่
เป้าหมาย และประชากรเป้าหมายที่จะเข้าดาเนินการให้ชัดเจน
 3. ผสมผสานมาตรการในการดาเนินงาน คือ การผสมผสานมาตรการในการดาเนินการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ค้นหาสาเหตุและผลกระทบต่าง
เพื่อการกาหนดมาตราการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
 4. กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงาน คือ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ต้องกาหนดให้แต่
ละหน่วยงานมีบทบาทที่ชัดเจนตามความถนัดและให้สอดคล้องกับภาระกิจนั้นๆ
 5. ดาเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน ได้ก็ต่อเมื่อมีการดาเนินงานในลักษณะของการบูรณาการ ดังนั้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถบูรณา
การเนื้องานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมๆกัน
 6. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนทุกคนในสังคมจะได้รับ
ผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กัน อัน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ วางแผน
ดาเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือกตลอดจนร่วมดาเนินงาน ปรับปรุงวิธีดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
 7. การสร้างเอกภาพในการดาเนินงาน คือ ในปัจจุบันมีมาตรการหลายรูปแบบ มาตราการหลัก ได้แก่ การให้
การศึกษา การให้บริการสารสนเทศ การจัดกิจกรรมทางเลือก การใช้มาตรการแทรกแซง การใช้กลุ่มเพื่อน
และยังมีอื่นๆ อีก เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศ การติดตามและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
 8. การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องระดมกาลังคนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน จึงควรสร้าง
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานและโครงการต่างๆ
 9. ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ประสบการณ์ในด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ่งชี้ให้เห็นว่ามีรูปแบบและวิธีการในการดาเนินงานที่หลากหลายในการจะเอาชนะยาเสพติด การ
ออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมทางภูม
ศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านและของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการคิดค้น ทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนา ซ้าแล้วซ้าอีกจากรากเหง้าของปัญหานั้นๆ ให้เหมาะกับการ
ป้องกัน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงเป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษา เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ต่อๆ ไป
ช่วงที่ผ่านมามีภาคประชาชนเฝ้าติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ ก็ถือว่าดี แต่เจตนา
ของการตั้งด่านนั้นก็คือเป็นการป้องปรามผู้ที่กระทาผิดกฎหมาย ซึ่งในวันที่ ๒๙ – ๔ นี้ก็จะมีการตั้งด่านเพิ่มมากขึ้น
และจะมีทั้งด่านการให้บริการต่อประชาชนในการเดินทาง เพื่อให้มีคดีเกี่ยวกับจราจรและอุบัติเหตุลดน้อยถอยลง
ที่ประชุม - รับทราบ

-๗๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน พ.ย. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
พ.ย. ๒๕๕๘
พ.ย. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๒๐ ราย
๑,๓๔๕ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๕๕๖ ราย
๒,๑๐๐ ราย
- เมาสุรา
๒๕๑ ราย
๒๐๐
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๘๔ ราย
๗๐
ราย
- รถดัดแปลง
๔๕ ราย
๓๑
ราย
- ขับรถย้อนศร
๔๗ ราย
๔๐
ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๗๔๕ ราย
๑,๐๔๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๕๗๕ ราย
๑,๐๕๒ ราย
- ล็อคล้อ
๖๕๐ ราย
๕๖๐
ราย
ณ เวลานี้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาทางสระบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละสามสิบ และในเขตตัวเมืองขอนแก่นนั้นปริมาณรถก็
เพิ่มขึ้น และได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองแทนถนนในเมืองแล้วเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
ปัญหารถติด ส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่จะรองรับการจราจรนั้นได้เตรียมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อสะท้อนแสง,กรวย หรือ
