
   
(ส ำเนำ) 

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

ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 มิถุนำยน 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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นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
 นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.บุญมี  ชนะรักษ์ 
นำยจรูญ  อุ่นทวง 
นำงดุษฎี  สุจำร ี
นำงบงกชกำญจน์  ทวดเสนำ 
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยสุพรชัย  วิลัยหอม 
นำยพิชัย  กระเบำ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
นำยไพริน  สว่ำงวงค ์
นำยวำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยประกิจ  ไชยนำ 
นำยจุน  สีด ี
นำงสำวสุนันทำ  ไขระว ิ
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยวีระพล  จันทรมหำ 
นำงสำวดำรำณี  ศรดีำรำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
นำยฉลอง  ปิยมำตย ์
นำยสันติ  นำมบญุลือ 
นำยเดชณรงค์  วิรันทนำ 

นำยอ ำเภอหนองพอก 
ป.หน.กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ท้องถิ่น อ.หนองพอก 
รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก 
สัสดีอ ำเภอ 
ผช.สสอ.หนองพอก 
พยำบำลวิชำชีพ รพ.หนองพอก 
พัฒนำกำรอ ำเภอหนองพอก 
ผอ.กศน.อ.หนองพอก 
โครงกำรส่งเสริมศลิปำชีพผำน  ำทพิย์ 
เกษตรอ ำเภอหนองพอก 
เขตห้ำมล่ำสตัว์ถ  ำผำน  ำทิพย ์
ครู.รร.หนองพอกวิทยำลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก ำนัน ต.ผำน  ำย้อย 
ก ำนัน ต.โคกสว่ำง 
ก ำนัน ต.รอบเมือง 
ก ำนัน ต.ภูเขำทอง 
ก ำนัน ต.กกโพธ์ิ 
สำรวัตรก ำนัน ต.หนองขุ่นใหญ ่
สำรวัตรก ำนัน ต.ท่ำสีดำ 
หัวหน้ำส ำนักงำน อบต.บึงงำม 
นำยก อบต.ภูเขำทอง 
นำยก อบต.ท่ำสีดำ 
ที่ปรึกษำนำยก ทต.หนองพอก 
ส.อบจ. 
ประธำน อปพร.หนองพอก 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยปกครอง 
เจ้ำหน้ำท่ีปกครองปฏิบตัิงำน 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.บุญมี  ชนะรักษ์ 
นำยจรูญ  อุ่นทวง 
นำงดุษฎี  สุจำร ี
บงกชกำญจน์  ทวดเสนำ
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยสุพรชัย  วิลัยหอม 
นำยพิชัย  กระเบำ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
นำยไพริน  สว่ำงวงค ์
วำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยประกิจ  ไชยนำ 
นำยจุน  สีด ี
นำงสำวสุนันทำ  ไขระว ิ
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยวีระพล  จันทรมหำ 
นำงสำวดำรำณี  ศรดีำรำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
ฉลอง  ปิยมำตย ์
สันติ  นำมบุญลือ 
เดชณรงค์  วิรันทนำ 

 

 
เริ่มประชุม  เวลำ  11.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย และ 

คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอหนองพอก (ศป.ปส.อ.หนองพอก) 
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 มิถุนำยน 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 

-------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
  1.1 กำรส่งข้อมูลเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 
 หัวข้อเรื่อง เตรียมพร้อม – ป้องกันพำยุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรำยจำกอำกำศแปรปรวน 

ในช่วงกลำงปี  2562 หลำยพื นที่ ได้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อน  สร้ำงควำมเสียหำย                   
ต่อทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต เพ่ือควำมปลอดภัย กระทรวงมหำดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (ปภ.) แนะกำรเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่ำงปลอดภัยเมื่อเกิดพำยุฤดูร้อน ดังนี   

