รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน/ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
กิติภัทย์พิบูลย์
รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
๒. พ.อ.พิทักษ์
จุลพังโท
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
๓. นายสัมภาษณ์
ศรีหงษ์
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
๔. ร.อ.ไตรวิทย์
สิทธิโห
แทน มทบ.๒๓
”
๕. นายสายัน
จันทะรัง
อัยการจังหวัดขอนแก่น
”
๖. พ.ต.อ.ออมสิน
ตรารุ่งเรือง
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. นายมุนี
เหมือนชาติ 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. นางทิพวรรณ
กลั่นแก้ว
แทน แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
๑๙. นายวันพบ
สารบรรณ
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
ประพันพจน์
๓๒. นายจุมพล
เดชดานิล
๓๓. นายพิชญะ
ยั่งยืน
๓๓. ร.ต.อ.โกศล
รัตนสุโกศล
๓๔. นายพันเลิศ
พรมมาตย์
๓๕. นายชุมนุม
พันธ์แก้ว
๓๖. นายวินัย
มีแก้ว
๓๖. นายดุลยาภพ
แสงลุน
๓๗. นายพันธ์เทพ
เสาโกศล
๓๘. นายณัฐวุฒิ
ถุนนอก
๓๙. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย
๔๐. นายสันติ
จัตพุ ันธ์
๔๑. นายอรรถพันธ์
สงวนเสริมศรี
๔๒. นางสุภาพร
๔๓. นายยุทธพร
พิรณ
ุ สาร
๔๔. นายสุริยนต์
ดอนสมจิตร
๔๕. นายภูมิสรรค์
เสโส
๔๖. นายสมเดช
พรมทา
๔๗. นายสาโรง
โสบุญมา
๔๘. นายเพชรรัฐ
สมัครเตรการ
๔๙. นายสีมาตร
พรมมา
๕๐. นายวีระพงษ์
สุขทวีผลกุล
๕๑. นายพรประเสริฐ ควรรณสุ
๕๒. นายเสกสรร
สุวรรณโค
๕๓. นายธนายุทธ
ใยแก้ว
๕๔. นายสันติ
จัตุพันธ์
๕๕. นายเรืองศักดิ์
พรหมหอม
๕๖. นายไพรัชกร
บัญชา
๕๗. นายไพรจิตร
ชนะภัย
๕๘. นายนายมลชัย
จันทโรธรณ์
๕๙. นารุจน์
รังษี
๖๐. พ.ต.ท.ภูสยาม
ลารังสิต
๖๑. พ.ต.ท.คณิศร
อัครราช
๖๒. พ.ต.ท.กฤษฎา
นิติพนธ์
๖๔. พ.ต.ท.เทวฤทธิ์
บูรณรักษ์
๖๕. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
๖๖. พ.ต.อ.ขุนพล
สุทธิวรรณ

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

สถิติจังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น
ผกก.๔ ทล.ขอนแก่น
สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอบ้านฝาง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอโนนศิลา
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.น้าพอง
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 - ฝากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยกันดูแลความสามัคคีปรองดองเพราะมีการ
ร้องเรียนกันในองค์กรหน่วยงานต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเหตุนาสู่ความขัดแย้ง เรื่องที่สองคือความใสสะอาดขององค์กร
รวมไปถีงเรื่องยาเสพติดในองค์กรด้วย เรื่องที่สาม การติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ในแอปพลิเคชั่น ต่างๆ
ยังมีกลุ่มบุคคลพยายามสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น เช่นทางไลน์ แล้วก็โพสต์ต่อไปเรื่อยๆ มีการโพสต์ข้อความปลุก
ระดม ซึ่งทาให้มีการแตกแยกในหมู่ประชาชน จึงขอให้ช่วยกันหาข่าวว่าเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาการโพสต์
ข้อความปลุกระดมนั้น ให้พยามยามแจ้งบุคลากรในองค์กรของตนด้วยในการโพสต์การแชร์ข้อมูล เรื่องที่สี่ท่านผู้ว่า