แม้กระทั่งเตรียมการในการเปิดช่องการเดินรถเป็นช่องพิเศษนั้นหากมีการจราจรคับคั่งไว้แล้วพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันที
รวมถึงอุปกรณ์รถยก เครื่องดับเพลิงต่างๆ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่าขวางถนนต้องใช้เวลาถึงห้าชั่วโมงถึง
ระบายรถได้หมด และยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับ หรือขับรถเร็วมากกว่าที่กฎหมาย
กาหนด โดยจะนาคาสั่ง คสช.ที่ ๔๖/๕๘ มาตรการการยึดรถเมาแล้วขับมาใช้ ตลอดจนการแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง
หลวงนั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งจะได้เก็บสถิติและรายงานให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
ประธาน – ตรงแยกรีเทิร์นโลตัสปิดหรือยัง
พ.ต.ท.ปรัชญามาศฯ – ปิดวันนี้
ที่ประชุม – รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ประธาน – แล้วเรื่องที่มีผู้มาร้องเรียนรัฐมนตรีคลังเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบนั้นเป็นอย่างไร
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น – จะนาเรียนในที่ประชุมในครั้งหน้า
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ – ในวาระนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
คือเวียงคาฟ้า๙งจะให้ มทบ.๒๓ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
มทบ.๒๓ – เมื่อวานนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น.เจ้าหน้าที่ความมั่นคง ประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย, สภ.เมือง
ขอนแก่น,ร้อย รส.ประทวน ๒๓,กองกาลังรักษาความสงบขอนแก่น,ป้องกันจังหวัดขอนแก่นและ กอ.รมน.จังหวัด
ขอนแก่น ได้เข้าตรวจชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย เดิมคือเวียงคาฟ้ากระนวน ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่ ๖๙๐/๗๐
อาคารพัฒนาสแควเมืองเก่า ขอนแก่น เพื่อพบปะกับประธานชมรม คือนายอินทัศน์ สาระพัน ซึ่งแต่ก่อนใช้ชื่อ
วิสาหกิจเวียงคาฟ้า ได้ถูกปิดไปเนื่องจากการรับสมัครสมาชิกผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งจากการเข้าพบครั้งนี้ได้ทราบข้อมูล
หลายอย่างที่น่าสนใจดังนี้ อันแรกคือผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะกู้ได้หนึ่งล้าน ดอกเบี้ยร้อยละบาท มีผู้สมัครประมาณ
หนึ่งแสนคนแล้ว ซึ่งยังมิได้มีการจดทะเบียนชมรมเป็นที่ถูกต้อง มีการโฆษณาคือกินอิ่มนอนอุ่น ซึ่งเป็นลักษณะกองทุน

-๘กู้ยืม ผิดวัตถุประสงค์ที่ชมรมจะให้กู้ยืมได้ โดยนายอินทัศน์ฯบอกว่าเงินกองทุนล็อตแรกมีประมาณแปดหมื่นล้านบาท
ที่จะเข้ามาในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐ มีนายธนานินทร์ ชฎาแก้ว ได้ทาหนังสือถึงสานักงานนายก ซึ่งเรื่องนี้จะให้สารวัตรได้
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเงินที่จะเข้ามาล็อตแรกนั้นเป็นเงินจากต่างประเทศทั้งหมด ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนนายอินทัศน์ฯแล้วว่าชมรมไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่ถูกต้อง และอาจเข้าข่ายหลอกลวงฉ้อโกง
ประชาชนพร้อมบอกให้หยุดรับสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติม ณ ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแต่
อย่างใด น่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะเป็นคุณครูเสียส่วนใหญ่ จึงอยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตาม
ความเคลื่อนไหวของชมรมนี้ สมาชิกที่สมัครมากก็จะมีชุมแพ,หนองเรือ,เขาสวนกวาง,สีชมพู,หนองนาคา เท่าที่ทราบ
ถ้าอยากจะได้เงินเร็วขึ้นต้องจ่ายเพิ่มหัวละห้าพันบาท
ประธาน – ฝากให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตาม
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เรื่องชมรมเวียงคาฟ้ากระนวน น่าจะเข้าลักษณะหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ภาษา
กฎหมายก็คือเป็นความผิดต่อรัฐ เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายความมั่นคงเชื่อมั่นว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้ว ก็ไม่ต้องรอให้
มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รัฐสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลย ไม่ทราบว่าทางฝ่ายความมั่นคงได้เขียนผัง
