
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

วันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕ . ๐๐ น.

ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

ผูเขารวมประชุม

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง / หนวยงาน ลายมือชือ หมายเหตุ
๑ นายสมชาย  สิงหกุล นายอําเภอหนองพอก สมชาย  สิงหกุล
๒ นายสัมฤทธิ์  สุธาวา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง สัมฤทธิ์  สุธาวา
๓ นางสาวทิวาพรไชยทะ ปลัด อบต.หนองพอก ทิวาพร  ไชยทะ
๔ นางสาวนนทิยา  อัฐนาค นวก.สรรพกรชํานาญการ นนทิยา อัฐนาค
๕ นางสุนิษา  คําชาลี ผอ.กองคลัง อบต.ผานํ้ายอย สุนิษา  คําชาลี
๖ นายอานนท  ธุระกิจ ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท  ธุรกิจ
๗ พ.ต.ท.เนติพจน  สุภารี สว.สส.สภ.โคกสวาง เนติพจน  สุภารี
๘ ร.ท.สมบัติ  รจพจน หน.โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ สมบัติ  รจพจน
๙ นายจิระพงษ  โสดานิล ปศุสัตวอําเภอ จิระพงษ โสดานิล

๑๐ พ.ต.ท.ถาวร  ถาวรบุตร รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก ถาวร  ถาวรบุตร
๑๑ นายธนาธิปโครตประทุม ปลัด ทต.หนองพอก ธนาธิปโครตประทุม
๑๒ นายสงา  หอมแสง รองนายก อบต.หนองขุนใหญ สงา  หอมแสง
๑๓ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม สัสดีอําเภอ พนมพร ศรพลธรรม
๑๔ นางวาสนา  ตาราษี ทองถิ่นอําเภอ วาสนา   ตาราษี
๑๕ นายสาคร  โยชนเมืองไพร นายก อบต. ผานํ้ายอย สาคร  โยชนเมืองไพร
๑๖ นายประสิทธิ์  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธิ์  พลศรีเมือง
๑๗ นายสามารถ  อุคํา ครู โรงเรียนผานํ้าทิพยวิทยา สามารถ  อุคํา
๑๘ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัด อบต. รอบเมือง นิมิต  เอกมาตย
๑๙ นายอางทอง  ไชยวงษา หน.หนวยพิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา
๒๐ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัด ทต. ทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๒๑ นายวิชิต  สัตนาโค เกษตรอําเภอ วิชิต  สัตนาโค
๒๒ นายอําพันธ  เรืองบุญ นายก อบต.กกโพธิ์ อําพันธ  เรืองบุญ
๒๓ นายณัฐวุฒิ  จุฑาศรี นว.พช.ชํานาญการ ณัฐวุฒิ  จุฑาศรี
๒๔ นางสาวศิริพร กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๒๕ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาที่ปกครอง ปรารถนา ทองโรจน
๒๖



รายชื่อหนวยงานท่ีไมเขารวมประชุม หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๗ เมื่อ วันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕ . ๐๐ น.

๑.สํานักงานที่ดินอําเภอ ๒.เขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย

๓.วัฒนธรรมอําเภอ ๔.อบต.โคกสวาง

๕.ชมรมกํานันผูใหญบาน ๖.ธ.ก.ส.

๗.ธ.กรุงไทย ๘.ธ.ออมสิน

๙.การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาหนองพอก ๑๐.ไปรษณียอําเภอหนองพอก

๑๑.สหกรณการเกษตรสาขาหนองพอก ๑๒.หนวยปองกันรักษาปาที่ รอ.๑ ดงบังอ่ี

๑๓.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ๑๔.โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค

๑๕.โรงเรียนเมืองหนองพอก ๑๖.โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ

๑๗.โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ๑๘.สหกรณการเกษตรอําเภอหนองพอก

๑๙.โรงพยาบาลหนองพอก ๒๐.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประทานแจงใหท่ีประชุมทราบ

