
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๗ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ  หองประชุมชัยมงคลช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

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

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายสมชาย  สิงหกุล นายอําเภอหนองพอก สมชาย  สิงหกุล
๒ นายสัมฤทธ์ิ  สุธาวา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง สัมฤทธ์ิ  สุธาวา
๓ นายสามารถ  อุคํา ครูโรงเรียนผานํ้าทิพยวิทยา สามารถ  อุคํา แทน ผอ.รร.
๔ นายระสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง
๕ นายจําลอง  กออําไพ ไฟฟา จําลอง  กออําไพ
๖ นายจําเนียร  สินแสง ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จําเนียร  สินแสง แทน ผอ.รร.
๗ รท.สมบัติ  รอพจน หน.โครงการฯ ผานํ้าทิพย สมบัติ  รอพจน
๘ นายทรงพล  สาระภักดี รอง ผอ.โรงเรียนโพธ์ิแกวประชาสรรค ทรงพล  สาระภักดี แทน ผอ.รร.
๙ นางเยาวลักษณ  จันทริภาค ผจก.ธ.ออมสิน  สาขา หนองพอก เยาวลักษณ  จันทริภาค
๑๐ นางศุภิชรา  คันธาวัฒน ปลัด อบต.ผานํ้ายอย ศุภิชรา  คันธาวัฒน แทน นายก ฯ
๑๑ นางสิราภรณ หลาออน ผจก.ธกส.หนองพอก สิราภรณ  หลาออน
๑๒ นพ.สุพัชรศักดิ์  พันธุศลิา ผอ.รพ.หนองพอก สุพัชรศักดิ์  พันธุศิลา
๑๓ นายศุภกร  พันผล ปลัด อบต.บึงงาม ศุภกร  พันผล
๑๔ นายวัชรินทร  เหลืองพุทธรัตน สัตวแพทย วัชรินทร  เหลืองพุทธรัตน
๑๕ นายวิชิต สัตนาโค เกษตรอําเภอ วิชิต  สัตนาโค
๑๖ นายวิรพล  เยาวพันธ พัฒนาการอําเภอ วิรพล  เยาวพันธ
๑๗ นายอําพันธ  เรืองบุญ นายก อบต.กกโพธ์ิ อําพันธ  เรืองบุญ
๑๘ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม สัสดีอําเภอ พนมพร  ศรพลธรรม
๑๙ พ.ต.อ.กฤตชัย  สรวมศรี ผกก.สภ.หนองพอก กฤตชัย สรวมศรี
๒๐ นางสาวเสารวรี  วะลัยใจ รองปลัด อบต.กกโพธ์ิ เสารวรี  วะลัยใจ
๒๑ นางวาสนา  ตาราษี ทองถ่ินอําเภอ วาสนา  ตาราษี
๒๒ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัด ทต.ทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๒๓ นางปยะฉัตร  ผลจันทร เจาหราท่ีสาธารณสุขอาวุโส ปยะฉัตร  ผลจันทร
๒๔ นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัด ทต.หนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม
๒๕ นายสงา  หอมแสง รองนายก อบต.หนองขุนใหญ สงา  หอมแสง
๒๖ นายอางทอง  ไชยวงษา หน.หนวยพิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา
๒๗ จ.อ.ทองพูน  สาระกุล หน.สป.อบต.โคกสวาง ทองพูน  สาระกุล
๒๘ นายอานนท  ธุระชัย ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท  ธุระชัย
๒๙ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๓๐ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาท่ีปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน

รายชื่อหนวยงานท่ีไมเขารวมประชุม หัวหนาสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สํานักงานท่ีดินอําเภอ สํานักงานสรรพกร
วัฒนธรรมอําเภอ องคการบริหารสวนตําบลหนองพอก



องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง ชมรมกํานัน ผูใหญบาน
ธนาคารกรุงไทย โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ
โรงเรียนเมืองหนองพอก โรงเรียนบัณฑิตวิทยา
ไปรษณียหนองพอก

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายสมชาย  สิงหกุล  นายอําเภอหนองพอก ประธานในท่ีประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธาน ขาราชการยายมารับตําแหนงใหม
พ.ต.อ.กฤตชัย  สรวมศรี ผกก.สภ.หนองพอก
พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์  สุวรรณี สวญ.สภ.โคกสวาง
สรุปงาน เดือน กุมภาพันธ

๖ กุมภาพันธ เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ดออกมารับบริจาคโลหิตท่ีหอประชุมอําเภอหนอง
พอก  มีผูมาบริจาคโลหิต ๑๓๓ ราย บริจาคอวัยวะ ๗ ราย

๒๐ กุมภาพันธ มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย เปนผูตรวจสอบจาก สมศ.

