
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ  หองประชุมชัยมงคลช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

*****************************
ผูเขาประชุม

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายสมชาย  สิงหกุล นายอําเภอหนองพอก สมชาย  สิงหกุล
๒ นายคณพศ  นิธิธนาพล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง คณพศ  นิธิธนาพล
๓ นายนพรัตน  นาเวียง ปลัด อบต.กกโพธ์ิ นพรัตน  นาเวียง
๔ จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล หัวหนาสํานักปลัด อบต.โคกสวาง ทองคูณ  สาระกุล
๕ นายสาคร  บุญปก โรงเรียนบัณฑิตวิทยา สาคร  บุญปก
๖ นางสาวเนตรทราย  อุทธชาติ ผจก.ธ.กรุงไทย เนตรทราย  อุทธชาติ
๗ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัดเทศบาล ต.ทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๘ นายทูล ศรีจันทร รอง นายก อบต.หนองพอก ทูล  ศรีจันทร
๙ นางเพ็ญนภา  ไชยวงษวัฒน รองปลัด อบต.บึงงาม เพ็ญนภา  ไชยวงษวัฒน
๑๐ นางสาวจันทรธิมา  จันทรดี รองปลัด อบต. จันทรธิมา  จันทรดี
๑๑ นางวาสนา ตาราศี ทองถ่ินอําเภอ วาสนา  ตาราษี
๑๒ นายชุมชัย  ศิริกุล เกษตรอําเภอ ชุมชัย  ศิริกุล
๑๓ นายพีระยุทธ  บุญหลา เจาหนาท่ีสินเช่ือ ธ.ออมสิน พีระยุทธ บุญหลา แทน ผจก.
๑๔ นายจําลอง  กออําไพ เจาหนาท่ีไฟฟา หนองพอก จําลอง  กออําไพ
๑๕ นางศุภิสรา  คันธาวัฒน ปลัด อบต.ผานํ้ายอย ศุภิสรา  คันธาวัฒน
๑๖ นางสาวอรไทย บรรลุ รอง ผอ.รร.ผานํ้าทิพย อรไทย  บรรลุ
๑๗ นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัด เทศบาล ต.หนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม
๑๘ นายอานนท  ธุรกิจ ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท  ธุรกิจ
๑๙ พ.ท.ต.ถาวร  ถาวรบุตร รอง ผกก.สภ.หนองพอก ถาวร  ถาวรบุตร
๒๐ นายสงา  หอมแสง รองนายก อบต.หนองขุนใหญ สงา  หอมแสง
๒๑ นายจิระพงษ  โสดานิล ปศุสัตวอําเภอหนองพอก จีระพงษ  โสดานิล
๒๒ นายประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง
๒๓ นายวิรพล  เยาวพันธ พัฒนาการอําเภอหนองพอก วีรพล  เยาวพันธ
๒๔ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัด อบต.รอบเมือง นิมิต เอกมาตย
๒๕ นางรัชณีกรณ โชติสุวรรณ ครู กศน.หนองพอก รัชณีกรณ โชติสุวรรณ
๒๖ นายอางทอง  ไชยวงษา หน.น.พิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา
๒๗ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม สัสดีอําเภอหนองพอก พนมพร  ศรพลธรรม
๒๘ นายสมพร  โมครัตน สาธารณสุขอําเภอหนองพอก สมพร  โมครัตน
๒๙ พ.ต.สฤษธ์ิ  สุหงษา หน.ศูนยศิลปาชีพฯ สฤษธ์ิ  สุหงษา
๓๐ นายสําราญ  ธรรมสาร นวก.สธ.รพ.หนองพอก สําราญ  ธรรมสาร
๓๑ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๓๒ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาท่ีปกครอง ปรารถนา ทองโรจน



วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายสมชาย  สิงหกุล  นายอําเภอหนองพอก   ประธานในท่ีประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธาน แนะนําขาราชการใหม
นายชุมชัย  ศิริกุล เกษตรอําเภอหนองพอก
พ.ต.สฤษธิ์  สุหงษา หัวหนาศูนยศิลปาชีพผาน้ําทิพยฯ

