รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
******************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายสุวพงศ์
๒. พ.อ.กาจบดินทร์
๓. พ.อ.พิทักษ์
๔. พ.อ.ท.พิชัย
๕. พ.ท.พิทักษ์พล
๖. พ.ต.อ.นพดล
๗. นายธานินทร์
๘. นางพิมพา
๙. นายประภัทร
๑๐. ร.ต.ท.บุญเลิศ
๑๑. นางกิตติมา
๑๒. นายทรงศักดิ์
๑๓. นายธานินทร์
๑๔. นายทวีทรัพย์
๑๕. นายชลอ
๑๖. นายกฤตวิทย์
๑๗. นายวุฒิพงษ์
๑๘. นายสุทัศน์
๑๙. นางพรผกา
๒๐. นายวันพบ
๒๑. นายอภิวรรณ
๒๒. นายประภาส
๒๓. นายวศิน
๒๔. ร.ต.อ.โกศล
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายมานุห์
๒๗. นายมังกร
๒๘. นายทวีทรัพย์
๒๙. ร.ต.อ.ประเวช
๓๐. นายอมร

กิตภิ ัทย์พิบูลย์
ยิ่งดอน
จุลนันโท
วันดา
แทน
ชูศรี
เพ็ชร์สุทธิ์
ชัชวัชมล
สิมมาโคตร แทน
ประพันธ์พจน์
รัตนาวงศ์ แทน
กัณจักร
แทน
แทน
ชัชวัชมล
ลอยนอก
เหมาะดี
แทน
พิมพ์ทองงาม
เทียมสุวรรณเลิศ แทน
เกตษา
แทน
ศรีบุรี
แทน
สารบรรณ
แทน
ชาวช่างทอง แทน
พรหมคาบุตร แทน
ศุภพิสุทธิ์
แทน
รัตนสุโกศล
แทน
ศรีหนองบัว แทน
ปทุมชัย
แทน
กัลยา
แทน
ลอยนอก
พรมรัตนชัยกุล แทน
ศรีคันธรรพ
แทน

รอง ผวจ.ขอนแก่น
ประธานฯ
รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ท)
กรรมการฯ
หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ขอนแก่น
”
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
”
มทบ.๒๓
”
รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑
”
สถิติจังหวัดขอนแก่น
”
ผบก.ตชด.ภาค 2
”
นายแพทย์สาธารณสุข
”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
”
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
”
นายกเทศมนตรี จว.ขอนแก่น
”
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ”
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
”
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
”
สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น
”
แรงงานจังหวัดขอนแก่น
”
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
”
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น
”
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
”
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สว.ส.ทท. ๓ ขอนแก่น
”
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
”
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
”
สนง.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
”
นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น
”
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
,,
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
”

๓๑. นายคาชอบ
๓๒. ผศ.ดร.สมพงษ์
๓๓. นายชัชวาล
๓๓. ร.ต.อ.ประเวช
๓๔. นายจุมพล
๓๕. นายสุเทพ
๓๖. นายวินัย
๓๖. นายสามารถ
๓๗. นายพันธ์เทพ
๓๘. นายศุภชัย
๓๙. นายพันธุ์ธัช
๔๐. นายณรงค์ฤทธิ์
๔๑. นายชลิต
๔๒. นายสาเริง
๔๓. นายยุทธพร
๔๔. นางกาไล
๔๕. นายภูมิสรรค์
๔๖. นายสมเดช
๔๗. นายพรหมพงศ์
๔๘. นายสมเดช
๔๙. นายชิดชัย
๕๐. นายวีระพงษ์
๕๑. พ.จ.อ.จักรพี
๕๒. นายเสกสรร
๕๓. นายธนายุทธ
๕๔. นายสุทธิพงษ์
๕๕. นายสุทัศน์
๕๖. นางสาวกมลปัตร
๕๗. นายประจักร์
๕๘. นายนายมลชัย
๕๙. นายสวัสดิ์
๖๐. นายทินพล
๖๑. นายณัฐวุฒิ
๖๒. พ.ต.ท.ภูสยาม
๖๓. พ.ต.ท.ธนภณ
๖๔. พ.ต.ท.กฤชกนก
๖๕. พ.ต.ท.ยุทธนา
๖๖. พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์