๒๑ กุมภาพันธ  อบรมพัฒนาประชาธิปไตย รุนท่ี ๑ กลุมเปาหมาย ๓๖๐ คน คือ กํานัน
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง

๒๖ กุมภาพันธ  มีการจับไมพะยูงรายใหญไดท่ี บานโคกกลาง ของกลาง รถยนต ๔ คัน
รถจักรยานยนต ๒ คัน  ไมพะยูง ๓๐๓ ทอน  คิดเปนปริมาตร ๖.๓๔ ลบ.ม.

๑ มีนาคม  มีการจับไมพะยูงท่ีบานหนองลุมพุก  ของกลาง เลื่อยยนต ๔ เครื่อง  เครื่องปนไฟ
๑ เครื่อง  รถจักรยานยนต ๑ คัน  ไมพะยูง ๑๒๖ ทอน ๕.๗ ลบ.

งาน  เดือน  มีนาคม
การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (สว) ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทยไดมีการสั่งการให กํานัน ผูใหญบาน สํารวจไมพะยูง ในพ้ืนท่ี ท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๓๐ ซม. ข้ึนไป วามีจํานวนก่ีตน ใหรายงานใหทราบ และหากพบวามีการ
จับกุมผูลักลอบตัดไมพะยูงในทองท่ีท่ีรับผิดชอบใหพิจารณาโทษทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน
ดวย
งานบุญผะเหวดรอยเอ็ด ปนี้กําหนดจัดงานในวันท่ี ๗ - ๙ มีนาคม ทางอําเภอหนองพอกได
เปนเจาภาพในการจักขบวนแห กัณฐ มหาพล ซึ่งทางอําเภอไดมอบหมายใหทางโรงเรียน
บัณฑิตวิทยาเปนผูรับผิดชอบในการจัดรถขบวน จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกทานท้ัง
เจาหนาท่ี ขาราชการ ในสังกัด เขารวมขบวนแห ในวันท่ี ๘ มีนาคม
การอบรมเครือขายดานการขาว ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ หนวยงานหรือสวนราชการใดท่ี
สนใจสงบุคลากรเขารวม สามารถสมัครไดท่ีฝายงานปองกันฯอําเภอ
อําเภอไดกําหนด โครงการฝกอบรม และทัศนศึกษาดูงานทางดานเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันท่ี ๒๔ – ๒๖
มีนาคม ๕๗ โดย จัดอบรมท่ีหอประชุมอําเภอ ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม และเดินทางไปทัศนศึกษา
ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มีนาคม  ท่ี จังหวัด ชลบุรี

๑.๑ โครงการอบรมเครือขายดานการขาว
อําเภอหนองพอก กําหนดจัดฝกอบรมเครือขายดานการขาว  ในวันพุธท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา

๐๘.๓๐น. ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก



๑.๒ กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๗

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ในวันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี/ตาม

สังกัด

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒

ท่ีวาการอําเภอหนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารท่ี http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ
หากจะแกไข/เพ่ิมเติม   ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ
๔.๑ ท่ีทําการปกครองอําเภอ
๔.๑.๑ งานประเพณี “ บุญผะเหวดรอยเอ็ดประจําป ๒๕๕๗”
ดวยจังหวัดรอยเอ็ด กําหนดจัดงานประเพณี “บุญผะเหวดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๕๗”ข้ึนในวันท่ี

๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย จึงขอความรวมมือ
ประชาสัมพันธงานดังกลาว

๔.๑.๒ โครงการ “รวมใจรัก  ภักดี  บริจาคโลหิต  ถวายพอของแผนดิน ”
ดวยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รวมกับคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตแหง

สภากาชาดไทย  จัดทําโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพอของแผนดิน” ข้ึนระหวางวันท่ี ๑ มกราคม –
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเปนการทําความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธใหมีการ
บริจาคโลหิตเปนประจําสมํ่าเสมอ  ทุก ๓ เดือน

การรับบริจาคโลหิต ท่ีเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด ออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก เม่ือ
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีผูรวมบริจาคโลหิต๑๓๓ ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ ๗ ราย จึงขอขอบคุณ กํานัน
ผูใหญบานฯลฯ  ท่ีไดใหการสนับสนุนการรับบริจาคดังกลาว

๔.๑.๓ การดําเนินงานเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจแนวคิด “การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด” ครั้งท่ี 2
ตามท่ีมีเหตุการณชุมนุมทางการเมือง โดยมีคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให

เปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) โดยมีขอเรียกรองท่ีเปนประเด็นเก่ียวของกับ
กรมการปกครองท่ีสําคัญคือ การกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพ่ือเปนการกระจายอํานาจใหประชาขนในพ้ืนท่ี
นั้นกรมการปกครอง จึงไดจัดทําการเปรียบเทียบขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้งและขอเสียของระบบผูวา
ราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง เปนการศึกษาวิเคราะห ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