-๔ราชการฝากมา ในไลน์กลุ่มผู้ว่าราชการ มีเด็กๆร้องมาว่า พ่อเข้าบ่อนบ้าง เสพยาบ้าง ก็ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมีการ
ตรวจสอบกากับดูแลและปราบปรามด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ )
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๙ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙)
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว กรณีบุคคลต่างด้าวซึ่งมีอายุเกิน ๕๐ ปี และอยู่ในเมืองไทย ซึ่งครั้งที่
แล้วทางหน่วยงานทหารได้แจ้งว่ากาลังปรึกษาหารือกันในคณะรัฐมนตรี ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร จึงขอให้เจ้าภาพได้
นาเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขก. ตอนนี้เรื่องเข้าไปที่คณะกรรมการ กอ.รมน.แล้ว ซึ่งเรื่องต่างๆให้กรมการ
จัดหางานจัดการดาเนินการในข้อกฎหมาย ส่วนรายละเอียดยังไม่ออกมา
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๖ ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๕๙ ราย จับ ๒๐ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๒
ราย จับ ๑
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๒๓ ราย จับ ๘๓๔ ราย
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ๒๕๕๘ กับ ก.ย. ๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๓๗
๑๖
ลดลง ๒๑
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๓
๕๙
ลดลง ๖๔
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๓๕
๒
ลดลง ๓๓
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๕๕๑
๗๒๓
เพิ่มขึ้น ๑๗๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ต.ค. ๒๕๕๘ กับ ต.ค. ๒๕๕๙
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๓๗ จับได้ ๓๐ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๖ จับได้ ๘ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐)
คดีลดลง ๒๑ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๘ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี

-๕กลุ่มที่ ๒

ทาร้ายผู้อื่น
ปี ๒๕๕๘
พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๘
ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๘
ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๘
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

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
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (รัฐเป็นผู้เสียหาย)

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๓ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๑๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๒ คดี
๙ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๒๓ จับได้ ๘๖ (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๒)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๕๙ จับได้ ๒๐ (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐)
คดีลดลง ๖๔ คดี

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
๕๖ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓๒ คดี
๒ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๑๕ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘ คดี
๒๗ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘ คดี
๑๔ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี
๑ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี
๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี
ปี ๒๕๕๘ รับแจ้ง ๑๐ จับได้ ๖ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐ จับได้ ๐ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด
ปี ๒๕๕๘ เกิด ๑๐ คดี ปี ๒๕๕๙ เกิด

๐ คดี
๐ คดี

ปี ๒๕๕๘ จับได้ ๕๕๑ คดี
ผู้ต้องหา ๗๖๕ ราย
ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๗๒๓ คดี
ผู้ต้องหา ๘๓๔ ราย
คดีเพิ่มขึ้น ๑๗๒ คดี
ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
รวมจับ ๖๓๙ ราย ผู้ต้องหา ๖๕๕ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๐ ราย
- จาหน่าย
๒๓ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๘๙ ราย
- ครอบครอง
๑๖๒ ราย
- เสพ
๓๖๕ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๘,๘๓๙ เม็ด
- ยาไอซ์
๔๒
กรัม
- กรรชาแห้ง
๑๔๕ กรัม
- กรรชาสด
๐
ต้น
- สารระเหย
๐
กระป๋อง

-๖แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติด 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
ประธานฯ เรื่องยาเสพติดจากสถิติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จึงขอให้แต่ละหน่วยงานดูแลกวาดบ้านและหลังบ้านของ
ตัวเองให้ดีอย่าให้บุคลากรในหน่วยงานไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ไม่งั้นไม่ลดมีแต่จะเพิ่มไปเรื่อยๆ ซึ่งเรื่องยา
เสพติดนี้ก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล อย่างเช่น สารวัตรบอกตัวเราเป็นจุดสาคัญที่สุด ถ้าตัวเราไม่ยุ่งแล้วก็ค่อยขยาย
ผลชักชวนคนอื่นๆไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย ในปีนี้จะเริ่มดาเนินการเป็นจุดๆไป ต้อง
ลดสถิติลงมาให้ได้
ที่ประชุม - รับทราบ