สุวรรณดี
สิทธิพรม
ก้านจักร
พรมรัตนชัยกุล
เดชดานิล
โคตรทุม
มีแก้ว
ปิน่ เมือง
เสาโกศล
ลีเขาสูง
ภูสง่า
ลาสอาด
วิเศษศิริ
โสบุญมา
พิรุณสาร
ทาศรีภู
เสโส
พรมทา
ดวงพรม
พรมทา
จันทร์เพ็ง
สุขทวีผลกุล
วิชาชาติ
สุวรรณโค
ใยแก้ว
พุทธจันทรา
แก้วสิงห์
กมลคร
ไชยกิจ
จันทโรธรณ์
กะติรัตน์
เฉลิมวสุธา
ถุนนอก
ลารังสิต
เกษมแสง
ภาสะวณิช
วิรักษา
โสภา

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
แทน
แทน
แทน
แทน

-๒พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ่าจังหวัดขอนแก่น
ตม.จังหวัดขอนแก่น
พลังงานจังหวัดขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วน จว.ขอนแก่น
นายอาเภอเมืองขอนแก่น
นายอาเภอพล
นายอาเภอชุมแพ
นายอาเภอน้าพอง
นายอาเภอหนองเรือ
นายอาเภอมัญจาคีรี
นายอาเภอสีชมพู
นายอาเภออุบลรัตน์
นายอาเภอเขาสวนกวาง
นายอาเภอพระยืน
นายอาเภอแวงใหญ่
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอซาสูง
นายอาเภอบ้านแฮด
นายอาเภอภูผาม่าน
นายอาเภอกระนวน
นายอาเภอหนองสองห้อง
นายอาเภอภูเวียง
นายอาเภอหนองนาคา
นายอาเภอโคกโพธิ์ชัย
นายอาเภอเปือยน้อย
นายอาเภอบ้านไผ่
นายอาเภอแวงน้อย
นายอาเภอเวียงเก่า
นายอาเภอโนนศิลา
นายอาเภอชนบท
นายอาเภอบ้านฝาง
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.สภ.บ้านไผ่
ผกก.สภ.กระนวน
ผกก.สภ.น้าพอง

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

-๓ผกก.สภ.ชุมแพ
ผกก.สภ.ภูผาม่าน
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.สภ.เมืองไหม
ผกก.สภ.เวฬุวัน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

๖๗. พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ
กรรมการฯ
๖๘. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ฟุ้งเฟื้อง
แทน
”
๖๙. ร.ต.ท.ทัศน์
วิเศษวุฒิ
แทน
”
๗๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย
ชัยวงศ์จรัส
แทน
”
๗๑. พ.ต.ท.สุวรรณ
เต้าตระกูลเจริญ แทน
”
๗๒. พ.ต.ท.อนันต์
อุตรศาสตร์
แทน
”
๗๓. พ.ต.ท.ไพฑูรย์
อ่อนสะอาด แทน
”
๗๔. พ.ต.ท.นิติธร
สีจองแสง
แทน
”
๗๕. พ.ต.ท.แมน
ศิริฉาย
แทน
”
๗๖. ร.ต.อ.เสริม
สิงห์หอม
แทน
”
๗๗. พ.ต.ท.วชิรพล
เป๊ะชาญ
แทน
”
๗๘. พ.ต.ท.สรภพ
หมื่นกันยา
แทน
”
๗๙. พ.ต.ท.ธงชัย
วงษ์บุดดา
แทน
”
๘๐. พ.ต.ท.นิกูล
จันโทสุทธิ์
แทน
”
๘๑. พ.ต.อ.กฤติเดช
วิรัชกิจ
”
๘๒. พ.ต.ต.ครรชิต
คาภะวา
แทน
”
๘๓. พ.ต.ท.สิทธิพันธุ์ พงษ์
แทน
”
๘๔. พ.ต.ท.สุริยันต์
เถื่อนศร
แทน
”
๘๕. พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ นาถ้าเพชร
แทน
”
๘๖. พ.ต.ท.คะนอง
ภูบาลชื่น
แทน
”
๘๗. พ.ต.ท.ดรัลพร
พรมตู้
แทน
”
๘๘. พ.ต.ต.วิษณุ
โคตรพจน์
แทน
”
๘๙. พ.ต.ท.สรอรรถ
ทานาค
แทน
”
๙๐. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์
รองเมือง
แทน
”
๙๑. พ.ต.ต.สนั่นภัค
มาวงแหวน
แทน
”
๙๒. พ.ต.ท.ชาญวุฒิ
เทียมมงคล
แทน
”
๙๓. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
”
๙๔. พ.ต.อ.ชัยยง
จันนา
กรรมการ/เลขานุการฯ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจสาคัญ จึงมอบหน้าที่ให้ประธานทาหน้าที่แทน
เรื่องแรก เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุฝนเข้ามาในพื้นที่ก็ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมไว้
รับมือเพื่อจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้ทันท่วงทีและรวดเร็ว เรื่องที่สองคือ ในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เชิญชวนจิตอาสามาสมัครเพื่อทาความดีถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว หลักการคือเปิดรับ
สมัครได้ที่ ทีว่ ่าการอาเภอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนก
นารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ได้ทรง
เล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูล และความ

