
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก    จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๓๐ น.
ณ  หองประชุมชัยมงคล  ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

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

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือช่ือ หมายเหตุ

๑ นายคณพศ  นิธิธนาพล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง คณพศ  นิธิธนาพล

๒ นายสมพร  โมครัตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สมพร  โมครัตน

๓ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัดเทศบาลตําบลทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ

๔ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัด อบต.รอบเมือง นิมิต  เอกมาตย

๕ นายเสนอ  ธงโสม ผูชวย ผจก.ธกส. เสนอ  ธงโสม

๖ นายจีระพงษ  โสดานิล ปศุสัตวอําเภอ จีระพงษ  โสดานิล

๗ นายพินิจ  จันทรซาย ผอ.รร.หนองพอกพัฒนา ประชานุสรณ พินิจ  จันทรซาย

๘ นายวิรพล  เยาวะพันธ พัฒนาการอําเภอ วิรพล  เยาวพันธ

๙ นายจิรภัทร พิริยธาดา ปลัด อบต.โคกสวาง จิรภัทร  พิริยธาดา

๑๐ นายวาส  เก้ือหนองขุน นายก อบต.หนองขุนใหญ วาส  เก้ือหนองขุน

๑๑ นายนพรัตน  นาเวียง ปลัด อบต.กกโพธิ์ นพรัตน  นาเวียง

๑๒ จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ ปราสาร เสมียนหนวย สด.อ.หนองพอก สิทธิศักดิ์  ปราสาร

๑๓ นายทรงพล  สาระภักดี รอง.ผอ.รร.โพธิ์แกวประชาสรรค ทรงพล  สาระภักดี

๑๔ น.ส.ณัฐจิตกานต  เวฬุวนารักษ ปลัด อําเภอ ณัฐจิตกานต  เวฬุวนารักษ

๑๕ นายเศรษฐวิทย  แสนประดิษฐ เจาหนาท่ีปกครอง เศรษฐวิทย  แสนประดิษฐ

๑๖ นายบุญตา  หม่ืนหาวงศ กํานัน ต.หนองขุนใหญ บุญตา  หม่ืนหาวงศ

๑๗ พ.ต.ท.ถาวร  ถาวรบุตร รอง ผกก.สภ.หนองพอก ถาวร  ถาวรบุตร

๑๘ พ.ท.ท.สุภสิทธิ์  สุวรรณณี สวญ.สภ.โคกสวาง สุภสิทธิ์  สุวรรณศรี

๑๙ นายสุพยนต  ชมพู นักวิชาการสาธารณสุข สุพยนต  ชมพู



๒๐ นายสุริยา  ชินคํา นายก อบต.หนองพอก สุริยา  ชินคํา

๒๑ นายอางทอง  ไชยวงษา หัวหนาหนวยพิทักษปาทาสะอาด อางทอง  ไชยวงษา

๒๒ นางชนิษฎานันท  พลเยี่ยม รอง ปลัด อบต. ชนิษฎานันท  พลเยี่ยม

๒๓ นายสาคร  โยชนเมืองไพร นายก อบต.ผาน้ํายอย สาคร โยชนเมืองไพร

๒๔ นางปยะลักษณ  อธิสุมงคล ท่ีดิน อําเภอหนองพอก ปยะลักษณ  อธิสุมงคล

๒๕ นางสาวนนทิยา  อัฐนาค นวก.สรรพกรอําเภอหนองพอก นนทิยา  อัฐนาค

๒๖ นายประสิทธิ์  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธิ์  พลศรีเมือง

๒๗ นายรัตนชาญ  อุดรไสว ผอ.กองชาง ทต.หนองพอก

๒๘ นางสาวปยนุช  แสงวุธ ปลัด อบต.หนองพอก ปยนุช  แสงวุธ

๒๙ ส.อ.ชุมพล  มะอาจสิม โครงการศูนยศิลปาชีพฯ ชุมพล  มะอาจสิม

๓๐ นายสามารถ  อุคํา ครูโรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา สามารถ  อุคํา

