
รายงานการประชุม 
เรื่อง การจัดแผนงาน/โครงการฯ  

“สงเสริมความเขมแข็งดานชุมชน ลดอุบัติเหตุทางถนน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 
2562” 

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 เวลา  08.30-16.30 น. 
ณ หองประชุมที่วาการอําเภอหนองสองหอง 
********************************** 

 
ผูเขาประชุม 

1. นายชุมพิชญ  เดชะรัฐ   นายอําเภอหนองสองหอง 
2. พ.ต.ท.สรภพ  หมื่นกันยา  (แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสองหอง 
3. วาที่ ร.ต.วันชัย เมธาอภินนัท  ทองถิ่นอําเภอหนองสองหอง 
4. พ.ต.ครรชิต  นารินทร   สัสดีอําเภอหนองสองหอง 
5. นายอาคม   ปญญาแกว  สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
6. นางเปลี่ยน  ดวงเข็ม   (แทน)พัฒนาการอําเภอหนองสองหอง 
7. นายแพทยเกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 
8. นายสุนทร จิตจกัร   (ผูแทน) มูลนิธิหนองสองหอง 
9. นายบัวไร ดีศาสตร   อภปร.ตําบลหนองเม็ก 
10. นายธงชัย  ชํานาญไพร  (แทน)ผอ.กศน.อ.หนองสองหอง 
11. น.ส.ธนิดา ทะสุนทร   (แทน)หัวหนา สนง.ปภ.จังหวดัขอนแกน สาขาพล 
12. ร.ท.ธนกร  กงหลัก   หน.มว.รส.ม.พัน 6 
13. นายกิตติภูมิ  พรมแสง  (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลหนองสองหอง 
14. นายวสันต  เปรมศร ี   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก 
15. นายเชาวฤทธิ์  ชางเกวียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเค็ง 
16. นางสุกัญญา  จิตสงบ   (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลหันโจด 
17. นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ  (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนธาต ุ
18. นางดวงกมล  นิติวัฒนะ  (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา 
19. นายสมศักด์ิ  คําพรม   (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนดั่ง 
20. นายทองอินทร  แสนโน  (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหิน 
21. นายไชยรัตน รัตนวงศ  (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมชาด 
22. นายอดุม  หอไธสง   (แทน)นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนดู 
23. นายสุทัศน  ขําผา  ประธานชมรมกํานันผูใหญบานฯลฯ หนองสองหอง/กํานันตําบลดอนดั่ง 
24. นายณรงค  โชคชัย   กํานันตําบลหนองเม็ก 
25. นายวิทยา  มาตะวัน   (แทน)กํานันตําบลดงเค็ง 
26. นางอุษราภรณ  เวินเสียง  (แทน)กํานันตําบลตะกั่วปา 
27. นายคําพันธ  บุตรด ี   กํานันตําบลคึมชาด 
28. นายสุภาพ  นามลิวัน   กํานันตําบลวังหิน 



29. นางอนงค  แกนแกว   กํานันตําบลหันโจด 
30. นายจิรเดช  ผุยเถิง   (แทน)กํานันตําบลดอนดู 
31. นายเชาว  ภิรมกิจ   กํานันตําบลโนนธาตุ 
32. นายสงัด  นามลิวัลย   กํานันตําบลสําโรง 
33. นายศรีนคร  ทองใบ   กํานันตําบลหนองไผลอม 
34. พ.จ.อ.วรวิช  หมูสูงเนิน  ปลัดอําเภอ 
35. นายไพรัชกร  ปญชา   ปลัดอําเภอ 
36. นางลําไย  ประดิษฐ   หัวหนาสํานักปลัด อบต.โนนธาต ุ
37. นางสาวสมประสงค  ลุนสําโรง เจาหนาท่ีปกครอง 
38. นายสวัสดิ ์ โพธิ์พันธะราช  ประธาน อสม.อําเภอหนองสองหอง 
39. นายไมล มูลเทพ   ประธาน อสม.ตําบลโนนธาตุ 
40. นายบัญญัติ พลนงค   ประธาน อสม.ตําบลหนองไผลอม 
41. นายชัยณรงค   ไทยทอง  ผอ.รพสต.หันโจด 
42. นายสมพร ชุมแวงวาป  ผอ.รพสต.หนองเม็ก 
43. นายประทีป เพ็ชรตะก่ัว  ผอ.รพสต.หนองไผลอม 
44. นางระวีวรรณ  อรุณไกร  ผอ.รพสต.คึมชาด 
45. นางสุภา   ทักสูงเนิน   หน.หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.หนองสองหอง 
46. นางนัทมน หรี่อินทร  หน.กลุมเวชปฏิบัติ รพ.หนองสองหอง 
47. นายอารีย เชื้อสาวะถี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.หนองสองหอง 
48. นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผช.สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายชุมพิชญ  เดชะรัฐ  นายอําเภอหนองสองหอง ประธานการประชุม กลาวเปดประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1. นโยบายการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแต วันที่ 27 ธันวาคม 

2561-2 มกราคม 2562 ดังนั้นขอใหผูเกี่ยวของดําเนินงาน มาตรการอยางเขมแข็ง 
2. การตั้งดานในระดับชุมชน ขอใหผูนําทองที่ ทุกตําบล ทุกหมูบาน ไปวิเคราะหจุดเสี่ยงและดําเนินการ

