
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๗ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ  หองประชุมชัยมงคลชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

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

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายสมชาย  สิงหกุล นายอําเภอหนองพอก สมชาย  สิงหกุล
๒ นายสัมฤทธ์ิ  สุธาวา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง สัมฤทธ์ิ  สุธาวา
๓ นายประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง
๔ นายอําพันธ เรืองบุญ นายก อบต.กกโพธ์ิ อําพันธ  เรืองบุญ
๕ พ.ต.ท.ถาวร  ถาวรบุตร รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก ถาวร  ถาวรบุตร
๖ ร.อ.จํานงค  ชาญพินิจ หน.ชป.โครงการผาน้ําทิพย จํานง  ชาญพินิจ
๗ นายสาคร  โยชนเมืองไพร นายก อบต.ผาน้ํายอย สาคร โยชนเมืองไพร
๘ นายประสิทธ์ิ  มณีโสม ผช.สสอ.หนองพอก ประสิทธ์ิ  มณีโสม
๙ นายอางทอง  ไชยวงษา หน.หนวยพิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา
๑๐ นายหงษ  ยศบุญ นายก อบต.ภูเขาทอง หงษ  ยศบุญ
๑๑ นายจําลอง  กออําไพ กฟภ.หนองพอก จําลอง  กออําไพ
๑๒ นายสงา  หอมแสง รองนายก อบต.หนองขุนใหญ สงา หอมแสง
๑๓ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัด อบต.รอบเมือง นิมิต  เอกมาตย
๑๔ นายอานนท  ธุระกิจ ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท ธุระกิจ
๑๕ นายจีระพงษ  โสดานิล ปศุสัตวอําเภอ จีระพงษ  โสดานิล
๑๖ นายทูล  ศรีจันทร รองนายก อบต.หนองพอก ทูล  ศรีจันทร
๑๗ พ.ต.พนมพร ศรพลธรรม สัสดีอําเภอ พนมพร  ศรพลธรรม
๑๘ นางสาวเสารวรี  วะลัยใจ รองปลัด อบต.กกโพธ์ิ เสารวรี  วะลัยใจ
๑๙ นางสาวจันทรธิมา  จันทรดี รองปลัด อบต.หนองขุนใหญ จันทรธิมา  จันทรดี
๒๐ นายวิระพล  เยาวพันธ พัฒนาการอําเภอ วิระพล  เยาวพันธ
๒๑ นายธนาธิป โครตประทุม ปลัด ทต.หนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม
๒๒ นางสาวเนตรทราย  อุทธชาติ ผจก.ธ.กรุงไทย เนตรทราย  อุทธชาติ
๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  จันทริภาค ผจก.ธ.ออมสิน เยาวลักษณ  จันทริภาค
๒๔ จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล หน.สป. ทองคูณ  สาระกุล
๒๕ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัด ทต.ทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๒๖ นางสาวนนทิยา  อัฐนาค นักวิชาการสรรพกรชํานาญการ นนทิยา  อัฐนาค
๒๗ นางปยลักษณ  อธิสุมงคล เจาพนักงานที่ดินอําเภอหนองพอก ปยลักษณ  อธิสุมงคล
๒๘ นายสามารถ  อุคํา ครูโรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา สามารถ  อุคํา
๒๙ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๓๐ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาที่ปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายสมชาย  สิงหกุล  นายอําเภอหนองพอก   ประธานในท่ีประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังน้ี

ประธาน ๑.การทัศนศึกษาผูเขาประกวดมิสยูนิเวิรสไทยแลนด ๒๐๑๔
จังหวัดรอยเอ็ด ไดรวมเปนเจาภาพในการเก็บตัวและทัศนศึกษาผูเขาประกวดมิสยูนิเวิรสไทย

แลนด ๒๐๑๔ จํานวน ๔๐ คน ณ จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผูเขาประกวดและ
คณะจะเดินทางมาถายทํา VTR ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระมหาเจดียชัยมงคล ผาหมอกมิวาย และอาง
เก็บนํ้าหวยพุงใหญ

๒.การรับบริจาคโลหิต
เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด กําหนดออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อําเภอหนองพอก ในวันที่

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘ . ๓๐ น. เปนตนไป จึงขอความรวมมือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหบุคคลากรในสังกัดรวมบริจาคโลหิต พรอมกับสงรายชื่อผูบริจาคใหอําเภอ
ทราบภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบ

๓. กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ คร้ังท่ี ๖ /๒๕๕๗

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี/

ตามสังกัด

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒

ที่วาการอําเภอหนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารที่ http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ
หากจะแกไข/เพิ่มเติม   ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง
-

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ
๔.๑ ท่ีทําการปกครองอําเภอ
๔.๑.๑ การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศการวันวิสาขบูชา
โลก ประจําป ๒๕๕๗

http://nongphok.siam


ดวยในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ือง
ในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๗ อําเภอหนองพอก จึงขอความรวมมือจัดกิจกรรมสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดแก รณรงคให
พุทธศาสนิกชนแตงกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมโดยพรอมเพรียงกัน และรณรงคลด ละ เลิก อบายมุข การ
ประดับธงทิวตามอาคารบานเรือน รานคา สถานที่ราชการ ตามแตเห็นสมควร

