
   
(ส ำเนำ) 

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

ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 
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นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
ส.ส.นริมิต  สุจำร ี
 นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.บุญมี  ชนะรักษ์ 
นำยเทเวศน์  ประดับพร 
นำงวิรังรอง  ไชยจิตร 
นำงบงกชกำญจน์  ทวดเสนำ 
นำยสมพร  โมครตัน ์
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยสุพรชัย  วิลัยหอม 
นำยพิชัย  กระเบำ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
นำยวำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยภำนุวัฒน์  โพธิชั์ย 
นำยจ ำเนียร  บุตรพรม 
นำยจุน  สีด ี
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยอำนนท์  ธุรกิจ 
นำยเตียง  สินภักด ี
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยสุรยิำ  ชินค ำ 
ด.ต.ไพบูลย์  สุทธิประภำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
นำยฉลอง  ปิยมำตย ์
นำยสันติ  นำมบญุลือ 
นำยเดชณรงค์  วิรันทนำ 

นำยอ ำเภอหนองพอก 
ป.หน.กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 
ท้องถิ่น อ.หนองพอก 
รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก 
สัสดีอ ำเภอ 
จพง.สัตวบำล อ.หนองพอก 
รพ.หนองพอก 
พัฒนำกำรอ ำเภอหนองพอก 
สำธำรณสุขอ ำเภอ 
โครงกำรส่งเสริมศลิปำชีพผำน  ำทพิย์ 
เกษตรอ ำเภอหนองพอก 
เขตห้ำมล่ำสตัว์ถ  ำผำน  ำทิพย ์
ครู.รร.หนองพอกวิทยำลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก ำนัน ต.ผำน  ำย้อย 
ก ำนัน ต.โคกสว่ำง 
ก ำนัน ต.ภูเขำทอง 
ก ำนัน ต.กกโพธ์ิ 
ก ำนัน ต.บึงงำม 
สำรวัตรก ำนัน ต.รอบเมือง 
สำรวัตรก ำนัน ต.ท่ำสีดำ 
นำยก อบต.บึงงำม 
นำยก อบต.ภูเขำทอง 
ปลัด อบต.ภูเขำทอง 
รองนำยก อบต.ผำน  ำย้อย 
รองนำยก อบต.หนองขุ่นใหญ ่
นำยก อบต.ท่ำสีดำ 
นำยก อบต.หนองพอก 
นำยก ทต.หนองพอก 
ประธำน อปพร.หนองพอก 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยปกครอง 
เจ้ำหน้ำท่ีปกครองปฏิบตัิงำน 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
ส.ส.นริมิต  สุจำร ี
นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
พ.ต.บุญมี  ชนะรักษ์ 
นำยเทเวศน์  ประดับพร 
นำงวิรังรอง  ไชยจิตร 
บงกชกำญจน์  ทวดเสนำ 
นำยสมพร  โมครตัน ์
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยพงษ์ศักดิ์  ลำภำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยสุพรชัย  วิลัยหอม 
นำยพิชัย  กระเบำ 
นำยอัครวัฒน์  ศรีพะยอม 
นำยกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง 
วำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยภำนุวัฒน์  โพธิ์ชัย 
นำยจ ำเนียร  บุตรพรม 
นำยจุน  สีด ี
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยอำนนท์  ธุรกิจ 
นำยเตียง  สินภักด ี
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยสุรยิำ  ชินค ำ 
ด.ต.ไพบูลย์  สุทธิประภำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
ฉลอง  ปิยมำตย ์
สันติ  นำมบุญลือ 
เดชณรงค์  วิรันทนำ 

 

 
เริ่มประชุม  เวลำ  11.00  น. 
 
 
 
 



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

ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 

-------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
  1.1 กำรส่งข้อมูลเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 
  1.1.1 รัฐบำลไฟเขียวมำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้ โดยตั งเป้ำหมำยภำยในปี 2565  
ปัญหำอ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป ประกอบด้วย 
  มำตรกำรทำงกฎหมำย ก ำหนดให้โรงงำนน  ำตำลลดสัดส่วนกำรรับอ้อยไฟไหม้เข้ำหีบลง ดังนี  
ในฤดูกำลผลิตปี 2562/2563 ก ำหนดให้โรงงำนน  ำตำลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้ำหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน 
ในฤดูกำลผลิตปี 2563/2564 ก ำหนดให้โรงงำนน  ำตำลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้ำหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน 
ในฤดูกำลผลิตปี 2564/2565 ก ำหนดให้โรงงำนน  ำตำลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้ำหีบได้ไม่เกินร้อยละ 0-5 ต่อวัน 
ซึ่งจะท ำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภำยใน 3 ปี 