-๔จงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ จึงได้พระราชทานพระมหา
กรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดาริ
โครงการจิตอาสา “เราทาความดี ดีด้วยหัวใจ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิต
อาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และน้าใจของปวงชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่รัชกาลที่ ๙ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดคือ รับสมัครตั้งแต่วันที่
๑-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ๑.เป็นข้าราชการพลเรือน ตารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ ๒.กรณีเคย
ลงทะเบียนสมัคร “จิตอาสาทาความดี ดีด้วยหัวใจ”แล้วสามารถสมัคร“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ”ได้ โดยใช้บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ากว่า ๗ ปี ที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นา
เอกสารเช่นสูติบัตร ทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย และให้นาสมุดบันทึกทาความดีมาลงทะเบียนด้วย ผู้สมัครจะได้รับบัตร
ประจาตัว “จิตอาสาทาความดี ดีด้วยหัวใจ”ได้ปลอกแขน ผู้สมัครใหม่จะได้ครบ เช่นบัตรประจาตัว เสื้อ หมวก
ผ้าพันคอ และปลอกแขน การทาความดีก็จะตลอดทั้งเดือนตุลาคม มีสองห้วงคือ ๗ – ๑๒ และ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ รวมไปถึงห้วงเวลางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งภารกิจทาความดีด้วยหัวใจแบ่งเป็นหลาย
งานเช่นงานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความ
ปลอดภัย และงานจราจร จึงเรียนประชาสัมพันธ์มา หากสนใจสมัครได้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว และสามารเลือก
สมัครได้ทางคอมพิวเตอร์ได้ที่ว่าการอาเภอ
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ )
เลขานุการฯ- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ฝ่ายเลขาฯได้
แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วถ้าหากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เอกสารมีทั้งหมด
๘ หน้า โดยสามารถเปิดดูได้ที่ www.khonkaenpoc.com
ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐) ไม่มี
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ข้อมูลสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกรกฎาคม
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น เลขานุการฯ
สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จากเดิมเป็นคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ดัชนี : ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีต่อแสนคน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
รับแจ้ง ๑๘ ราย จับ ๗
ราย
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
รับแจ้ง ๗๕ ราย จับ ๒๑ ราย
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
รับแจ้ง ๑๓ ราย จับ ๔
ราย
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน) รับแจ้ง ๗๐๔ ราย จับ ๗๙๒ คน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
๑. โจรกรรมรถยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
๒. โจรกรรมรถจักรยานยนต์
รับแจ้ง ราย จับ ราย
- สรุปคดีอาญา รับแจ้ง เปรียบเทียบ เดือน ก.ค. ๒๕๕๙ กับ ก.ค. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๕๙
พ.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
๒๖
๑๘
ลดลง ๘

-๕กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๑๒๗
๗๕
ลดลง ๕๒
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ. ต่าง ๆ)
๒๐
๑๓
ลดลง ๗
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ (ยาเสพติด, อาวุธปีน, การพนัน)
๖๓๒
๗๐๔
เพิ่มขึ้น ๗๒
- เปรียบเทียบของอัตราการเกิด และการจับกุม ของคดี เดือน ก.ค. ๒๕๕๙ กับ ก.ค. ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๒๖ จับได้ ๒๐ (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๑๘ จับได้ ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙)
คดีลดลง ๘ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ทาร้ายผู้อื่น(ตาย) ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- พยายามฆ่า
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
- ทาร้ายร่างกาย
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๒ คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา ปี ๒๕๕๙ เกิด ๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๒ คดี
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๑๒๗ จับได้ ๘๓ (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๗๕ จับได้ ๒๑ (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐)
คดีลดลง ๕๒ คดี
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- ปล้นทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ชิงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วิ่งราวทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ลักทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๙ คดี
- กรรโชกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑ คดี
- ฉ้อโกงทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๐ คดี
- ยักยอกทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๑๒ คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๓ คดี
- รับของโจร
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วางเพลิง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ
ปี ๒๕๕๙ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
ปี ๒๕๖๐ รับแจ้ง ๐ คดี จับได้ ๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐)
แยกเป็นข้อกล่าวหาดังนี้
- โจรกรรมรถยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ(รัฐเป็นผู้เสียหาย)ปี ๒๕๕๙ จับได้ ๖๓๒ คดี ผู้ต้องหา ๗๗๗ ราย(คิดเป็นร้อยละ
๑๒๒.๙๔)
ปี ๒๕๖๐ จับได้ ๗๐๔ คดี ผู้ต้องหา ๗๙๒ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๕๐)
คดีเพิ่มขึ้น ๗๒ คดี
- อาวุธปืน/วัตถุระเบิด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๒๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๔ คดี
- การพนัน
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๘๓ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๔๐ คดี
- พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- วัตถุ/สื่อลามก
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- ยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๕๒๔ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๖๒๐ คดี
- ค้าประเวณี
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๐ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี
- สถานบริการ
ปี ๒๕๕๙ เกิด ๑ คดี ปี ๒๕๖๐ เกิด ๐ คดี