๓๑ นายณรงค  สุมมาตย นายก อบต.รอบเมือง ณรงค  สุมมาตย

๓๒ นายสมหวัง  ไชยปตถา สารวัตรกํานัน สมหวัง  ไชยปตถา

๓๓ นายมานิต  โชติบูรณ จพก. มานิต  โชติบูรณ

๓๔ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม

๓๕ นางสาวสุกัญญา  สาระบัว เจาหนาท่ีปกครอง สุกัญญา  สาระบัว

๓๖ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาท่ีปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน

นายคณพศ  นิธิธนาพล  ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) รักษาราชการแทน  นายอําเภอหนองพอก   ประธานในท่ี
ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
แนะนําขาราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม
นางสาวณัฐจิตกานต  เวฬุวนารักษ ตําแหนงปลัดอําเภอ(เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
นายเศรษฐวิทย  แสนประดิษฐ ตําแหนงเจาหนาท่ีปกครอง
ขอส่ังการของผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  นายสมศักด์ิ  จังตระกุล  เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ไดเดินทางมาตรวจเย่ียมและพบปะหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกํานัน  ผูใหญบาน
ไดมีการเนนเรื่องการสรางความปรองดอง  สมานฉันท  และใหติดตามรับฟงขอมูลขาวสาร ตลอดจนใหชี้แจงทําความเขาใจ
อันดีแกประชาชน   และกําชับ การหามเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย  การปองกันการแกไขการแพรระบาดของยาเสพติด
การปราบปรามการคามนุษย  ถาหากเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของนอกจากจะดําเนินการทางวินัย  ขั้นแรกจะถูก
ส่ังพักราชการ  ขอใหทุกสวน ไดนําไปประชาสัมพันธแจงผูใตบังคับบัญชาทราบดวย



-๓-
๑.๑ การช้ีแจงของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และเจตนารมณ/นโยบายหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ

ความคืบหนาของการติดตามการออกอากาศสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก  อําเภอไดมี
การตรวจดูมิใหมีการออกอากาศและไดแจงกํานัน  ผูใหญบานไดชวยติดตามความเคลื่อนไหว

เม่ือวันท่ี 30 พ.ค.2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ กลาวชี้แจงในรายการ คสช. : คืน
ความสงบใหคนในชาติ ซึ่งออกอากาศผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย โดยสรุป ดังนี้

สําหรับงานของ คสช. มีขอบเขตท่ีสําคัญอยู 2 ประการ  คือ
งานสวนท่ี 1 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอยท่ัวราชอาณาจักร
งานสวนท่ี 2 การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน ใหไดโดยเร็วท่ีสุด
การใชจายงบประมาณป 2557 จะดําเนินการภายใตกฎหมาย วินัยทางการเงิน  การคลัง  สามารถ

ตรวจสอบได  ไมสรางหนี้สาธารณะท่ีสูงกวาระดับความเหมาะสม ควบคูกับการสรางความเชื่อม่ันตอนักลงทุน
ตางประเทศ  พัฒนาศักยภาพการลงทุนของไทย

แผนงาน/โครงการท่ีคางคาอยูอยางเรงดวน ซึ่งมีผลตอประชาชน อาทิ เรงรัดการจายเงินโครงการรับ
จํานําขาวตอเกษตรกร

แผนงาน/โครงการท่ีไดอนุมัติไวแลว แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดขัดปญหาระเบียบ
กฎหมาย ในรัฐบาลท่ีผานมา โดยจะเรงตรวจสอบ จัดลําดับความเรงดวนและดําเนินการใหเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะ
งบประมาณท่ีจะทําใหเกิดผลตอ เงินหมุนเวียนในระบบ งบบรรเทาภัยพิบัติ การซอมแซมสาธารณูปโภค ปญหาความ
เดือดรอนเรงดวนเฉพาะหนา เปนตน โดยมิไดเปนการใชงบประมาณจํานวนมากในโครงการขนาดใหญแตอยางใด