๑. สัมฤทธิผลอันเนื่องจากคุณสมบัติและประสบการณในการทํางาน
๒. การปลูกฝงอุดมการณการทํางาน
๓. ดานความยืดหยุนในการแกไขปญหาดานผลงานและเชิงพฤติกรรม
๔. คาใชจายในการเขาดํารงตําแหนง

http://nongphok.siam


๕. ปญหาการจัดการดานโครงสราง
๖. ความเปนกลางในทางการเมือง
๗. มิติดานประชาชน
๘. การดํารงอยูของระบบการปกครองสวนภูมิภาค
๙. ปญหาของแนวคิดระบบจังหวัดจัดการตนเอง
รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมท่ี http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ

ท่ีประชุม รับทราบ
๔.๒ สํานักงานสัสดีอําเภอ

๑.วันและเวลาในการตรวจเลือกฯ
๑.๑ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐น. มีทหารกองเกิน  ตําบลภูเขาทอง, ทาสีดา, ผา

น้ํายอย, หนองขุนใหญ  และตําบลโคกสวาง  เขารับการตรวจเลือกฯ
๑.๒ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. มีทหารกองเกิน ตําบลหนองพอก,รอบเมือง, บึง

งาม และตําบลกกโพธิ์  เขารับการตรวจเลือกฯ
๒. ผูท่ีอยูในกําหนดท่ีจะตองเขารับการตรวจเลือกฯ ประจําป ๒๕๕๗ คือ

๒.๑ ผูท่ีมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณ เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ และไดลงบัญชีทหารกองเกินท่ีอําเภอหนองพอกแลว
๒.๒ ผูท่ีมีอายุ ๒๒ – ๒๙ ปบริบูรณ เกิด พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๒๘ ซึ่งยังไมเคยเขารับการตรวจเลือกฯ มา

กอน  และไดลงบัญชีทหารกองเกินไวท่ีอําเภอหนองพอกแลว
๓. หลักฐานท่ีจะตองนํามาในวันตรวจเลือกฯ

๓.๑ บัตรประจําตัวประชาชน ๓.๒ ใบสําคัญ (แบบ สด.๙)
๓.๓ หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
๓.๔ วุฒิการศึกษา (ตั้งแต ม.๖ ข้ึนไป หรือใบรับรองการจบหลักสูตร รด.ป ๑ หรือ ป ๒)

๔.แจงขาวผลการประชุมใหญประจําปสามัญชมรมทหารกองหนุนอําเภอหนองพอก ๒๕๕๖ ณ ศาลา
ประชาคม หมูท่ี ๙ ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๑๐ คน
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก
๑. สถานการณโรคติดตอ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗
๒. ผลการดําเนินงานโครงการอบรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
๓. การดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบล
๔. การจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๕. รูปแบบการเตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคไขเลือดออกป ๒๕๕๗

ท่ีประชุม รับทราบ
สํานักงานเกษตรอําเภอ

ประชาสัมพันธและขอความรวมมือในการปลูกพืชฤดูแลงและการปลูกขาวนาปรัง ขอความรวมมือลดและ
งดการเพาะปลูกเนื่องจากปริมาณน้ํานอยไมเพียงพอแกการทําการเกษตรทําใหเกิดความเสียหายได

ท่ีประชุม รับทราบ
สํานักงานพัฒนาชุมชนหนองพอก

เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอหนองพอก ไดรับการอุดหนุน ๕ โครงการ รวมท้ังสิ้น
๖๕๐,๐๐๐ บาท
ท่ีประชุม รับทราบ

http://nongphok.siam


เขตหามสัตวปาผาน้ําทิพย
การตัดไมพะยูง ในเขตหามลาในเขตหามลาฯนอยลงจะมีบางตามวัด ตามไหลทาง ยังมีการลักลอบตัดแตก็

นอยลงแตยังมีการขุดตอไปขาย แตเปนตอขนาดเล็ก
สถานการณปจจุบัน อยูในชวงฤดูแลง มีชาวบานข้ึนมาหาของผา แลวจุดไฟเผาปา ไดประสานผูใหญบาน

ใหชวยประชาสัมพันธถึงโทษของการจุดไฟเผาปา และถาจับไดตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ท่ีประชุม รับทราบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)
โครงการรับจํานําขาว เกษตรกร  จํานวน ๘๗๐ ราย

จายไปแลว ๗๐๗ ราย
รอจัดสรร ๑๖๓ ราย

ท่ีประชุม รับทราบ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

ขอความรวมมือไปยังรถขนผลผลิตทางการเกษตร (รถออย) ใหลดปริมาณในการขนสง (ความสูงของการ
บรรทุก)เนื่องจากไดเกี่ยวสายไฟฟาแรงสูงขาด ทําใหไดรับความเดือดรอนจึงขอให ผูนําทองท่ีใหชวยประชาสัมพันธ แก
ผูผลิต หรือผูรับเหมาขนสง บริษัท ตางๆท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือดวย
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
............................................................................................................................................

ปดประชุม  เวลา ๑๖ . ๓๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาท่ีปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร   กุลนาม)
ปลัดอําเภอ