เนื่องจากประธานาธิบดีแซนเบีย ถึงแกอสัญกรรมทางจังหวัดรอยเอ็ดจึงขอความรวมมือจากสวนราชการลด
ธงลงคร่ึงเสาเปนเวลา ๓ วัน คือ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการ บานเมืองสะอาด  ชาวประชาเปนสุข ขอเชิญชวนทุกหนวยงานใหดูแลที่ทําการ ใหสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย และใหถายรูป รายงานมาที่อําเภอ

หามเจาหนาที่ขอรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด คือหามไมใหเจาหนาที่ของรัฐและอปท.รวมถึง
กํานัน ผูใหญบาน ประกันตัวผูตองหาคดียาเสพติดทุกกรณี ยกเวนจะเปน สามี ภรรยา และบุตร ของตัวเองเทานั้น

ปลูกไมผล ครัวเรือนละ ๑ ตน ถวายแดสมเด็จพระเทพฯ เปนโครงการที่ทางรัฐบาลจะถวายแดสมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ ป ใหชวยกันรณรงคปลูกไมผลครัวเรือนละ ๑ ตน และจะโยงไปถึง
โครงการสรางปา สรางรายได อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ ปาในที่นี้หมายถึง ไม ๓ อยาง ประโยชน
๔ อยางไม ๓ อยาง  คือ ๑ ไมเศรษฐกิจ ๒ ไมผล ๓ ไมใชสอย ประโยชน ๔ อยาง คือ  ไมใชสอยสามารถตัดไปทํา
ประโยชนได เชน ทําฟน  ไมผลก็สามารถเก็บกินได และขายได สรางความชุมชื้นในการอนุรักษดินและแหลงน้ํา

รัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย คือ ชาวนาโดยการจะใหเงินชวยเหลือไรละ ๑,๐๐๐ บาท ไม
เกิน ๑๕ ไร โดยจะตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรการเพื่อรายได ใหแกผูมีรายไดนอย

การรับบริจาคโลหิต
เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด กําหนดออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อําเภอหนองพอกในวันที่ ๑1

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา๐๙.๐๐น.ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก จึงขอความรวมมือ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดรวมบริจาคโลหิตสงรายชื่อผูบริจาคใหอําเภอภายในวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ คร้ังที่ ๑๒ /๒๕๕๗

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี/ตามสังกัด

การออกหนวยบริการจังหวัดรอยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ รวมกับหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดรอยเอ็ด ไดกําหนดออกหนวยใหบริการจังหวัดรอยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนชวยเหลือประชาชนแกไข
ปญหาความยากจนและชี้แจงขอราชการที่สําคัญในพื้นที่อําเภอหนองพอก  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ หมูที่ ๔ ตําบล
ทาสีดา  อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด
ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน วาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอหนอง

พอก (ดาวนโหลดเอกสารที่ http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ หากจะแกไข/เพิ่มเติม   ใหแจง
งานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )
มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเน่ือง
ไมมี

http://nongphok.siam


วาระที่ ๔ เร่ืองจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหที่ประชุมทราบ
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง (นายคณพศ  นิธิธนาพล)
๔.๑ ที่ทําการปกครองอําเภอ

๔.๑.๑ การประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการหวยองคต
โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปนโครงการที่

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดพิจารณาแลววาเปน
ผลสําเร็จของพื้นที่ภาคกลาง

อําเภอจึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนหนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน และผูที่
สนใจ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการหวยองคต  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหติดตอประสานงานไดที่กอง
อํานวยการโครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โทร 0-3467-5100 และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.huaiongkot.com

๔.๑.๒ ขอความรวมมือในการสั่งจองเสื้อคอปก  เสื้อยืดคอกลม และเสื้อแจ็กเก็ต ภาพฝพระหัตถรูปแพะ
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๖๐

พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมเฉลิมฉลองในวาระอันเปนมหามงคลนี้ ราน
จิตรลดา จึงไดจัดทําเสื้อคอปก เสื้อยืดคอกลม และเสื้อแจกเก็ต ภาพฝพระหัตถรูปแพะ โดยกําหนดราคา ดังนี้