นายสมชาย   สิงหกุล นายอําเภอหนองพอก    ประธานในที่ประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระดังน้ี

สรุปงาน  เดือน มีนาคม

๘ – ๙ มีนาคม ๕๗ งานบุญผะเหวด รอยเอ็ด

วันที่ ๘ อ.หนองพอกไดสงขบวนกัณฑ มหาพนเขารวมขบวนแหโดยโรงเรียนบัณฑิตวิทยาเปนผูรับผิดชอบจัดตกแตงรถ
เขารวมขบวน

วันที่ ๙ ทางอําเภอไดนําตนเงินรวมแหกัณฑจอบ กัณฑหลอน

วันที่ ๑๒ มีการอบรมเครือขายดานการขาวที่ หอประชุมอําเภอ กลุมเปาหมาย คือ กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
จํานวน๓๖๐ คน ผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

วันที่ ๒๔ – ๒๖ มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย ๑๔๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่
จังหวัดชลบุรี ผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย



วันที่ ๓๐ มีการเลือกต้ัง สว.อ.หนองพอกมีทั้งหมด ๑๒๐ หนวยเลือกต้ัง จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง ประมาณ ๔๙,๐๐๐ กวาคน
มีผูมาใชสิทธิ์ ๒๒,๐๐๐ คนคิดเปน ๔๔.๘๘ เปอรเซ็นต ซึ่งไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นต  ผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอขอบคุณทุกสวนที่ชวยทําใหการเลือกต้ัง สว.เปนไปดวยความเรียบรอยไมมีปญหาเกิดขึ้น

งานในเดือน เมษายน

วันที่ ๑๐ ทางอําเภอจะจัดอบรมขยายเครือขายครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนของ ลุงทอง  ศรีสุขุม บานโคกเลาะ  หมู
ที่ ๖ ต.หนองพอก เปาหมายหมูบานละ ๑ คน รวม ๑๒๐ คน จะดําเนินการอบรมในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ – ๑๗ เปนสัปดาห ปองกันและลดอุบัติเหตูทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตซึ่งในปน้ีทางอําเภอไดกําหนดจุด
ตรวจหลัก ๓ จุด เชนเดียวกับชวงเทศกาลปใหม

จุดที่ ๑ ที่สี่แยกคําโพนสูง อบต.กกโพธิ์  เปนผูรับผิดชอบ

จุดที่ ๒ ที่สี่แยกหนาที่วาการอําเภอและสถานีตํารวจภูธรหนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอกเปนผูรับผิดชอบ

จุดที่ ๓ ปากทางขึ้นพระมหาเจดียชัยมงคล  อบต.ผานํ้ายอยเปนผูรับผิดชอบ

ออกคําสั่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองเน่ืองจากจะตองใชงบประมาณของทางทองถิ่น ทางทองถิ่นจะตองเปนผูออกคําสั่ง
แตงต้ังเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่จุดตรวจหลักทั้ง ๓ จุด น้ีเองในขณะเดียวกันทางอําเภอขอความรวมมือใหทุกตําบลไดจัดจุดตรวจ
รอง ตามหมูบานตางๆ ตามศักยภาพที่ทานมีอยู และของใหแจงฝายปองกันอําเภอใหทราบดวย

วันที่ ๑๙ จะมีการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นที่ เทศบาลตําบลทาสีดา

วันที่๒๑ – ๒๗ ทางอําเภอกําหนดจัดการอบรมพัฒนาอาชีพการกรีดยาง เปาหมายอยูที่ ๘๐ คน แบงเปน ๔ ตําบล คือ ต.
โคกสวาง ๒๐ คน ต.หนองขุนใหญ ๒๐ คน  ต.ทาสีดา ๒๐ คน และ ต.กกโพธิ์ ๒๐ คน รวมเปน ๘๐ คนจะทําการฝกอบรมที่สวน
ยาง ในตําบลหนองพอก เปนสวนยางของ ผรส. สวนวิทยากรไดรับการสนับสนุนจากสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จ.
บุรีรัมย

