
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย และ 
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอหนองพอก (ศป.ปส.อ.หนองพอก) 

ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 

ผู้มำประชุม 
ที ่ ยศ - ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง / หน่วยงำน ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ
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2 
3 
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9 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
 นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.ท.ประเสริฐ  สุ่มมำตย ์
ส.อ.ธนวัฒน์  นิลดอนหวำย 
นำยสมพร  โมครตัน ์
นำยสุพระยนต์  ชมภูแสง 
นำยศักดำ  ศิริแว่น 
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
ส.อ.ชุมพล  มะอำจเลิศ 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยจ ำลอง  กออ ำไพ 
นำยเฉลมิชัย  หรสิทธ์ิ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
นำยไพริน  สว่ำงวงค ์
นำยวำสนำ  พุทธหอม 
นำงสำวมะลิ  ประจันทร์ศร ี
นำยประกิจ  ไชยนำ 
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยสมเดช  กิ่งแก้ว 
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสยำม  อำสำคณุ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
นำยฉลอง  ปิยมำตย ์
นำยสันติ  นำมบญุลือ 
นำยเดชณรงค์  วิรันทนำ 

นำยอ ำเภอหนองพอก 
ป.หน.กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ท้องถิ่น อ.หนองพอก 
รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก 
สวป.สภ.โคกสว่ำง 
ชุด ชป.รส.มทบ.27 
สสอ.หนองพอก 
นักจัดกำรงำนท่ัวไป รพ.หนองพอก 
รองพัฒนำกำรอ ำเภอหนองพอก 
ผอ.กศน.อ.หนองพอก 
โครงกำรส่งเสริมศลิปำชีพผำน  ำทพิย ์
เกษตรอ ำเภอหนองพอก 
เขตห้ำมล่ำสตัว์ถ  ำผำน  ำทิพย ์
ไฟฟ้ำ อ.หนองพอก 
ผอ.รร.หนองพอกวิทยำลัย 
ก ำนัน ต.ผำน  ำย้อย 
ก ำนัน ต.โคกสว่ำง 
ก ำนัน ต.รอบเมือง 
ก ำนัน ต.ภูเขำทอง 
สำรวัตรก ำนัน ต.กกโพธิ ์
สำรวัตรก ำนัน ต.หนองขุ่นใหญ ่
นำยก อบต.บึงงำม 
นำยก อบต.ภูเขำทอง 
ปลัด อบต. ผำน  ำย้อย 
รองนำยก อบต.หนองขุ่นใหญ ่
จพง.ป้องกัน ทต.หนองพอก 
ประธำน อปพร.หนองพอก 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยปกครอง 
เจ้ำหน้ำท่ีปกครองปฏิบตัิงำน 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.ท.ประเสริฐ  สุ่มมำตย ์
ส.อ.ธนวัฒน์  นิลดอนหวำย 
นำยสมพร  โมครตัน ์
นำยสุพระยนต์  ชมภูแสง 
นำยศักดำ  ศิริแว่น 
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
ส.อ.ชุมพล  มะอำจเลิศ 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยจ ำลอง  กออ ำไพ 
นำยเฉลมิชัย  หรสิทธ์ิ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
นำยไพริน  สว่ำงวงค ์
วำสนำ  พุทธหอม 
นำงสำวมะลิ  ประจันทร์ศร ี
นำยประกิจ  ไชยนำ 
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยสมเดช  กิ่งแก้ว 
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสยำม  อำสำคณุ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
ฉลอง  ปิยมำตย ์
สันติ  นำมบุญลือ 
เดชณรงค์  วิรันทนำ 

 

 
เริ่มประชุม  เวลำ  11.00  น. 
 