-๗๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานสถิติคดีจราจร ๑๐ ข้อหาหลัก
พ.ต.ท.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น รายงานสถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑
ร ดังนี้
สถิติการจับกุมตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ประจาเดือน ต.ค. ๒๕๕๙
แยกเปรียบเทียบเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
ต.ค. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๙
- ไม่สวมหมวก
๑,๔๕๐ ราย
๑,๔๐๐ ราย
- ไม่มีใบอนุญาต
๑,๕๕๖ ราย
๒,๑๐๐ ราย
- เมาสุรา
๒๘๐ ราย
๑๔๔
ราย
- ไม่คาดเข็มขัด
๓๒๐ ราย
๓๕
ราย
- รถดัดแปลง
๕๙ ราย
๓๑
ราย
- ขับรถย้อนศร
๓๓ ราย
๓๐
ราย
- ขับรถเร็ว
๑,๒๘๗ ราย
๑,๘๑๐ ราย
- ผ่าสัญญาณไฟแดง
๑,๕๖๕ ราย
๑,๖๗๕ ราย
- ล็อคล้อ
๘๕๖ ราย
๖๗๐
ราย
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ สถิติในเดือน ต.ค.๒๕๕๘ คดีลดลง โดยเฉพาะเมาสุรา สาเหตุอาจมาจากช่วงเดือน ต.ค.๒๕๕๙
เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรณคต ร้านค้าต่างๆค่อยข้างซบเซาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
ประธาน – ให้รณรงค์ต่อเนื่องเลย เนื่องจากจะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้ว เพราะจะมี ๗ วันอันตราย หรือ ๑๐ วันอันตราย
พ.ต.ท.ปรัชญามาศฯ – อยากให้ตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม – มีมติเห็นด้วยให้ดาเนินการ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ขอนแก่น - รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน พ.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จากข้อมูล ๓ หน่ว ยงาน สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ต.ค. ๒๕๕๙ ) มีอุบัติเหตุเกิด ๔๒๖ ครั้ง
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๙๓ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙ ผู้บาดเจ็บ
๓,๔๐๒ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๒,๗๗๖ คน เพิ่มขึ้น ๓๔๐ คนคิดเป็นร้อยละ
๔๒.๖๑ ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๒๘๖ คน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๒๔๐ คนเพิ่มขึ้น ๔๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗
๒) เดือน ต.ค. ปี ๒๕๕๙ มีอุบัติเหตุ ๔๒ ครั้ง เพื่มขี้นจากปีที่แล้ว ๒๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ เสียชีวิต
๓๐ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑๔ คน ร้อยละ ๘๗.๕๐ บาดเจ็บ ๒๘๖ คน ร้อยละ ๗๐ มาจากการขับขี่จักรยานยนต์
เสียชีวิตมากที่สุด คืออาเภอเมืองขอนแก่น ๑๐ ราย ช่วงอายุที่เสียชีวิต อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุดคือช่วง ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐
- สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยรวม เนื่องจากพฤติกรรมเดิมๆ เมาแล้วขับ ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็วเกิน
กาหนด ขับตัดหน้ากระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย ไม่ให้สัญญาณ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถผิดช่องทาง ไม่ชานาญ
อุปกรณ์ส่วนควบของรถชารุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟบอกป้ายทางไม่ชัด และก็หลับใน ครม.ได้ตั้งเป้าไว้ภายในปี
๒๕๖๓ จะให้มีการเสียชีวิตน้อยกว่า ๑๐/๑๐๐,๐๐๐ ของประชากร
ประธาน – ปี หกศูนย์ขอให้การตายเป็นศูนย์ ปีใหม่นี้ต้องมานั่งวางแผนกับ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า
จะดาเนินการอย่างไร เท่าที่ดูถนนสายหลักเสียชีวิตเยอะมากถึง ๗๗ เปอร์เซ็นต์ เราต้องสร้างวินัยสร้างจิตสานึกของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน เฉลี่ยปีหนึ่งเสียชีวิตถึงห้าร้อยคน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ

-๘สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ มีคดีเกิดขึ้น ๓ คดี ที่คดีที่ ๑ เกิดที่เขตป่าสงวนดงลาน อาเภอภูผาม่าน คดีที่ ๒ เกิดที่
อาเภอโคกโพธิ์ไชย คดีที่ ๓ เกิดที่ ภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ คดีที่ ๒ และ ๓เป็นคดีบุกรุกป่าสงวนตัดไม้พะยูง รวม
๑๒ ท่อน และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่แล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้รับเรื่องการร้องทุกข์ ๒ ราย 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
เป็นชาวเมียนมา ๑,๘๘๗ คน ชาวลาว ๔๗๙ คน ชาวกัมพูชา ๕๕ คน แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ๖๒๒ คน,มติ
ครม.๑,๒๒๔ คน ผลการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ๓๓ แห่ง ๑๕๘ คน ดาเนินคดี
คนต่างด้าว ๑ คน
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรัก ษา
คุณภาพ ๑๐๒ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๙ แห่ง รวม ๑๑๑ แห่ง ร้อยละ ๒๘.๔๑
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๗ อาเภอ ร้านเกม ๑๑๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง ไม่พบการลักลอบเล่นการพนัน/สิ่ง
ผิดกฎหมาย
๓) การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วัด และ ศาสนสถานในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ จากการประชุมครั้งที่แล้วมี
นักวิชาการทางวัฒนธรรมจังหวัด ขาดอยู่ ๘ อาเภอ มีสีชมพู,ภูเวียง,เวียงเก่า,ภูผาม่าน,พระยืน,มัญจาคีรี,แวงใหญ่ และ
โคกโพธิ์ไชย ส่วนอาเภอเมืองมีนักวิชาการประจาที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และได้ทาปฏิทินการตรวจและให้บริการ
แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีนักวิชาการประจาอาเภอแล้ว เรื่องที่สองคือแนวทางการเปรียบเทียบปรับนั้นได้ทาเป็น
หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ประธาน – ถ้านิ่งแล้วก็จัดนักวิชาการไปบริการประชาชนในพื้นที่ ๘ อาเภอที่ยังขาดนักวิชาการ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ที่ประชุม- รับทราบ
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.วิษณุ โคตรพจน์ เลขานุการฯ - รายงายโดยเอกสาร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น ที่ดูจากหนังสือการแจ้งแนวทางการปฏิบัตินั้น อยากทราบว่าใน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ มีข้อหาใดที่เปรียบเทียบปรับได้ และข้าราชการของจังหวัดมีใครบ้างเป็นพนักงานเปรียบเทียบปรับ
วัฒนธรรมจังหวัด - มีข้อหาไม่ได้รับใบอนุญาตแต่เปิดให้บริการซึ่งไม่เหมือน พ.ร.บ.เทปและวัสดุ โทรทัศน์ซึ่งมีทั้งจา
และปรับ แต่ตัวนี้คือปรับอย่างเดียว ถ้าเป็นร้านเกมและคาราโอเกะ ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นโรง
ภาพยนตร์ ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อานาจในการเปรียบเทียบปรับมีวัฒนธรรมจังหวัด และนักวิชาการ
ชานาญพิเศษที่วัฒนธรรมจังหวั ด ได้มอบอานาจให้ตาม พ.ร.บ.นี้ และในกรณีที่เปรียบเทียบภายใน ๑๕ วันนั้นมีสอง
กรณี คือผู้ต้องหายินยอมให้ปรับ และไม่ยินยอมให้ปรับ ถ้ายินยอมให้เปรียบเทียบปรับภายใน ๑๕ วันก็จบเรื่องกันไป

-๙ไม่มีคดีต้องติดค้าง แต่ถ้าไม่ยินยอมต้องส่งไปให้พนักงานสอนสวนดาเนินการซึ่ งอาจจะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าหนีไปเกิน
๑๕ วันโดยไม่ติดต่อเลยก็ต้องดาเนินการจับกุม
ประธาน – คงต้องมีการจัดสัมมนาระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรมกับหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตารวจ หรือฝ่ายปกครอง
ลองทาความเข้าใจกันและต้องจัดหาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแบบให้พนักงานสอบสวนด้วย ไม่งั้นก็ปฏิบัติกัน
ไม่ถูก
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการเปรียบเทียบ ได้ออกระเบียบไว้รองรับไหม อย่าง พ.ร.บ.
ควบคุมแอลกอฮอล์ การเอาผู้ต้องหาไปเปรียบเทียบ ถ้าเกิน ๓ วัน ต้องมีการควบคุม ถ้าปล่อยไปต้องมีผู้รับผิดชอบ
ประธาน – ถ้าเป็นกฎหมายตัวอื่นต้องปฏิบัติตาม ผกก.ว่า ดังนั้นจึงเห็นควรให้วัฒนธรรมจังหวัด และทาง ผบก.ภ.จว.
ขอนแก่น ได้ทาความเข้าใจกัน เพราะเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเราต้องมาพูดคุยกัน จะทางานหน่วยเดียวนั้นคงไม่
สาเร็จต้องบูรณาการร่วมกัน
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม – ไม่มี
ประธานฯ - ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
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

