
   
(ส ำเนำ) 

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

ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 1 สิงหำคม 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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28 
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34 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
ร.ต.อ.นิทพล  พลเยี่ยม 
นำยสุพระยนต์  ชมภูแสง 
นำงบงกชกำญจน์  ทวดเสนำ 
นำยสมพร  โมครตัน ์
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยวัชรินทร์  เขจรวงศ ์
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยอำรมณ์  โคตรสมบัต ิ
นำยค ำศรี  วงค์แหล ้
นำยปัญญำ  ปำนเรียนแสน 
นำยวำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยสมควร  สิงหำอำจ 
น.ส.สุกญัญำ  เทพโยธำ 
นำยจุน  สีด ี
นายด ารงค์ สังฆะคาม 
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยเตียง  สินภักด ี
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยอ ำพันธ์  เรืองบุญ 
นำยสมชัย  หกพันนำ 
นำยปัญญำ  ชิวชำด 
นำยวีระพล  จันทรมหำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
นำยฉลอง  ปิยมำตย ์
นำยเดชณรงค์  วิรันทนำ 

นำยอ ำเภอหนองพอก 
ป.หน.กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง 
ท้องถิ่น อ.หนองพอก 
รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก 
สภ.โคกสว่ำง 
นักจัดกำรงำนท่ัวไป รพ.หนองพอก 
พัฒนำกำรอ ำเภอหนองพอก 
สำธำรณสุขอ ำเภอ 
โครงกำรส่งเสริมศลิปำชีพผำน  ำทพิย ์
เกษตรอ ำเภอหนองพอก 
ผอ.กศน.อ.หนองพอก 
เขตห้ำมล่ำสตัว์ถ  ำผำน  ำทิพย ์
ก ำนัน ต.หนองพอก 
สำรวัตรก ำนัน ต.ผำน  ำย้อย 
สำรวัตร ก ำนัน ต.โคกสว่ำง 
ก ำนัน ต.ภูเขำทอง 
ก ำนัน ต.กกโพธ์ิ 
สำรวัตรก ำนัน ต.บึงงำม 
สำรวัตรก ำนัน ต.รอบเมือง 
สำรวัตรก ำนัน ต.ท่ำสีดำ 
สำรวัตรก ำนัน ต.หนองขุ่นใหญ ่
นำยก อบต.บึงงำม 
นำยก อบต.ภูเขำทอง 
รองนำยก อบต.ผำน  ำย้อย 
รองนำยก อบต.หนองขุ่นใหญ ่
นำยก อบต.ท่ำสีดำ 
นำยก อบต.กกโพธิ ์
รองนำยก อบต.หนองพอก 
รองนำยก อบต.รอบเมือง 
ที่ปรึกษำ นำยก ทต.หนองพอก 
ประธำน อปพร.หนองพอก 
ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง 
เจ้ำหน้ำท่ีปกครองปฏิบตัิงำน 

นำยวิธรัช  รำมัญ 
พ.จ.ท.คนึง  พูลพิพิธ 
นำงวำสนำ  ตำรำศ ี
พ.ต.ท.ถนอม  บุตรพรม 
ร.ต.อ.นิทพล  พลเยี่ยม 
นำยสุพระยนต์  ชมภูแสง 
บงกชกำญจน์  ทวดเสนำ 
นำยสมพร  โมครตัน ์
ร.อ.ชวน  นำโสก 
นำยวัชรินทร์  เขจรวงศ ์
นำยสมเกียรติ  เหล่ำมำ 
นำยเอกพล  โพธิ์มำตย ์
นำยอำรมณ์  โคตรสมบัต ิ
นำยค ำศรี  วงค์แหล ้
นำยปัญญำ  ปำนเรียนแสน 
วำสนำ  พุทธหอม 
นำยสุวรรณ์  ลำระคร 
นำยสมควร  สิงหำอำจ 
น.ส.สุกญัญำ  เทพโยธำ 
นำยจุน  สีด ี
นายด ารงค์ สังฆะคาม 
นำยประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง 
นำยหงษ์  ยศบุญ 
นำยเตียง  สินภักด ี
นำยสง่ำ  หอมแสง 
นำยสมบตัิ  พรรคพล 
นำยอ ำพันธ์  เรืองบุญ 
นำยสมชัย  หกพันนำ 
นำยปัญญำ  ชิวชำด 
นำยวีระพล  จันทรมหำ 
นำยวิเศษ  ประโยชน์ลำ 
ฉลอง  ปิยมำตย ์
เดชณรงค์  วิรันทนำ 