๑. เสื้อคอกลมลายฝพระหัตถรูปแพะ ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท
๒. เสื้อแจกเก็ต ปก ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราคาตัวละ ๖๕๐ บาท
๓. เสื้อคอปกสตรีลายฝพระหัตถรูปแพะ ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท
๔. เสื้อคอปกลายฝพระหัตถรูปแพะ ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท
อําเภอจึงขอเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงาน และผูที่สนใจสนับสนุนและสั่งซื้อไดตั้งแตวันที่ ๑๕

ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไปจนกวาสินคาจะหมด ผูสนใจสามารถสั่งจองไดโดยตรงที่ คุณหญิงสุภรณ วิจิตตรานุช ราน
จิตรลดา หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๓๕ และ ๐ ๒๒๘๑ ๔๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดที่ฝายการเงินและบัญชี
ที่ทําการปกครองอําเภอหนองพอก ๐๔๓ ๕๗๙ ๐๗๑

๔.๑.๓ การสรางภาพลักษณและกระตุนการทองเที่ยวของประเทศ (การกําหนดใหวันศุกรที่ 2
มกราคม 2558 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ)

ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีมติ  ดังนี้
๑. กําหนดใหวันศุกรที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เปนวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน

ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศไทย

และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เก่ียวของตอไป
๓. ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญใน

วันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการ
ใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายตอทาง
ราชการ และประโยชนสุขของประชาชน

๔.๑.๔ การปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ดวยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให

การปราบปรามและหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ระยะเรงดวนไดกําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การ
กระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและ
แกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเก่ียวของกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ ไดกําหนดมาตรการและวางแนวทางปฏิบัติตนข้ันตนของเจาหนาที่ของรัฐโดยมิใหเขาไปชวยเหลือหรือคบคาสมาคม
กับบุคคลซึ่งมีพฤติการณเก่ียวของยาเสพติด อันเปนวิธีการปองกันมิใหเจาหน าที่ของรัฐเขาไปมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
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ดังนั้น  จึงใหเจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช . และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเก่ียวของกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดย
เครงครัด  และเนนย้ํากรณีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูประกันผูตองหาหรือจําเลยโดยใชหลักทรัพยหรือสถานะการเปน
เจาหนาที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในขอหาผลิต นําเขา
สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดหรือในขอหามีไวในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 หรือประเภท 2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐนั้นเก่ียวของกับยาเสพติด เวนแตการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐนั้นเปนการ
กระทํากับบุคคลซึ่งเปนสามีหรือภรรยา บุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐนั้น

๔.๑.๕ การกําหนดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยและสงเสริมประเพณีทองถิ่นในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  จังหวัดรอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ด แจงเร่ืองการกําหนดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยและสงเสริมประเพณี
ทองถ่ินในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  จังหวัดรอยเอ็ด จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรการดังนี้

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัย
๑.๑ การจัดงานบุญบั้งไฟ ใหพิจารณากําหนดจัดงานใน ๓ หวงเวลา ดังนี้

- ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๖ ถึง แรม ๑๕ คํ่า เดือน ๖
- ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๖ ถึง ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๗
- ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๖ ถึง แรม ๑๕ คํ่า เดือน ๗

๑.๒ กําหนดเวลาจุดบั้งไฟ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และการจัดงานของหมูบาน/ชุมชนแต
ละแหง กําหนดวันจุดไดไมเกิน ๑ วัน โดยบั้งไฟที่จะจุดใหเขียนชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบพรอมหมายเลขโทรศัพท กํากับไว
ในที่ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามได

๒. แตงตั้งคณะทํางานควบคุมดูแลการจุดบั้งไฟเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
ประชาชน  รวมทั้งมิใหสนับสนุนบุคคล คณะที่บุคคลที่มีพฤติการณแอบอางประเพณีบุญบั้งไฟของทองถ่ินกระทําการจัดให
มีการเลนการพนันหรือลักลอบเลนการพนัน