 
 
 



ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย และ 
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอหนองพอก (ศป.ปส.อ.หนองพอก) 

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 

-------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
  1.1 กำรส่งข้อมูลเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562 
 1.1.1 หวัข้อเรื่อง ประชำชนชื่นชอบ! โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน อยำกให้ท ำต่อเนื่อง 
 จำกกำรประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน                 
โดยกระทรวงมหำดไทยร่วมกับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  (NIDA) ปรำกฏว่ำ ในด้ำนควำมส ำเร็จ              
ของแผนงำน/โครงกำร และกระบวนงำนพบว่ำ โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน มีควำมส ำเร็จ ในระดับมำก                
และประชำชนเห็นว่ำควรด ำเนินกำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน อย่ำงต่อเนื่อง 
 ซึ่งโครงกำรภำยใต้โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ที่ประชำชนเห็นว่ำมีประโยชน์มำกที่สุด                 
คือ โครงกำรมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ร้อยละ  80.40 รองลงมำ คือ โครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพื นที่ (หมู่บ้ำน/ชุมชนละ 200,000 บำท) ร้อยละ 
80.20 และโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐ ร้อยละ  
77.60 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนจึงเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่ตอบโจทย์พี่น้องประชำชนในระดับพื นที่ในกำรสร้ำง
อำชีพ เพ่ิมรำยได้ ลดควำมเหลื่อมล  ำ น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 1.2 ผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับ
รำชกำรทหำรกองประจ ำกำรประจ ำปี 2562 

เป้ำหมำย 
จ ำนวนที่
ตรวจ 

พบ
สำร ประเภท อำชีพ 

หมำย
เหตุ 

(คน) (คน) (คน) 
เมท(ยำบ้ำ/

ไอซ์) กัญชำ 
มีงำนท ำ/

เรียน ว่ำงงำน   
      (คน) (คน) (คน) (คน)   

540 371 28 22 7 21 7   

  1.3 ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................. 

          / ระเบียบวำระท่ี 2... 



-2- 

ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (ครั้งที่ 4/๒๕62) 
  เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยมงคล ชั น 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอ
หนองพอก (ดำวโหลดเอกสำรที่ http://nongphok.siam2web.com หัวข้อหนังสือรำชกำร หำกจะแก้ไข/
เพ่ิมเติม ให้แจ้งฝ่ำยควำมมั่นคง โทร 0-4357-9071) 

มติที่ประชุม .................................................. 

ระเบียบวำระท่ี  3  เรื่องกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และคดีที่น่ำสนใจ
ระหว่ำงวันที่ ๑ – 30 เมษำยน 2562 
3.๑ สถำนีต ำรวจภูธรหนองพอก 

 -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ   ท ำร้ำยร่ำงกำย 1 รำย 1 คน 
 -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์    ว่ิงรำวทรัพย์ 2 รำย , ลักทรัพย์ 2 รำย 

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ    ไม่เกิด 
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   
 เกิด 17 รำย  ผู้ต้องหำ 17 คน 
 ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย 2 รำย 
 ครอบครอง 4 รำย / เสพ 10 รำย / อำวุธปืน 1 รำย 

3.๒ สถำนีต ำรวจภูธรโคกสว่ำง 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ   
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์    

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ    
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   

 ยำเสพติด 4 คดี / เสพ 1 คดี / ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 1 คดี / ครอบครอง 1 คดี /  
 กัญชำ 1 คดี /  

ระเบียบวำระที่  4  กำรติดตำมสถำนกำรณ์  ปัญหำ  ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ                
ยำเสพติด และควำมเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ละต ำบล 

4.๑ ต ำบลหนองพอก 
4.๒ ต ำบลรอบเมือง 
4.๓ ต ำบลท่ำสีดำ 
4.๔ ต ำบลหนองขุ่นใหญ่ 
4.๕ ต ำบลกกโพธิ์ 
4.๖ ต ำบลบึงงำม 
4.๗ ต ำบลภูเขำทอง 
4.๘ ต ำบลผำน  ำย้อย 
4.๙ ต ำบลโคกสว่ำง 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................... 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 
 5.๑  ประธำน  เรื่องฝุ่นโรงงำนทรำย ต.ภูเขำทอง  ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และ อบต.ภูเขำทอง 
  เน้นย  ำให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

5.๒............................................................................................................................ .......... 
มติที่ประชุม.............................................................................................................................................. 
 

http://nongphok.siam2web.com/