งาน เดือน พฤษภาคม

วันที่ ๗ ทางเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ดจะออกมารับบริจาคโลหิตที่อําเภอหนองพอก เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอ
หนองพอก

วันที่ ๑๐ คณะกองประกวด มิสยูนิเวิรส ไทยแลนด ๒๐๑๔ มาเก็บตัวและทัศนศึกษาที่จังหวัดรอยเอ็ด และจะมาทํา
กิจกรรมที่อําเภอหนองพอก ๓ แหง คือ พระมหาเจดียชัยมงคล อางเก็บนํ้าหวยพุงใหญ และเขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย สวน
รายละเอียดจะแจงใหทราบในการประชุมคร้ังตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ



กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๗

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี/ตามสังกัด

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒

ที่วาการอําเภอหนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารที่http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ
หากจะแกไข/เพิ่มเติม   ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง

-

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ

ท่ีทําการปกครองอําเภอ

การชี้แจงประชาสัมพันธและทําความเขาใจแกประชาชน สถานการณการเมืองในปจจุบัน

ปจจุบันสถานการณบานเมืองมีความเสี่ยงและลอแหลมตอความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีการปลุกระดมและใชมวลชนในการเรียกรองหรือกดดันดวยวิธีการ
อันผิดกฎหมาย จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ ไดติดตามพฤติกรรม/ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุม
มวลชนทุกกลุม ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุมมวลชนที่มีแนวโนมในการใชความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย ใชคําพูด
ยั่วยุปลุกปนอันอาจนําไปสูความรุนแรง และใหชี้แจงในการสรางความปรองดองสมานฉันท เปนอันหน่ึงอันเดีย วกัน นอมนํา
แนวทางพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติในการสรางความรูใหเกิดขึ้นในสังคม  ตลอดจนใหรวมจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน  กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม  เพื่อแสดงออกถึง
ความตองการใหเกิดความสงบสุขกลับสูสังคม

ท่ีประชุม รับทราบ

สํานักงานสัสดีอําเภอ

4.2.1 แจงยอดขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2557

1.1 ตรวจเลือกวันพุธท่ี 2 เมษายน 2557

http://nongphok.siam


- สงจังหวัดทหารบกรอยเอ็ดผลัดที่ 1, 2 จํานวน 2,423 นาย

- สงชวยจังหวัดทหารบกลพบุรี ผลัดที่ 1, 2 จํานวน 55 นาย

- สงชวยจังหวัดทหารบกสระบุรี ผลัดที่ 1, 2 จํานวน 44 นาย

- สงกองทัพภาคที่ 2 แผนกทหารเรือผลัดที่ 1-4 จํานวน 4 นาย

- สงชวยกองทัพภาคที่ 1 แผนกทหารเรือผลัดที่ 1-4 จํานวน 4 นาย

รวมทั้งสิน จํานวน 73 นาย

1.2 ตรวจเลือกวันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557

- สงจังหวัดทหารบกรอยเอ็ดผลัดที่ 1, 2 จํานวน 1,715 นาย

- สงชวยจังหวัดทหารบกลพบุรี ผลัดที่ 1, 2 จํานวน 43 นาย

- สงชวยจังหวัดทหารบกสระบุรี ผลัดที่ 1, 2 จํานวน 33 นาย

- สงกองทัพภาคที่ 2 แผนกทหารเรือผลัดที่ 1-4 จํานวน 4 นาย

- สงชวยกองทัพภาคที่ 1 แผนกทหารเรือผลัดที่ 1-4 จํานวน 4 นาย

รวมทั้งสิน จํานวน 53 นาย
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก

รายงานสถานการณโรคที่ตองเฝาระวัง

โรคอุจจาระรวง ผูปวย ๑,๓๙๕ ราย ( เดือน มกราคม – มีนาคม )