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินหมูบาน/ชุมชนที่จะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตองแจงใหนายอําเภอ
ทองที่ทราบกอนวันจุดไมนอยกวา ๗ วัน โดยตองแจงรายละเอียดเร่ือง วัน เวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบในการจัดงานพรอม
หมายเลขโทรศัพท รวมทั้งรายละเอียด ขนาด จํานวนบั้งไฟที่จะดําเนินการจุด และแจงประสานไปยังทาอากาศยาน
รอยเอ็ด เพื่อทราบพิกัดบริเวณที่ตั้งฐานจุดบั้งไฟ วัน เวลา ทําการจุด และขนาดของบั้งไฟที่จะจุด

๔.๑.๖ การกวดขัน ตรวจตรา ตรวจสอบ รานคา รวมทั้งบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะสถาบันการเงินและปลอยสินเชื่อสวนบุคคลที่มิชอบดวยกฎหมาย

เนื่องจากในปจจุบันยังมีผูประกอบการ รานคา รวมทั้งบุคคลหรือกลุมบุคคลยังมีพฤติการณรับจํานํา
หรือรับฝากรถยนต รถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอ่ืน ในลักษณะเอาเปรียบตอพี่นองประชาชน เชน มีการเรียกดอกเบี้ย
เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด ทําใหเกิดปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูถูกเอารัดเอาเปรียบในสัญญา

อําเภอหนองพอกจึงขอความรวมมือสถานีตํารวจภูธรหนองพอก สถานีตํารวจภูธรโคกสวาง และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ไดตรวจสอบผูประกอบการ รานคา รวมทั้งบุคคล หรือกลุมบุคคลหากพบการกระทําผิดใหรายงาน
ใหอําเภอทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาหนองพอก
๑. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวฤดูกาลผลิต ๒๕๕๗/๕๘
๒. ข้ันตอนการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย แกชาวนาผูปลูกขาวนาป ป

๒๕๕๗/๕๘



สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก
๑. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ๒๕๕๗/๕๘
สํานักงานเกษตรไดดําเนินการข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว อยูในระหวางตรวจสอบขอมูลและบันทึก

ขอมูล
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ และประชาคมเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ๒๕๕๗/๕๘

ระดับตําบล
๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรผูข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป

๒๕๕๗/๕๘ ระดับอําเภอ
ประธาน สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําโครงการเก่ียวขาวนาวาน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ  ตําบล
ภูเขาทอง

หนวยสัสดีอําเภอหนองพอก
๑.รายงานผลการสงทหารกองเกินเขากองประจําการ  ผลัดที่ ๒/๕๗ จํานวน ๕๗ นาย
๒.การตรวจโรคกอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเขาประจําการ  ประจําป ๒๕๕๘ ที่จะมีข้ึนในวันที่

๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ สําหรับทหารกองเกินที่เห็นวาตนเองมีโรคหรือสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจที่ไมสามารถรับ
ราชการทหารไดใหเขารับการตรวจโรคกอนการตรวจเลือกฯ  ไดที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั้ง ๑๙ แหงทั่วประเทศ
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ หลักฐานที่ตองนําไปแสดง คือ บัตรประจําตัวประชาชน  ใบ
สด.๙ และหมายเรียก

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก
ในสวนของสํานักสาธารณสุขอําเภอจะจัดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ใน

งานบวงสรวง โดยเร่ิมที่บริเวณ สี่แยก ไฟแดงหนาอําเภอ โดยจะวิ่งไปทางบานปลาโด ไปกลับ สวนรายละเอียดจะแจงให
ทราบอีกคร้ังในการประชุมหารือการจัดงานบวงสรวง ร.๕

โรงพยาบาลหนองพอก
สํานักงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะมาประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหนองพอกในวันที่ ๖ – ๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ ในการประเมินในคร้ังนี้เพื่อที่จะรับรองวาโรงพยาบาลหนองพอกไดมาตรฐานในการใหบริการแก
ประชาชน

สํานักงานทองถิ่นอําเภอหนองพอก
๑.การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศปงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่ง

คณะกรรมการการกระจายอํานาจไดพิจารณาจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการ
ดําเนินโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางมูลฐานที่มีความมั่นคงถาวร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
สงเสริมอาชีพของประชาชน และการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนซึ่งเงิน ๑ ลานบาท ที่คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจไดพิจารณาจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตองตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
แตโครงการที่ทานจะดําเนินการไดจะตองเสนอให ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลวจึงดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ซึ่ง
ในขณะนี้ทราบวาไดโอนเงินเขา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนที่เรียบรอยแลว

๒.การบันทึกขอมูลผูมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสของปงบประมาณ ๒๕๕๙
ในหวงของเดือนพฤศจิกายน นี้ ผูที่มีอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณ ใหไปของลงทะเบียนที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระบบสารสนเทศก็จะเปดใหเจาหนาที่ทําการบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อ กรมสงเสริมฯ จะไดจัดสรรงบประมาณให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งระบบจะเปดใหลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

๓.เปนผลประโยชนของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความประสงคที่จะ
สงโครงการเพื่อขอรับเงินโบนัสป ๒๕๕๘ ใหสงโครงการได ตั้งแตวันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้หากพนกําหนดก็แสดง
วาทานมี่ความประสงคที่จะขอรับเงินโบนัสและใหแจงเปนลายลักษณอักษรดวย

เทศบาลตําบลหนองพอก
ประชาสัมพันธ งานประเพณีลอยกระทง ๕ -๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

แขงเรือ  ณ  เกาะกลางบึงหนองพอก  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขบวนแหตั้งขบวนที่วาการอําเภอ เวลา 13.00น.
แหขบวนไปที่เกาะกลางบึง  ประธานในพิธีเปดตอนคํ่า  ดับเกียรติจากนายอําเภอหนองพอก



สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองพอก
การลงทะเบียน โอท็อป ปนี้จะมีการลงทะเบียนในหวงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป

สําหรับกลุมที่จะลงทะเบียนใหมหรือที่ไดลงไวแลว รายละเอียดจะนําเรียนในคร้ังตอไป
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองพอก
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา ใกลจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๗ พ.ย.๕๗ ขอความรวมมือใน

การประชาสัมพันธดวย
การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอหนองพอก

ประชาสัมพันธเก่ียวกับกลองแจงคาไฟฟาที่หนาบานในเขตเทศบาล และ บานมอกกแดง บานกกโพธิ์
ทางการไฟฟาฯไดจดหนวยและพิมพบิล เอาลงในกลองเรียบรอย ใหนําจายไดที่ สํานักงานไฟฟาฯหรือที่เคาเตอรเซอรวิสที่
รานสะดวกซื้อหรือที่ทําการไปรษณีย ทุกสาขา ในระยะเวลาที่กําหนด ไมเกินวันที่ ๒ ของเดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)
การจัดงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕  ๙-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เปนปที่อําเภอหนอง

พอก จัดตั้งครบ ๕๐ ป  ในสวนของสาธารณสุข มีกิจกรรมวิ่งมาราธอน  เกษตร มีการประกวดพืชผลผลลิตทาง
การเกษตร ภาคเอกชนอาจมีการประกวดดนตรีพื้นเมือง  ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมรดนตรีพื้นเมืองในพื้นที่
หรือไม
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง มีโปงลางที่โรงเรียนโนสมบูรณประชารัฐ
ประธาน ขอความรวมมือสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการชวยคิดรูปแบบกิจกรรมในการจัดงานฯ
ใหมีความยิ่งใหญเพื่อจะไดมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมกรรอีกคร้ัง
ประธาน การรณรงคการกําจัดขยะถือเปนวาระแหงชาติ ทุกภาคสวนตองชวยกันรณรงค  ในสวนของหลุมขยะที่ทาง
เทศบาลตําบลหนองพอก  ไปทําการทิ้งใหชวยกันดูแลใหเปนระเบียบเรียบรอย  ในสวนของโรงพยาบาลหนองพอก ทราบ
ขาวมาวา มีการทิ้งไมเปน ระเบียบ   ขอใหชวยกันดูแลความสะอาดใหเปนระเบียบ อยาสรางภาระใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพอก ซึ่งเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบ   เทศบาลตําบลหนองพอก ใหดําเนินการปรับปรุงหลุมขยะ

ปดประชุม  เวลา ๑๖ . ๓๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาท่ีปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร กุลนาม)
ปลัดอําเภอ