โครงการขนาดใหญ เชน โครงการมูลคา 2 ลานลาน 3.5 แสนลาน จะนํามาพิจารณาดูอยางรอบคอบ
วาโครงการใดท่ีเปนประโยชน สามารถนําไปสูการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่อง แยกพิจารณา แยกดําเนินการใหมท้ังหมด
เพ่ือใหเริ่มตนไดอยางโปรงใส เชน รถไฟรางคู รถไฟฟา สาธารณูปโภคอ่ืน ๆท่ีจําเปนตองดําเนินการกอน

การใชจายงบประมาณป 255๘
๑.เรงรัดการจัดทํางบประมาณ  โดยเร็วใหทันตอการใชงบประมาณกอนวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๕๗ มุงเนน

ระบบตรวจสอบท่ีโปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒.แผนงาน/โครงการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การขุดลอกคู คลอง การสรางถนน เสนทางเชื่อมตอ

อาเซียน หรือซอมแซมใหใชงานไดดีข้ึน จะตองรีบดําเนินการโดยทันที แตตองไมเปนภาระกับรัฐบาลใหม เนนการบูรณา
การหนวยงานงบประมาณรวมกันระหวางสวนราชการตางๆ

๓.ไมจัดทําโครงการลักษณะประชานิยม
๔.ใหพิจารณาโครงการเก่ียวกับพืชผลทางการเกษตร
สําหรับ Road Map ของ คสช.
ระยะท่ี 1 การปรองดองสมานฉันท ใหเร็วท่ีสุด ในหวงระยะเวลา 2-3 เดือน ตั้งศูนยการปรองดอง

สมานฉันท เพ่ือการปฏิรูปท้ังในสวนกลางและภูมิภาค ท่ีขยายผลในระดับครอบครัว หมูบาน /ชุมชน ตําบล อําเภอ ท้ังนี้
จะไมมีการปรับโครงสรางสวนราชการ  เรียกผลประโยชน/คาตอบแทน  นิรโทษกรรม



-๔-
ระยะท่ี 2 การใชรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งกําลังดําเนินการจัดทําอยูโดยฝายกฎหมาย ซึ่งจะมีสภานิติ

บัญญัติ  สรรหา นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี เพ่ือบริหารราชการ ราง/จัดทํารัฐธรรมนูญ พรอมกับการตั้งสภาปฏิรูป
เพ่ือปฏิรูปแกไขในทุกเรื่องท่ีทุกฝายตองการ และเปนท่ียอมรับ โดยนาจะใชเวลาประมาณ 1 ป มากหรือนอยกวานั้น
ข้ึนอยูกับสถานการณ

ระยะท่ี 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ ท่ีทุกฝายยอมรับ
ท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ครั้งท่ี 6/๒๕๕๗

เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอ
หนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารท่ี http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ หากจะแกไข/เพ่ิมเติม
ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ

๔.๑ ท่ีทําการปกครองอําเภอ
๔.๑.๑ การจัดงานคืนความสุขใหชาวจังหวัดรอยเอ็ด “ สรางสุข  สงบ  ไปดวยกัน ”
จังหวัดรอยเอ็ด ไดกําหนดจัดงานคืนความสุขใหชาวจังหวัดรอยเอ็ด “ สรางสุข  สงบ  ไปดวยกัน ”ใน

พ้ืนท่ีอําเภอ ๒๐ อําเภอๆ ละ ๓ วัน ในระหวางวันท่ี ๒๔ มิถุนายน -๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ อําเภอหนองพอก แผนท่ี
จังหวัดกําหนดไว คือ ๑๓ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามท่ีวาการอําเภอหนองพอก

๔.๑.๒ โครงการถนนปรองดอง  จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด  ไดจัดทําโครงการถนนสายปรองดอง จังหวัดรอยเอ็ด  โดยดําเนินการปลูกตนไมสอง

ขางทาง ประกอบดวย  ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานบํารุงทางรอยเอ็ด  คือถนนสายรอยเอ็ด –
มหาสารคาม   และถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทรอยเอ็ด  และกําหนดพ้ืนท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
ทุกอําเภอละ ๑ สาย   จึงใหกํานัน  ผูใหญบาน ฯลฯ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาเขารวมโครงการ
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ในสวนของอําเภอคงจะ
มีการกําหนดปลุกตามโครงการสัก ๑ สาย