-๖ผลการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ขอนแก่น ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวมจับ ๖๒๐ ราย ผู้ต้องหา ๖๒๙ คน
แยกประเภทชองข้อกล่าวหาดังนี้
- ผลิต
๓ ราย
- จาหน่าย
๑๖ ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
๑๑๗ ราย
- ครอบครอง
๑๗๔ ราย
- เสพ
๓๑๐ ราย
แยกประเภทชองกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๔๘,๕๙๗ เม็ด
- ยาไอซ์
๒๓๑ กรัม
- กัญชาแห้ง
๒,๖๕๓ กรัม
- กัญชาสด
๕
ต้น
- สารระเหย
๔
กระป๋อง
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินตาม พ.ร.บ.จราจร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ การป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๔ รายงานการป้องปรามการเงินนอกระบบ
สรรพากร พื้นที่ขอนแก่น - การป้องกันปราบปรามการให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายของ สภ.เมืองขอนแก่น
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่มีผลการรายงานการจับกุมในเขตท้องที่แต่อย่างใด แต่ข้อมูลดังกล่าวอยู่
กับตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นจึงอยากหารือในที่ประชุมว่าการประชุมความมั่นคงครั้งต่อไปให้ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่นเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – เห็นด้วยเพราะข้อมูลก็อยู่กับตารวจอยู่แล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๕ มาตรการและการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - ได้รายงานสรุปผลการ คดีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ มีคดีที่ได้รับรายงานทั้งหมด ๑๖ คดี เป็นคดีที่เกิดในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๘ คดี
ที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่าภูพานคาซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เกิดในพื้นที่อาเภอเขาสวนกวางและ
อาเภออุบลรัตน์ หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องไม้ และมีการบุกรุกแผ้วถางป่าใหม่ ส่วนอีก ๘ คดีเกิดที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ส่วนมากจะเป็นคดีไม้ไม้พะยูงแปรรูป ซึ่งทั้ง ๑๖ คดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
ส่วนผลคดีก็ต้องรอจากพนักงานสอบสวน
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ – คดีไม้พะยูงที่เกิดส่วนมากจะอยู่ติดกับพื้นที่โ รงเรียนถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้จะเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ในการจับกุมหรือป้องกันการลักลอบตัดไม้ได้
ประธานฯ - เป็นหน้าที่โดยตรงของ ทสจ.อยู่แล้วที่จะต้องทามวลชนสัมพันธ์ นอกจากจะปฏิบัติภารกิจหลัก ในการ
รักษากฎหมายแล้วยังจะต้องสร้างปฏิบัติภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๖ มาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น - ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีการร้องทุกข์ถูกนายหน้าหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
จานวนน้อย มีการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต ให้ไปทางานต่างประเทศ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยอย่าหลงเชื่อ ถ้า
ต้องการไปทางานต่างประเทศก็ไปสมัครที่สานักงานจัดหางานจังหวัดเท่านั้น ส่วนในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการจดทะเบียนรับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวของ
นายจ้าง มีมาจดทะเบียนนายจ้างทั้งหมดสี่ร้อยกว่าราย ลูกจ้าง ๑,๒๕๓ ราย ส่วนในวันที่ ๘ เป็นต้นมาจนถึงวันที่ ๖

