
รายงานการประชุมการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๗
วันจันทรท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

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 ร.ท.สมบัติ  รอพจน หน.ชป.โครงการฯผานํ้าทิพย สมบัติ  รอพจน
๔ นายสมบัติ ทับทิมทอง วัฒนธรรมอําเภอ สมบัติ  ทับทิมทอง
๕ นางพวงพะยอม  ศรีกุล ครู กศน. พวงพะยอม  ศรีกุล แทน ผอ.กศน.
๖ นายสงา   หอมแสง รองนายก อบต.หนองขุนใหญ สงา   หอมแสง แทน นายก อบต.
๗ นางวาสนา  ตาราษี ทองถ่ินอําเภอ วาสนา  ตาราศี
๘ นางสาวทิวาพร  ไชยทะ ปลัด อบต.หนองพอก ทิวาพร  ไชยทะ
๙ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัด อบต.รอบเมือง นิมิต  เอกมาตย
๑๐ นางเกษรา  คันธาวัฒน ปลัด อบต.ผานํ้ายอย เกษรา  คันธาวัฒน
๑๑ นายอานนท  ธุระชัย ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท  ธุระชัย
๑๒ นายสาคร  โยชนเมืองไพร นายก อบต.ผานํ้ายอย สาครโยชนเมืองไพร
๑๓ นายอางทอง  ไชยวงษา หัวหนาหนอยพิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา แทน หน.หนวยฯ
๑๔ นายประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายกอบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง
๑๕ นายทองนาค   โคตา นายกเทศมนตรตีําบลทาสีดา ทองนาค   โคตา
๑๖ นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัดเทศบาลตําบลหนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม แทน นายกเทศฯ
๑๗ นายประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง
๑๘ นายวิรพล  เยาวพันธ พัฒนาการอําเภอ วิรพล  เยาวพันธ
๑๙ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม สัสดีอําเภอ พนมพร  ศรพลธรรม
๒๐ นายนิวัตน หงษชูตา ปลัดอําเภอ นิวัตน  หงสชูตา
๒๑ พ.ต.ท.ธีรวีร  อุตตรชน สวป.สภ.หนองพอก ธีรวีร  อุตตรชน แทน ผกก.สภ.นพ.
๒๒ พ.ต.ท.ธวัชชัย  ชัยประสิทธิ์วงศ รอง ผกก.สภ.หนองพอก ธวัชชัย  ชัยประสิทธ์ิวงศ แทน ผกก.สภ.นพ.
๒๓ นายจําลอง  กออําไพ การไฟฟาฯ หนองพอก จําลอง กออําไพ แทน ผจก.การไฟฟาฯ

๒๔ นายธีระพงษ  โสดานิล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองพอก ธีระพงษ  โสดานิล
๒๕ นายหงส  ยศบุญ นายก อบต.ภูเขาทอง หงส  ยศบุญ
๒๖ นายวิชิต  สัตนาโค เกษตรอําเภอหนองพอก วิชิต  สัตนาโค
๒๗ จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล หัวหนาสํานักปลัด ทองคูณ สาระกุล
๒๘ นายอางทอง  ไชยวงษา หน.น.พิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา
๒๙ นางศิราภรณ  หลาออน ผจก.ธกส. สิราภรณ  หลาออน
๓๐ นางสาวณัฏฐวดี  ศรีมาดา ผจก.ธ.กรุงไทย ณัฏฐวดี  ศรีมาดา
๓๑ นางสาวปยนุช   แสงวุธ ปลัด อบต.หนองขุนใหญ ปยนุช  แสงวุธ
๓๒ นายสมพร  โมครัตน สาธารณสุขอําเภอ สมพร  โมครัตน
๓๓ นายนันวิธิตร  ฤทธาพรม นายก อบต.โคกสวาง นันวิธิตร  ฤทธาพรม
๓๔ นางสาวนนทิยา  อัฐนาค สรรพกรอําเภอ นนทิยา  อัฐนาค
๓๕ นางปยลักษณ  อธิสุมงคล ท่ีดินอําเภอ ปยลักษณ  อธิสุมงคล
๓๖ นางเยาวลักษณ   จันทรภิาคย ผจก.ธ.ออมสิน เยาวลักษณ  จันทริภาค
๓๗ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๓๘ นางสาวปรารถนา   ทองโรจน เจาหนาท่ีปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน



-๒-
รายชื่อหนวยงานท่ีไมเขารวมประชุม หัวหนาสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
๒.โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ
๓.โรงเรียนเมืองหนองพอก
๔.ไปรษณียอําเภอหนองพอก
๕.สหกรณการเกษตรอําเภอหนองพอก

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายสมชาย  สิงหกุล  นายอําเภอหนองพอก   ประธานในท่ีประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธาน สรุปงานเดือน ธันวาคม
๕ ธันวาคม ๐๖.๐๐ น. ทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๐๘.๐๐ น. พิธีถวายราชสดุดี นําโดยนายอําเภอหนองพอก ขาราชการ และประชาชนทุกหมูเหลา ๑๘.๐๐ น.
พิธถีวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

๑๒ ธันวาคม  วันรวมน้ําใจใหกาชาด มอบของและเงินบริจาคใหกับเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด
๒๖ ธันวาคม หนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.ศว. จังหวัดเคลื่อนท่ี คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ลงพ้ืนท่ี ต.
ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด  บริเวณสนามโรงเรียนบานหนองคํา

ท่ีประชุม รับทราบ
ประธาน ๑.๑ การจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี ๕ และงานปใหม
ประจําป ๒๕๕๗

อําเภอหนองพอกไดกําหนดจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี ๕ และ
งานปใหมประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันท่ี ๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอ
หนองพอกและบริเวณขางเคียง
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ๑.๒ การจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆถวายเปนพระราชกุศล ฯ

ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ๑๐๐ วัน ในวันท่ี ๓๐
มกราคม ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวน กํานัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ ตลอดจน ประชาชนทุกทาน จัดพิธี
ทําบุญตักบาตรพระสงฆถวายเปนพระราชกุศล ฯ ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดแสงอรุณผดุงสันต เวลา
๐๗ . ๐๐ น.

การแตงกาย : ชุดสีเทา  ชุดสีนวล  หรือสีออน (ไมไวทุกข)
ท่ีประชุม รับทราบ
ประธาน๑.๓ การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๗

ตามท่ีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๕๗ และกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันอาทิตยท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จึงใหขาราชการ
พนักงาน บุคลากร ลูกจางในสังกัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วางตัวและปฏิบัติหนาท่ีในการเปนกลาง
ทางการเมือง หากพบการกระทําผิดท่ีมิชอบดวยกฎหมายใหรายงานอําเภอทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ



-๓-

ประธาน กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๗
อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา๑๕.๐๐น.

ณ หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี/ตามสังกัด
ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖
ประธาน เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  หองประชุมชัยมงคล  ชั้น ๒ ท่ีวาการ
อําเภอหนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารท่ี http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ หาก
จะแกไข/เพ่ิมเติม ใหแจงงานสํานักงานอําเภอโทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑)
ท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง

หารือแนวเขตท่ีดินสาธารณะประโยชนโคกหนองเดิ่น
อบต.หนองพอก มติท่ีประชุม อบต.หนองพอก  กรณีท่ีดินสาธารณะประโยชน โคกหนองเดิ่น ไดมีการหารือในท่ี
ประชุมสภาอบต.เบื้องตน เห็นควรใหคงไวตามเดิม คือยังไมออกเอกสารสิทธิ์ให และรวมกันหาวิธีรักษาสวนท่ีเหลือไว
และจะไดนัดหมายประชุมสภาเพ่ือหารืออีกครั้งหนึ่ง
ประธาน มอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพอก ทําหนังสือเชิญผูท่ีเก่ียวของ และใหแจงท่ีดิน
อําเภอ และนายอําเภอเพ่ือเขารวมประชุมหารืออีกครั้ง
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ
สถานีตํารวจภูธรโคกสวาง