- หมั่นติดตำมพยำกรณ์อำกำศ จะได้ทรำบช่วงเวลำและพื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดพำยุฤดูร้อน  
- หำกมีประกำศเตือนพำยุฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำอย่ำงเคร่งครัด  
- ตรวจสอบอำคำรหรือบ้ำนเรือนให้อยู่ในสภำพมั่นคงแข็งแรง โดยเฉพำะประต ูหน้ำต่ำง 
  และหลังคำบ้ำน  
- ส ำรวจต้นไม้บริเวณรอบบ้ำนให้อยู่ในสภำพปลอดภัย โดยตัดแต่งก่ิงไม้ที่ไม่แข็งแรงและโค่น        
  ต้นไม้ที่เสี่ยงต่อกำรหักหรือล้มทับ  
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้ำผ่ำ อยู่ให้ห่ำงจำกวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อน ำไฟฟ้ำ อำท ิ   
  รำงรถไฟ เพิงสังกะสี รั วลวดหนำม ประตูโลหะ งดใช้เครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์  
  อิเล็กทรอนิกส์ เพรำะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะ จะเหนี่ยวน ำกระแสไฟฟ้ำ ท ำให้เสี่ยง 
  ต่อกำรถูกฟ้ำผ่ำ  

1.2 สรุปข้อสั่งกำรจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 
                          จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 
 1.2.1 ให้ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั งปี  
โดยใช้กลไกของ ศปถ.อ ำเภอ  ศปถ.อปท ตลอดจนกลไกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่แล้วในแต่ละพื นที่ 
 1.2.2 ให้อ ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนให้กับประชำชนในพื นที่ และเน้นย  ำกำรใช้กลไก “ด่ำนครอบครัว” ในกำร
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน เพ่ือป้องกันควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ นของคนในชุมชน/หมู่บ้ำน 

ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง รบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  (ครั้งที่ 5/๒๕62) 
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 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 รบัรอง 

 

 

 

 

          / ระเบียบวำระท่ี 3... 

 

http://nongphok.siam2web.com/


-2- 

ระเบียบวำระท่ี  3  เรื่องกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และคดีที่น่ำสนใจระหว่ำง
วันที่ ๑ – 31 พฤษภำคม 2562 
3.๑ สถำนีต ำรวจภูธรหนองพอก 

  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ - พยำยำมฆ่ำ 1 รำย ม.7 ต.หนองพอก 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์      - 2 รำย ลักทรัพย์ 1 รำย,ฉ้อโกง 1 รำย 

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ       - พรบ.ป่ำไม้ 1 รำย ม.9 ต.หนองพอก 
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   
   - ยำเสพติด 18 รำย   ผู้ต้องหำ 18 คน 
 - ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย 3 คน 
 - ครอบครอง 3 คน 
 - เสพ 10 คน 
  - อำวุธปืน 2 คน 

3.๒ สถำนีต ำรวจภูธรโคกสว่ำง 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ   
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์    

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ    
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   

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 
 ก ำนัน  1. มีกลุ่มบุคคลและพระสงฆ์ ต้องกำรเข้ำมำตัดไม้พยุงที่บ้ำนหนองเม็ก                     
แต่ชำวบ้ำนได้ร่วมกันต่อต้ำนไว้ยังไม่ให้ตัด 
  2. ชุดพิทักษ์กำเกตฯ ต ำบลโคกสว่ำง พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.โคก
สว่ำง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหำลักขโมย ที่บ้ำนแก้ง ม.2 
 ประธำน  หำกต้องกำรรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรป้องกัน ท ำรั วรอบต้นพยุง 
ป้องกันกำรลักลอบตัด ให้ประสำนมำท่ีอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
5.๑ นำยพิชัย  กระเบำ  มีขยะถูกน ำมำทิ งบริเวณ 3 แยกบึงงำม ท ำให้ภูมิทัศน์เสียหำย 
5.๒ ประธำน  จะใช้จิตอำสำเข้ำด ำเนินกำรแก้ไข พัฒนำ แล้วจะส่งมอบให้ อบต.บึงงำมรับช่วง 
ดูแลต่อไป 

 
 