-๗กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นการตรวจความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตอนนี้ยังเหลือนายจ้างที่ยังไม่มาตรวจ
ความสัมพันธ์ ๒๗ ราย ก็คงจะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกาหนด ซึ่งเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็จะดาเนินการ
ตรวจสัญชาติ ในจังหวัดขอนแก่นมี ๓ สัญชาติ คือ เมียนมา ไปตรวจสัญชาติใน ๖ จังหวัดในภาคกลางเช่นสมุทรสาคร,
สมุทรปราการ,ตราด,ระนอง ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างด้าวไปตรวจให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ส่วนลาวต้องไปที่กงสุลออกหนังสือเพื่อเดินทางกลับประเทศ แล้วลาวกาหนดให้ทา MOU เพื่อเข้ามาทางาน ส่วน
กัมพูชา ก็จะมีการตรวจสัญชาติที่กรุงเทพฯ,สงขลา และระยอง ถ้ามีข้อสงสัยโทรฯมาสอบถามได้ที่สานักงานจัดหางาน
เบอร์โทร ๐-๔๓๓๐-๐๑๙๗
ที่ประชุม - รับทราบ
๔.๗ การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ๑) สรุปผลการตรวจประเมินร้ านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเมินซ้าเพื่อเพิ่มและรักษา
คุณภาพ ๙๕ แห่ง และประเมินใหม่เพื่อจัดระดับ จานวน ๕๑ แห่ง รวม ๑๔๖ แห่ง ร้อยละ ๙๗.๕๐
๒) สรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม กากับควบคุม ดูแลร้านเกม อินเตอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะ ร้านเกม
จานวนอาเภอที่รายงาน ๑๓ อาเภอ ร้านเกม ๕ แห่ง ร้านคาราโอเกะ ๑ แห่ง ร้านจาหน่ายให้เช่าแลกเปลี่ยน จานวน
๓ แห่ง ไม่พบการลักลอบการเล่นการพนัน/สิ่งผิดกฏหมาย
๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้นักวิชาการประจาอาเภอทุกอาเภอรายงานเกี่ยวกับ วัด
และ ศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อแนะนาการควบคุมการดาเนินการตามโครงการชุมชนคนคุณธรรม คือ วัด, โรงเรียน,
ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ของตัวเอง
ที่ประชุม- รับทราบ
เรื่องการประสานงานของ กอ.รมน.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น – ขอรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาประมาณ
การภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้ทาทั้งสี่ภาค ผลผลิตนี้เรื่องอยู่
ระหว่างนาเรียนให้ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบ ทางกอง
ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นขอนาเรียนเรื่องนี้เพื่อที่จะให้แก่หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
นาสถานการณ์ภัยคุกคามด้านต่างๆไปประเมินตามส่วนรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ด้านยาเสพติด ยาเสพติดที่ลักลอบ
ผ่านเข้ามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมาจากรัฐฉานทางภาคเหนือของสหภาพเมียนม่า และทางภาคเหนือของ สปป.
ลาว ส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้ารองลงมาเป็นกัญชา สาหรับกัญชานั้นมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่แขวงบุริคาไซ และแขวงคาม่วน
ของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม การแก้ปัญหาจาเป็นต้องบูรณาการด้านข้อมูลด้าน
ยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมประสานงานด้านการข่าวร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บูรณาการ
งานแผนและกาลังของกองทัพภาคที่ ๒ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๒ ทุกสายงานปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้มีการประสานสอดคล้องกัน และบูรณาการร่วมกันทั้งสามฝ่าย พลเรือน,ตารวจ,ทหาร โดยใช้หน่วยจัดตั้ง
ประสานกันในพื้นทีห่ รือที่บัญชาการทางยุทธวิธีหนือ ทกย.เป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมในพื้นที่ บู รณาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด ผลระดับภัยคุกคามด้านยาเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดยเกณฑ์ชี้วัดทั้งประเทศ และเกณฑ์ชี้วัดของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยการนาจานวนยาเสพติดที่จับได้ จานวน
ผู้ต้องหา และจานวนผู้ที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดเข้ามาคานวณ ส่วนในจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับ ๒ คือไม่รุนแรง
สถานการณ์ ด้ านคนต่ างด้ า วหลบหนีเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย ส่ วนใหญ่เข้ามาทางด้านพรมแดนหรือช่องทาง
ธรรมชาติ ในพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนือในพื้น ที่จังหวัด ขอนแก่นจั ดว่าเป็นระบบปกติ มีข้อพิจารณา ๑ ข้ อ
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการจัดการการบริหารของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๐ แต่ว่าหัวหน้า คสช.ได้ออกคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้ระงับการใช้ไปก่อน จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดังนั้นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จะดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดการการบริหารของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งมีอัตราโทษสูง ทั้งคนต่างด้าวเองและผู้ประกอบการ ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นแรงงานต่างด้าวที่ต้องติดตามก็