 

 
เริ่มประชุม  เวลำ  11.00  น. 
 
 
 
 



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

ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 1 สิงหำคม 2562 เวลำ 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชัยมงคล (ชั้น ๒) ที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองพอก 

-------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
  1.1 กำรรับรองไม้ที่ข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
  เนื่องจำกไม้ที่ขึ นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน               
ไม่เป็นไม้หวงห้ำมตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ดังนั น กำรท ำไม้ แปรรูปไม้ และกำรน ำ
เคลื่อนย้ำยไม้ที่ขึ นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดินสำมำรถกระท ำได้                 
โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
  แต่กำรน ำไม้ดังกล่ำวเคลื่อนย้ำยออกจำกที่ดินของตนไปยังสถำนที่อ่ืนอำจมีปัญหำ กรณี
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำงๆ ขอตรวจสอบควำมถูกต้องของไม้  ดังนั น เพ่ือให้กำรตรวจสอบไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ำม
ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว กรมป่ำไม้จึงก ำหนดแนวทำงกำรรับรองไม้ ซึ่งอ ำเภอได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน ทรำบเพ่ือประชำสัมพันธ์และถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติ ตำมหนังสืออ ำเภอหนองพอก ที่ รอ 1118/ว 912  ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562  

ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง รบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  (ครั้งที่ 7/๒๕62) 
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 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) 

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

  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ   -- 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์      2 รำย / ของกลำง 39 รำยกำร 

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ       -- 
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย   
     ทัง้หมด 11 รำย (จ ำหน่ำย 1 รำย / ครอบครอง 2 รำย / เสพ 8 รำย) 

3.๒ สถำนีต ำรวจภูธรโคกสว่ำง 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ   พยำยำมข่มขื่น 1 รำย 
  -  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์      เกิด 1 รำย ขโมยสร้อยคอทองค ำ 

- ฐำนควำมผิดคดีพิเศษ    
  - ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย     เกิด 4 คดี และยึดมอเตอร์ไซค์ 4 คัน 

ระเบียบวำระที่   4  กำรติดตำมสถำนกำรณ์  ปัญหำ  ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ                
ยำเสพติด และควำมเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ละต ำบล 

4.๑ ต ำบลหนองพอก 
4.๒ ต ำบลรอบเมือง 
 
 
        / 4.3 ต ำบลท่ำสีดำ... 
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4.๓ ต ำบลท่ำสีดำ  
         นำยก  ในพื้นที่เกิดกำรขโมยก้อนยำงดิบจำกต้นยำง  และมีกำรขโมยตู้บริจำควัด 
4.๔ ต ำบลหนองขุ่นใหญ่ 
4.๕ ต ำบลกกโพธิ์ 
        นำยก  ในพื้นที่บ้ำนหนองผักแว่น มีผู้จ ำหน่ำยยำบ้ำ โดยอำศัยกำรเลี้ยงไก่ชนบังหน้ำ    
        ประธำน  ให้ สภ.หนองพอก เข้ำตรวจสอบข้อมูล 
4.๖ ต ำบลบึงงำม 
4.๗ ต ำบลภูเขำทอง 
4.๘ ต ำบลผำน  ำย้อย 
4.๙ ต ำบลโคกสว่ำง 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