ความผิดแล้วหรือยัง ถ้าเขียนได้แล้วต้องสอบผู้เชี่ยวชาญก่อนคือเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจทั้งหลาย
ถ้าเขาบอกว่าไม่สามารถทาได้ก็จะเป็นการฉ้อโกงประชาชนแน่นอน ซึ่งลักษณะนี้เป็นการเริ่มการกระทาความผิดแล้ว
ในฐานความผิดต้องรับโทษสองในสามของความผิดนั้น ยกตัวอย่างเคยทาคดีที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องขึงแผ่น
ป้ายผ้ามีข้อความลักษณะว่าประเทศไทยแย่งรัฐของเขามา เลยสอบสวนจากประธานหอการค้าจังหวัดว่าข้อความ
ลักษณะนี้ทาให้ประชาชนแตกตื่นที่จะไม่กล้าทามาค้าขายไม่กล้าลงทุนกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งจากการสอบสวน
ประธานหอการค้าจังหวัดก็ยืนยันว่าใช่ ซึ่งก็ครบองค์ประกอบการกระทาความผิดการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจแล้ว ซึ่ง
ไม่ต้องวางระเบิดก็เข้าลักษณะการก่อการร้ายได้แล้ว
มทบ.๒๓ – เพิ่มเติมคือได้ร้องทุกข์กล่าวโทษตอนเป็นชื่อเดิมคือชมรมเวียงคาฟ้า ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่และจะได้
ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เป็นลักษณะการกระทาความผิดเครือข่ายหลายท้องที่ต่อเนื่องกัน ขอแนะนาทาคาสั่ง
แต่งตั้งพนักงานสอบสวนมายังผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธาน – เรื่องนี้ต้องมีการประชุมเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันและต้องเตรียมการให้ดีมีผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องตอบโจทย์
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ – สาหรับนายธนานินทร์ ชฎาแก้ว ได้เช็คหมายจับ
แล้วยังไม่มีหมายจับ เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ อายุ ๕๒ ปี พื้นเพเป็นคนอิสานไม่น่าจะเป็นผู้มีเงินหลายพันล้าน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่มีคดีเกิดขึ้น สาหรับเรื่องไม้พะยูงนั้นได้ประกาศให้เป็นไม้หวงห้ามแล้ว ไม่ว่าจะ
ขึ้นที่ไหน ในที่โฉนดหรือ น.ส.๓ ถ้าจะทาการตัดต้องขออนุญาตก่อน ใช้หลั กเกณฑ์เดียวกับไม้สักไม้ยาง ถ้าไม่ขอ
อนุญาตตัดก็ต้องดาเนินการจับกุม
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ทางานในจังหวัดขอนแก่น จานวน ๕,๔๗๗ คน เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทชั่วคราว ๑,๐๗๕ คน
ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นายจ้าง ๘๒ คน แรงงานที่นาเข้า ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จานวน ๒,๔๒๑ คน
แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๖๒๒ คน,มติ ครม.๑,๒๔๑ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถาน
ประกอบการ ๑๓ แห่ง ๓๙ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๑๕๒ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๓๖ แห่ง รวม ๑๘๘ แห่ง ร้อยละ ๕๑.๒๓

-๙๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๑ อาเภอ ร้านเกม ๖๙ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๔ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน
จานวน ๑ แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฎหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
ประธาน – ภาคขนส่งมีอะไรเพิ่มเติมไหม
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น – ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพรถโดยสารประจาทางแล้ว และตรวจสภาพ
คนขับด้วย ตลอด ๗ วันนี้ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.มีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อตรวจทั้ง ๘ สถานี ตลอดทั้งมีการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ ต้องค่าเป็นศูนย์เท่านั้น และจะมีการตั้งจุดตรวจใหญ่ที่แขวงการทางอาเภอน้าพอง จะเป็นการ
ตรวจรถโดยสารทุกชนิดที่วิ่งผ่านถนนสายนี้ตลอดระยะเวลา ๗ วัน
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุม – ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม – ไม่มี
ประธานฯ - ในอีกประมาณเดือนถึงสองเดือนนี้ จะมีการพระราชทานการอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศนับหมื่นคน
ส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ประมาณหลายร้อยคน จึงฝากหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยให้ช่วยประชาสัมพันธ์และ
ได้เตรียมการไว้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