-๘คือแรงงานต่างด้าวชาวเวียดนาม ซึ่งภาษาทางของตรวจคนเข้าเมืองก็คือเข้าถูกอยู่ผิด คือชาวเวียดนามที่เข้ามาอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มีพาสปอร์ตถูกต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยวแต่เข้ามาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตให้ทางาน ซึ่งมี
จานวนมาก ณ ปัจจุบัน ประมาณการในเฉพาะตัวเมืองขอนแก่นเกือบ ๑,๐๐๐ คน ก็ฝากหน่วยงานความมั่นคงติดตาม
ต่อไป ด้านการตัดไม้ทาลายป่า หลักๆก็คือไม้พะยูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับภัยคุกคามในจังหวัด
ขอนแก่นถือว่าอยู่ในระดับปกติ ซึ่งคิดมาจากจานวนการจับกุม ได้ทั้งหมดและพื้นที่ที่ไม่ได้จับกุมเพิ่มเติม ซึ่งปี ๒๕๖๐
จังหวัดขอนแก่นไม่มีพื้นที่ที่มกี ารบุกรุกเพิ่มเติม สถานการณ์ด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเราจะต้อง
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับด้านยาเสพติด การลาเลียงวัตถุระเบิดไปยังประเทศที่
๓ ซึ่งก็ยังมีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สาคัญก็คือการค้าประเวณีที่จะนาไปสู่การค้ามนุษย์ สาหรับในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดภัยคุกคามยังอยู่ในระดับปกติ สถานการณ์ด้านพลังมวลชน พลังมวลชนก็มีกลุ่ม
ต่างๆ สาหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบจากการดาเนินงานของโครงการของรัฐ กลุ่ม
หลักๆที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันคือ ๑. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนสาด อาเภอกระนวน ๒. กลุ่มอนุรักษ์
โคกหินขาวห้วยเสือเต้น อาเภอน้าพอง ซึ่งกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันกั บกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับ ของจังหวัดต่างๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอีสานใหม่เพื่อทาให้การขับเคลื่อนมีพลังมากยิ่งขึ้น ต่อมาคือกลุ่มของ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะมีกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มดาวดินเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจังหวัด
ขอนแก่น และกลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่คือกลุ่มของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับเอ็นจีโอ และกลุ่มนิติรัฐ คือกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมกันเป็นกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน สาหรับภัยคุกคามด้านพลังมวลชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่นที่จัดอยู่ในระดับ ๒ คือระดับไม่รุนแรงก็ต้องเฝ้าระวัง
กันต่อไป
๔.๘ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ระดับอาเภอ
พ.ต.ต.พิพัฒน์ พันธุ์พรม - รายงายโดยเอกสาร
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ผกก.ฝอ.ภ.จซงขอนแก่น – ขอนาเรียน ๒ เรื่อง เรื่องแรก ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้ฝากขอบคุณ
หัว หน้ าส่ ว นราชการทุกภาคส่ว นทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ ายปกครอง โดยเฉพาะขนส่ งที่ได้ร่วมแรงร่ว มใจดาเนินการสถา
สถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวมของจังหวัดกรณีที่ศาลคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนัดฟั งคาพิพากษาคดี
อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ ๒๕ ที่ผ่านมาก็ทาให้การปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัด
ขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องที่ ๒ ขออนุญาตหารือในที่ประชุมรวมถึงท่านประธานด้วย เพราะเห็นหนังสือ
จังหวัดขอนแก่นลงนามโดยท่านประธาน ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมาเป็นการแจ้งเตือนกลุ่มคนที่มาหลอกลวง
เกษตรกรว่าจะปลดหนี้ให้ดูแล้วลักษณะคล้ายๆกับวิสาหกิจชุมชนเวียงฟ้ากระนวนที่ปิดคดีไปแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่ม
เดียวกันหรือไม่ คนที่จะเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินก่อนห้าพันถึงหกพันบาทและตั้งกลุ่ม กลุ่มละ ๒๑ คน ตอนนี้มีสมาชิก
แล้วสามร้อยกลุ่ม เรื่องนี้อยากฝาก กอ.รมน.เพราะว่าน่าจะเป็นวาระความมั่นคงจริงๆ มากกว่ามานั่งฟังการสรุปคดี ๕
กลุ่ม และอยากกาหนดให้เรื่องนี้มีในวาระในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานฯ - เรื่องนี้ตั้งใจจะให้ป้องกันจังหวัดเล่าให้ฟังเพราะท่านเป็นผู้ทามา ประธานเองก็ได้รับแจ้งจากหัวหน้าศูนย์
ของฝ่ายต่างประเทศทาพาสปอร์ตว่ามีคนมาทาพาสปอร์ตมากผิดปกติ วันละกว่า ๒๐๐ คน
ป้องกันจังหวัดขอนแก่น – สืบเนื่องจากวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีกลุ่มบุคคลมีแกนนาแต่งชุดสูตรสีขาว กางเกง
ขาวเสื้อขาว ราษฎรประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ คน มาทาหนังสือเดินทางที่จังหวัดขอนแก่น ทางผู้อานวยการสานักงาน
กงสุลทาหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแก่น เห็นผิดสังเกตเลยสอบถามผู้ที่มาก็ได้คาตอบคือส่วนใหญ่โดนชักชวน