  1.1.2 กรมบัญชีกลำงพร้อมจ่ำยบ ำเหนจจด ำรงชีพ ให้ผู้รับบ ำนำญตำมกฎกระทรวงบบับใหม่ 
  กรมบัญชีกลำงได้เตรียมควำมพร้อมในกำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพ ให้กับผู้รับบ ำนำญที่มีสิทธิ 
โดยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรขอรับและกำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพส ำหรับผู้รับบ ำนำญให้แก่ ผู้รับ
บ ำนำญซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำกเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรำ 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับ
แต่ไม่เกิน 400,000 บำท  ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรำ 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 
500,000 บำท ซึ่งหำกผู้รับบ ำนำญเคยขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพไปแล้วบำงส่วน ให้ผู้รับบ ำนำญที่มีสิทธิขอรับได้
ไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังไม่ครบตำมสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บำท ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่ำวได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 
  แต่ส ำหรับผู้รับบ ำนำญที่มีอำยุ 60 ปี และ 65 ปี กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ โดยสำมำรถเข้ำตรวจสอบสิทธิและค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ ได้ที่เว็บไซต์
กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th เพ่ือให้ผู้รับบ ำนำญได้รับควำมสะดวกที่สุด ทั งนี สำมำรถตรวจสอบได้ตั งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 

 1.2 กำร Re-X-Ray รอบ 2 เพื่อค้นหำผู้ค้ำ ผู้เสพ พร้อมกันทุกหมู่บ้ำน 
  ตำมนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลที่ต้องกำรให้ผู้เสพ ผู้ติดยำ
เสพติดลดลง ให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกยำเสพติด และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำยวันชัย  คงเกษม 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้ทุกหมู่บ้ำนของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Re-X-Ray รอบ 2 เพ่ือค้นหำผู้ค้ำ     
ผู้เสพ พร้อมกันทุกหมู่บ้ำน แล้วจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ค้ำ ผู้เสพ (โดยให้ระบุ ชื่อ-นำมสกุล บ้ำนเลขที่ ผู้ค้ำ-ผู้เสพ 
ให้ชัดเจน) แนบใส่ซองจดหมำยส่งตรงถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง รบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  (ครั้งที่ 6/๒๕62) 
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 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) 
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ระเบียบวำระท่ี  3  เรื่องกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และคดีที่น่ำสนใจระหว่ำง
วันที่ ๑ – 30 เดือนมิถุนำยน 2562 
3.๑ สถำนีต ำรวจภูธรหนองพอก 

  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ    -- 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์       1 รำย คดีวำงเพลิง 

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ        -- 
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   
     - คดียำเสพติด 30 รำย  ผู้ต้องหำ 31 คน  ของกลำงรวม 2,759 เมจด 
   ยำเสพติด 28 รำย  ผู้ต้องหำ 29 คน 
   ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย 7 รำย ผู้ต้องหำ 7 คน 
   ครอบครอง 8 รำย ผู้ต้องหำ 8 คน 
   เสพ 13 รำย ผู้ต้องหำ 13 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 

ก ำนันภูเขำทอง  มีรถบรรทุกทรำย ขับขี่เร็ว วิ่งแข่งกันในพื นที่ ท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน 
นำยก อบต.ภูเขำทอง  อยำกให้อ ำเภอช่วยด ำเนินกำรหำมำตรกำรแก้ไขปัญหำรถบรรทุกขนทรำย 
ประธำน  ให้ อบต.ภูเขำทอง ไปหำข้อมูลเพิ่มเติม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหำควำมเดือดร้อนชำวบ้ำน และ
ประสำนงำนกับศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ เพ่ือเชิญผู้เกี่ยวข้องมำหำวิธีแก้ไขต่อไป 

4.๘ ต ำบลผำน  ำย้อย 
4.๙ ต ำบลโคกสว่ำง 

ก ำนันโคกสว่ำง  ชุดพิทักษ์สำเกตประจ ำต ำบล มีกำรออกลำดตระเวน เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด รถเสียงดัง 
และปัญหำกำรลักลอบตัดไม้พยุงในพื นที่ โดยเฉพำะต้นที่อยู่วัดป่ำบ้ำนหนองเม็ก และโรงเรียนสำมพรำน ซึ่งได้
เฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
ประธำน  ฝำกให้ทุกพื นที่สอดส่องดูแล และแจ้งเบำะแสขึ นมำอ ำเภอเพ่ือที่จะประสำนผู้เกี่ยวข้องเข้ำด ำเนินกำร
ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
5.๑........................................................................................................................... ............ 
5.๒........................................................................................................................... ........... 

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