พ.ต.ต.เจษฎา  ศรีกวนชา รายงานตัวเขารับตําแหนง สวป.สภ.โคกสวาง
คดีท่ีนาสนใจ

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผูตองหาตายระหวางการควบคุมตัวของเจาพนักงาน เปนการตายโดย
ผิดธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการสอบสวน
ท่ีประชุม รับทราบ
สถานีตํารวจภูธรหนองพอก

พ.ต.ท.ธวัชชัย   ชัยประสิทธิ์วงษ   รอง ผกก.สภ.หนองพอก
สืบเนื่องจากในท่ีประชุมคณะกรรมการความม่ันคง ไดมีกํานันทานหนึ่งไดสอบถามเก่ียวกับการท่ี

เจาหนาท่ีตํารวจไดเขาตรวจคนบานของราษฎรในพ้ืนท่ีของทานไดมีหมายคนหรือไมนั้นจากการตรวจสอบแลวพบวา
ไดมีเจาหนาท่ีตํารวจไปตรวจคนบานจริงโดยใชบัตรของ ปปส.และในวันดังกลาวไดมีการตรวจคนบาน ๓ – ๖ หลัง
พบสารเสพติด สิ่งเสพติด และผูเสพ ไดนําตัวไปบําบัดตอไป
ท่ีประชุม รับทราบ

http://nongphok.siam


-๔-
สํานักงานสรรพกรอําเภอ

ขาวประชาสัมพันธ  การลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กําหนดลดภาษีเงินได สําหรับเงิน
ไดสุทธิจากเดิมท่ีมี ๕ ข้ันอัตรา เปลี่ยนเปน ๗ ข้ันอัตรา  ดังนี้
ข้ันท่ี เงินไดสุทธิ อัตรา(รอยละ)
๑ สวนท่ีไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕
๒ สวนท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐
๓ สวนท่ีเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕
๔ สวนท่ีเกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐
๕ สวนท่ีเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕
๖ สวนท่ีเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐
๗ สวนท่ีเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓๕
สําหรับเงินไดสุทธิหลังจากการคํานวณ(เงินไดพึงประเมิน หักคาใชจาย และหักลดหยอน)สวน

ท่ีไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก ยังคงไดรับยกเวนภาษี ท้ังนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๗๐)พ.ศ.๒๕๕๑
ท่ีประชุม รับทราบ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองพอก
ประชาสัมพันธ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  ในวันท่ี ๗ – ๑๐ และ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก
ท่ีประชุม รับทราบ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก
ขอความรวมมือประชาสัมพันธแจงเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ใหมาลงทะเบียนพืชภัยแลง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรกอนท่ีจะปลูกขาวนาปรังใหสํารวจปริมาณน้ํากอนท่ีจะทําการเพาะปลูกเพ่ือท่ีจะไมได
ประสบกับปญหาน้ําแลง
ท่ีประชุม รับทราบ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองพอก
การอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนของโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๕ โครงการ จํานวน

เงินท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท
ท่ีประชุม รับทราบ

สํานักงานทองถิ่นอําเภอ
เชิญชมและใหกําลังใจในการประกวดนักรอง ทองถ่ินสัมพันธ ซึ่งตัวแทนของอําเภอหนองพอก คือ

ผูใหญบาน ชํานาญ ประทุมสินธุ ไดเขาชิงชนะเลิศ ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙ . ๐๐ น. เปนตนไป

ท่ีประชุม รับทราบ



-๕-

เทศบาลตําบลหนองพอก
ประชาสัมพันธและแจงกําหนดการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ ซึ่งปนี้ตรงกับวันท่ี ๑๑

มกราคม ชมการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล ในวันท่ี ๑๐ มกราคม
๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองพอก เวลา ๐๘ . ๐๐ น. คําขวัญวันเด็กปนี้คือ กตัญู รู
หนาท่ี สรางสามัคคี มีวินัย

ท่ีประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา ๑๖ . ๒๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาท่ีปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร   กุลนาม)
ปลัดอําเภอ