-๙มาแล้วก็แจ้งส่งหนังสือเดินทางไปที่เดียวกันคือไปที่บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๖ บ้านโนนเสียว อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
คือให้ส่งพาสปอร์ตไปที่เดียวกันประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน เลยให้สายข่าวไปสอบถามดูได้คาตอบว่ามีคนชักชวนมามี
ลักษณะเป็นมูลนิธิหลวงปู่เหมือนยานธรรมโม จึงได้ เช็คตาแหน่งที่ตั้งของมูลนิธินี้ปรากฏว่าตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๖
บ้านโนนเสียว อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานมูลนิธิคือนางคาแก้ว ทาก้อน ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ๕ – ๖
ครั้ งมาแล้ ว และมีส านักปฏิบั ติธ รรมหลวงพ่อเหมือนอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แล้ ว ได้เช็คไปที่จังหวัด
หนองคายเขาบอกว่าสานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเหมือนที่กาฬสินธุ์เป็นคนละกลุ่มกัน ณ วันที่ ๒๒ ท่านประธานก็เลย
แนะนาให้ออกประกาศจังหวัดเพื่อเตือนให้ประชาชนทราบเนื่องจากเกรงว่าจะเหมือนกับที่อาเภอกระนวน เช็คกลุ่ม
ราษฎรที่มาร่วมเครือข่ายมูลนิธินี้ในส่วนจังหวัดขอนแก่นมีมาจาก แวงน้อย,แวงใหญ่ กระนวนบางส่วน เกรงว่าจะเป็น
ลูกค้าเดิมก็เลยออกประกาศจังหวัดไป พอออกประกาศจังหวัดไปเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเดือดร้อนทาให้เคลื่อนไหวได้
ลาบากเพราะในภาคอีสานมีจังหวัดเดียวที่ออกประกาศ มูลนินี้ตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เคลื่อนไหวในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ทราบในลักษณะเชิญชวนพี่น้องไปทาบุญที่สานักปฏิบัติธรรมที่หนองคายทุกวันที่ ๙ และ ๑๙ ของ
ทุกเดือน จากการสอบถามแล้วทั้งสองแห่งเป็นกลุ่มเดียวกันคือมูลนิธิตั้งอยู่ที่กาฬสินธุ์แต่ว่าเวลาพาพี่น้องมาทาบุญจะ
ไปที่จังหวัดหนองคาย โดยมีหลวงปู่เหมือนที่เขานับถือ แต่พอเช็คลักษณะการห่มจีวรมีการติดแพรแถบ เครื่องราชเต็ม
ไปหมด ลักษณะเป็นครูบามีการลงอักขระเพื่อให้มีความเลื่อมใส เชื่อถือและศรัทธา เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีผู้เดือดร้อน
หรือผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ในจังหวัดขอนแก่น เลยแนะนาให้มูลนิธิขออนุญาตต่อนายทะเบียนให้ถูกต้องมี
วัตถุประสงค์ชัดเจน ๘ ข้อ และให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน ๘ ข้อนั้นห้ามออกนอกวัตถุประสงค์เป็นอันขาด ทาง
มูลนิธิก็รับทราบและได้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น แต่ลึกๆที่เราทาการสืบไปทีละจุดมันก็แฝงไปด้ วย
การเมือง จากหลักฐานที่เขาเอามาให้ดูภายในเดือนหน้าจะไปถวายพระกับ อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเชาวลิต ยงใจ
ยุทธ มีการทาเอกสารทา mou กันไว้ชัดเจนกับอดีตนายกรัฐมนตรีโดยชัดเจนที่ อาเภอวังน้าเขียว ซึ่งเรียกว่าเขาพิชกูฐ
อีสาน ก็เป็นมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่แฝงมาทากิจกรรมทางการเมืองเพราะว่า ที่อาเภออุบลรัตน์เขาอ้างว่าไปถวายพระ