โรคอาหารเปนพิษ ผูปวย ๑,๑๕๐ ราย ( เดือน มกราคม – มีนาคม )

สถานการณโรคไขเลือดออกต้ังแตเดือนมกราคม – ๒๖ มีนาคม มีผูปวย ๑๓๐ ราย ยังไมมีผูเสียชีวิต

รายงานผลการประชุมโตะขาวการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดรอยเอ็ดประกอบดวย เจาหนาที่ฝายปกครอง
สาธารณสุขอําเภอ และสถานีตํารวจ กลุมเปาหมายใหทองถิ่นแตละแหงจัดทําแผนของบประมาณไปยังองคการบริหารสวนทองถิ่นให
แลวเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ ๕๗
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เทศบาลตําบลหนองพอก

วันที่ ๒๐ มีนาคม  ทางเทศบาลจะทําการซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพรอมชวงเทศกาลสงกรานต

วันที่ ๒๒ มีนาคม เปนวัน อปพร.เทศบาลตําบลหนองพอกรวมกับเทศบาลตําบลทาสีดา อบต.ผานํ้ายอย อบต.ภูเขาทอง จัดงาน
วัน อปพร.ในวันที่ ๒๑ มีนาคม มีกิจกรรมการกลาวคําปฏิญาณตน การทําความสะอาด และมีการพบปะสังสรรคกัน โดยมีนายอําเภอ
หนองพอกเปนประธานในการเปดงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลหนองพอกรวมกับชมรม อสม.จัดทําโครงการชุมชนสะอาด หนาบาน นามอง
หมูบานตนแบบสุขภาพดี ป ๒๕๕๗ ในเขตเทศบาล จํานวน ๑๐ ชุมชน ๑๐ หมูบาน มีการประเมิน ๓ คร้ัง โดยจะเร่ิมในเดือน เมษายน
จนถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗เพื่อเตรียมพรอมรับงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจําป ๒๕๕๗

เทศบาลตําบลหนองพอก จะจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ ในระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ณ สนามหนาที่วาการอําเภอหนองพอก
โดยมีหมูบานทั้ง ๑๐ หมูบาน ในเขตเทศบาลเขารวมแขงขัน

วันที่ ๑๑ เมษายน มีการจัดงานวันผูสูงอายุ รดนํ้า ดําหัว ขอพรผูสูงอายุ ณ บริเวณอาคารโรงจอดรถ

วันที่ ๑๓ เมษายน มีการแหนางสงกรานต แหพระพุทธรูป รอบเขตเทศบาล

วันที่ ๓๐ เมษายน วันบวงสรวงเจาปูแสนฟา ณ บริเวณเกาะกลางบึงหนองพอก
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องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม

ทาง อบต.ไดจักเตรียมสถานที่ไวเตรียมตอนรับ คณะกองประกวด มิสยูนิเวิรส ไทยแลนด ๒๐๑๔ ไวเรียบรอยแลว รวมทั้งการจัด
ระเบียบรานคา การจัดแพ ลงนํ้า ที่อางเก็บนํ้าหวยพุงใหญ และการควบคุมราคาอาหาร เคร่ืองด่ืม และอัตราคาบริการแพ ลงนํ้ารายชั่วโมง

วันที่ ๔ – ๕ ตําบลบึงงามจะจัดกีฬาตําบลที่ สนามโรงเรียนบานหนองแขดง

วันที่ ๑๑ จะจัดงานวันผูสูงอายุ โดยมีการ รดนํ้าขอพร ซึ่งจะจัด ณ อางเก็บนํ้าหวยพุงใหญ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเปดตัว
เตรียมพรอมตอนรับ คณะผูเขาประกวด มิสยูนิเวิรส ไทยแลนด ๒๐๑๔

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธาน ขอปดการประชุม

ท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุม   เวลา ๑๖.๓๐ น.



ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน)

บันทึกการประชุม

ศิริพร    กุลนาม

(นางสาวศิริพร   กุลนาม)

ผูตรวจรายงานการประชุม