๔.๑.๒ ขอเชิญรวมสมทบเงินกองทุนชวยเหลือชาวนา
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)ไดจัดทํา

โครงการกองทุนชวยเหลือชาวนา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรที่ยังไมไดรับเงินตามมูลคาใบประทวน
ในโครงการจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖ / ๒๕๕๗ และขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทย แจงจังหวัด
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประสงคจะชวยเหลือเกษตรกรทราบและพิจารณาใหการ
สนับสนุนเงินกองทุนชวยเหลือชาวนาดังกลาว ตามศรัทธาและความสมัครใจ โดยรวบรวมสงใหอําเภอภายในวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔.๒ สํานักงานสัสดี อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด ขอแจงยอดขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป ๒๕๕๗ ของอําเภอ

หนองพอก ดังนี้
๑.รายงานผลการตรวจเลือกฯ ประจําป ๒๕๕๗

๑.๑ มีผูตรวจเขารับการตรวจเลือกทั้งหมด ๕๔๒ นาย
๑.๒ ไมมารับการตรวจเลือก ฯ ๓๑ นาย
๑.๓ รองขอเขากอง ฯ (สมัคร) ๒๗ นาย
๑.๔ จับฉลากแดง ๙๙ นาย
๑.๕ จับฉลากใบดํา ๒๑๙ นาย

๒.กําหนดสงทหารเขากองประจําการในผลัดที่ ๑ / ๕๗
๒.๑ สงจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด ผลัดที่ ๑ จํานวน ๔๑ นาย
๒.๒ สงชวยจังหวัดทหารบกลพบุรี ผลัดที่ ๑ จํานวน ๙ นาย
๒.๓ สงชวยจังหวัดทหารบกสระบุรี ผลัดที่ ๑ จํานวน ๗ นาย
๒.๔ สงกองทัพภาคที่ ๒ แผนกทหารเรือ ผลัดที่ ๑ จํานวน ๒ นาย
๒.๕ สงชวยกองทัพภาคที่ ๑ แผนกทหารเรือ ผลัดที่ ๑ จํานวน ๒ นาย

รวมทั้งส้ิน ๖๑ นาย
๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก
อัตราปวยโรคสําคัญใน เดือน เมษายน ๒๕๕๗
๑.อาหารเปนพิษ ๔๗ ราย
๒.อุจจาระรวง ๔๑ ราย
๓.ปอดบวม ๑๗ ราย
๔.ตาแดง ๑๔ ราย
๕.สุกใส ๘ ราย



๖.เมลิออยโดซิส ๓ ราย
๗.เลปโตสไปโรซีส ๓ ราย
๘.มือเทาปาก ๑ ราย
๙.หนองใน ๑ ราย

๑.โรคสําคัญในเดือนนี้ คือ โรคอาหารเปนพิษ  ต.หนองพอก ๑๑ ราย   ต.รอบเมือง ๙ ราย  ต.ทาสีดา ๙ ราย  ต.ภูเขาทอง ๗
ราย

ใหประชาสัมพันธ  การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังออกจากหองน้ํา กินรอน ชอนกลาง รับประทานอาหารสุก
๒.โรคใหมในเดือนนี้ คือ Lepto ต.หนองพอก ๑ ราย  ต.รอบเมือง ๑ ราย  ต.กกโพธ์ิ ๑ ราย
รณรงคการสัมผัสน้ําหรือโคลนตม  มีการสวมรองเทาปองกัน มีบาดแผลรีบรักษาใหหาย หลังลุยน้ําหรือโคลนมา ๒ สัปดาห

ถามีไข ปวดนอง หรือขา รีบพบแพทยพรอมแจงประวัติการสัมผัสน้ําหรือโคลนดวย

๔.๔ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
๑.รายงานผลการจายเงินโครงการรับจํานําขาว ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗

-รับใบประทวนทั้งหมด ๘๗๐ ราย ปริมาณ ๒,๙๙๓.๖๐ ตัน จํานวนเงิน ๕๖,๓๐๖,๔๕๔.๖๑ บาท
-จายเงินแลว จํานวน ๗๖๘ ราย ปริมาณ ๒,๖๘๑.๕๙ ตัน จํานวนเงิน ๕๐,๔๓๘,๒๗๗ บาท
-คงเหลือจํานวน ๑๐๒ ราย ปริมาณ ๓๑๒.๐๑ ตัน จํานวนเงิน ๕,๘๖๘,๑๗๗.๖๑ บาท

๒.รายงานผลการโอนเงินโครงการยางพารา
-จํานวนเกษตรกร ๔๓๒ ราย
-จํานวนเงินทั้งส้ิน ๙,๘๘๗,๘๕๐ บาท

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่นๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….

ปดประชุม เวลา ๑๖ . ๓๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาที่ปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร   กุลนาม)
ปลัดอําเภอ