อริยะเมศไตรที่วัดแต่เป็นวัดที่มีเจ้าคณะตาบลที่มีอุดมการกับขั้วการเมืองเดิม เพราะฉะนั้นจึงฝากทาง กอ.รมน.ทาง
ฝ่ายความมั่นคง ช่วยติดตามความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะที่เขาอ้างว่าจะพาคณะไปแสวงบุญที่ฮ่องกง ประมาณร้อยกว่า
คน ซึ่งเรื่องนี้ทางจังหวัดได้รายงานไปทาง มทบ.๒๓ และรายงานฝ่ายตารวจให้ติดตามความเคลื่อนไหวแล้ว
ประธานฯ - ตอนมาทาพาสปอร์ตบอกว่าทุกคนไปฮ่องกงหมด แล้วทาบุญ ห้าพันถึงหกพัน จะได้เงินคืนกลับมาหนึ่ง
ล้านบาท ซึ่งคล้ายกับมูลนิธิเวียงฟ้าที่ได้ทาการจับกุมไปแล้ว ก็ขอฝากการข่าว กอ.รมน.และการข่าวทุกหน่วยช่วยกัน
ตรวจสอบ เพราะกลัวชาวบ้านจะถูกหลอกซึ่งไม่ใช่ร้อยสองร้อยเหมือนอินทัชแต่เป็นห้าพันถึงหกพันกว่าคน แล้วคน
ที่มาทาพาสปอร์ตไปแล้วร่วมสามร้อย สามร้อยคนคนละห้าพันก็จะเป็นเงินประมาณสิบล้าน ทางจังหวัดก็เลยกังวลใจ
เลยออกประกาศจังหวัดเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบเพื่อไม่ให้มาสร้างความเสียหายในพื้นที่เรา ก็ขอฝากทุกหน่วย
ช่ว ยเป็ นหู เป็น ตาถ้าหน่ ว ยไหนได้ติดตามการข่าวก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันประชาชนในพื้นที่เราไม่ให้ ถูก
หลอกลวงก็เป็นเรื่องที่สาคัญที่ผ่านมา ขอบคุณท่านผู้กากับที่ได้นาเรื่องนี้เตือนขึ้นมา ช่วงนี้มีหลายองค์กรที่พยายาม
ก่อตั้งและใช้รูปแบบนี้ สมัครร้อยสองร้อยได้เงินล้านบางทีได้เป็นสิบล้านร้อยล้านก็มี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น – ฟังดูลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นมูลนิธิได้เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ขัดกับความสงบเรียบร้อยที่ดี
ของประชาชน มีการขยายกลุ่มออกไปคล้ายกับแชร์ลูกโซ่
ประธานฯ - ก็ขอฝากทุกหน่วยช่วยติดตามต้องเฝ้าระวังเมื่อวานก็พบระเบิดหกลูกที่จังหวัดนครพนม
ที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ – ไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมมาไม่ว่าจะเป็นไม้พะยูง,ไม้ประดู่,ไม้มะค่า อยาก
ให้ส่วนราชการทุกส่วนได้นามาใช้ประโยชน์ ซึ่งอยากให้ทางจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน

-๑๐ประธานฯ - กระบวนการขอทาอย่างไรประธานเองอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาสองปี เห็นไม้สักกองทิ้งอยู่เป็นร้อยต้น
พันต้น ซึ่งเสียดายมากน่าจะนามาใช้ประโยชน์ได้ให้ท่านแจ้งดาเนินการขอใช้ได้หรือไม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ – ให้ทางจังหวัดทาเรื่องไปที่กระทรวง
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น - เป็นตามระเบียบการขอใช้ไม้ของกลางขอได้แต่ไม้ของ
กลางนั้นต้องสิ้นสุดทางคดีเสียก่อนมีการพิพากษาถ้ามีผู้ต้องหา ส่วนนี้ยังเป็นปัญหาภายในกระทรวง
ประธานฯ - ส่วนนี้ถ้าหน่วยงานไหนอยากขอใช้ไม้ของกลางก็ให้รวบรวมไปที่ ทสจ.เป็นตัวกลางช่วยประสานในการ
ขอ ได้ไม่ได้อย่างไรค่อยว่ากันอีกที
ที่ประชุม – รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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