ตั้งดานชุมชน โดยใชกฎของหมูบานหรือชุมชน โดยใชงบประมาณจากชุมชนเอง และขอใหรายงานผล
การตั้งดานชุมชนทุกวันผาน Line กลุม กํานัน ผญบ.สองหอง 

3. การรายงานอุบัติเหตุ 3 ฐาน ขอใหซักซอมกันใหชัดเจน 
4. ตามแผนงาน/โครงการ โครงการสงเสริมความเขมแข็งดานชุมชน ลดอุบัติเหตุทางถนน อําเภอหนอง

สองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนอง
สองหอง ไดกําหนดเปาหมายผูเขาประชุม 20 คน งบประมาณ 4,000 บาท เปนคาอาหารกลางวัน 
และอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
 



 
วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมครั้งที่แลว (วันที่ 18 ธันวาคม 2561)  

- รับรอง  
 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
 นายอาคม  ปญญาแกว  สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 - เรืองการเตรียมความพรอมรับมืออุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2561 วันที่ 27 
ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 จึงขอใหทุกแหง จัดทําปายประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนบริเวณหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แหงละ 1-2 ปาย โดยใชเงินบํารุงของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
 นายอารีย   เชื้อสาวะถี  ผูรับผิดชอบงานอุบัติเหตุ สสอ.หนองสองหอง 
 1. นําเสนอสถานการณอุบัติเหตุทางถนน ป 2561 ชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต ใหที่ประชุม
รับทราบ 
 2. นําเสนอ แผนงาน/โครงการสงเสริมความเขมแข็งดานชุมชน ลดอุบัติเหตุทางถนน อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562”   
 ชวงที่  1  :  1 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ตามแผนงาน/โครงการ 

1. จัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ 
สนามท่ีวาการอําเภอ 
2. จัดใหมีปายรณรงค รวมกับพิธีเปดดาน/จุดบริการ บริเวณใตสะพานลอย 
3. ขอความรวมมือ อสม. ผูรับจางรถจักรยานยนตรับจาง รวมรณรงคขับขี่ปลอดภัยสวมใสหมวก
กันน็อค ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
โดย จัดกิจกรรม รวมกับ ศปถ.อําเภอหนองสองหอง 
โดยใชงบประมาณ ระยะที่ 1 จํานวน  11,960 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบบาทถวน) 
ไดแก 

- คาอาหารกลางวันและอาหารวางจัดทําแผน จํานวน  4,000 บาท 
- คาปายรณรงคฯ  จํานวน  7,960 บาท 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 
 3. การจัดกิจกรรมพิธีเปดดาน/จุดบริการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.
2561 : โดยปลัดอาวุโส : ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ,ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง , กํานันทุก
ตําบล รวมกิจกรรมพิธีเปดจุดตรวจ/จุดบริการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.
2561 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ จุดบริการที่ 1 บริเวณใตสะพานลอย ถนนเจนจบทิศ 
หนาสถานีตํารวจภูธรหนองสองหอง  
ที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 



 
 ชวงที่ 2 :  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนดานชุมชน โดยประชาชนมีสวนรวม ตําบลตนแบบในการ
ปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ป 2562 

- หมูบานตนแบบในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ป 2561 เปาหมาย 14 หมูบาน  
ผานเกณฑประเมิน 100% 

- หมูบานตนแบบในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ป 2562 เปาหมาย 14 หมูบาน  
ซึ่งกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการผูนําชุมชน อสม.และ จนท.รพ.สต.แหงละ 4 คน ใน
เดือน มีนาคม 2562 ณ หองประชุมโรงพยาบาลหนองสองหอง โดยใชงบประมาณ 
22,640 บาท 

ชวงที่ 3 :  ติดตาม ประเมินผล ตําบลตนแบบในการปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ป 2562  เดือน 
กรกฎาคม 2562– สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ใชงบประมาณ 4,200 บาท 
 ที่ประชุม : รับทราบ: เห็นชอบตามแผน 
 
 นางสุภา  ทักสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หน.หองอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน รพช.หนองสอง
หอง 

- รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน และปจจัยเสี่ยงคน ถนน สิ่งแวดลอม 
- รายงานการวิเคราะหจุดเสี่ยง ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจุดเสี่ยงแตละตําบล 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายอําเภอหนองสองหอง : ขอความรวมมือ กํานัน อบต.วิเคราะห จุดเสี่ยงป 2562 และทําแผนแกไขปญหาจุด

เสี่ยง สงใหทางอําเภอรับทราบ กอนวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอําเภอหนองสองหอง :  
  1. ขอความรวมมือกํานัน ผูใหญบาน จัดตั้งดานชุมชนทุกวันชวงเทศกาลปใหม 2562 นี้ และ 
จะมีเจาหนาที่ทางปกครอง ออกตรวจเยี่ยม  
  2. ขอความรวมมือ อบต. ไดสนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ ฯลฯ ในการสนับสนุนการต้ังดานชุมชน ของ
หมูบานใหครอบคลุมมากที่สุด ที่เกณฑดานชุมชนควรจะมี เชน แผงก้ัน กรวย เปนตน 
 ปดประชุมเวลา 16.30 น.  
           

(ลงชื่อ)  อารีย  เชื้อสาวะถี  ผูจดรายงานการประชุม 
(นายอารีย  เชื้อสาวะถ)ี 

ผูรับผิดชอบงาน 
 
 

 

      (ลงชื่อ)    อาคม  ปญญาแกว     ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาคม  ปญญาแกว)  
                   สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 