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปลูกสายถนนพระมหาเจดียชัยมงคล –สวนพฤกษศาสตร

๔.๑.๓ การประกวดรองเพลง “ผูนําทองท่ีทองถิ่น.......สามัคคีปรองดอง”
จังหวัดรอยเอ็ด ไดกําหนดจัดประกวดรองเพลง “ผูนําทองท่ีทองถ่ิน.....สามัคคีปรองดอง”ในงานคืน

ความสุขใหชาวรอยเอ็ด “สรางความสุข สงบ ไปดวยกัน”จึงใหสงตัวแทนผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ิน อําเภอหนองพอก
ประกวดรอบแรกในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีนักรองเสียงดี ใหติดตอขอมูลและประสานงานกับฝาย
บริหารงานปกครอง โทร ๐๔๓ ๕๗๙ ๐๗๑ สําหรับเพลงท่ีจะรอง มี ๒ เพลง ๑.เพลงบังคับ คือเพลงคืนความสุข
ใหประชาชน ๒ เพลงท่ีเลือกเอง   รอบแรกอําเภอแขงขันในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และขอความรวมมือ
ทุกทานไดชวยไปเชียรนักรอง

http://nongphok.siam
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๔.๑.๔ โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเพื่อสรางความปองดองและสมานฉันทรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด  กําหนดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเพ่ือสรางความปองดองและสมานฉันท

รอยเอ็ด จึงใหอําเภอจัดการแขงขันหวงเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปาหมายผูเขารวมแขงขันคือ หัวหนาสวน
ราชการ  หัวหนาหนวยงาน  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน พอคาประชาชน  ในพ้ืนท่ี
เฉพาะรุนอาวุโส  อายุไมต่ํากวา ๔๐ ป

มติท่ีประชุม กําหนดแบงทีม ๔ ทีม ประกอบดวย
๑) ทีมปกครอง สวนราชการในท่ีวาการอําเภอหนองพอก  สวนราชการสังกัดปาไม

รัฐวิสาหกิจ  และกํานัน  ผูใหญบาน
๒) ทีมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๓) ทีมเจาหนาท่ีตํารวจ และสาธารณสุขอําเภอ
๔) ทีมสถานศึกษา/โรงเรียนในพ้ืนท่ี

๔.๑.๕ มาตรการปองกันแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
ตามนโยบายของคสช. เก่ียวกับการปองกันแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและการคามนุษย

เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาว  คสช.ยังไมมีนโยบายท่ีจะ
เรงรัดจับกุมกวาดลางแรงงานตางดาวตามท่ีปรากฏเปนขาว   แตตองแกไขเรื่องนี้ใหเปนระบบท่ีมีความยั่งยืนถูกตองตาม
สิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมปราศจากขอกลาวหาเรื่องการคามนุษย  รวมถึงใหเกิดความรับรูเรื่องความรวมมือ/
ความสัมพันธระหวางประเทศเพ่ือบานและประชาคมโลกอยางเปนมิตรท่ีดีตอกัน

๔.๑.๖ คุณสมบัติผูขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหลงน้ํา
ดวยจังหวัดรอยเอ็ดแจงวา สํานักราชเลขาธิการกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับพระราชทาน

ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาแหลงน้ํา ควรเปนราษฎรผูประสบความเดือดรอน หรือกลุมราษฎรรวมกันเปนผูขอพระราชทาน
เพ่ือจะไดทราบความจําเปนความเดือนรอนของราษฎรโดยตรง เพราะหากมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ผูนําทองถ่ิน เปนผูขอพระราชทานในนามราษฎรฯ อาจนําไปสูการเสนอท่ีคลาดเคลื่อนจากความจําเปนท่ีแทจริง
ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูนําทองถ่ินยังอาจทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในการดําเนินการขอพระราชทานได
ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้อําเภอไดมีหนังสืออําเภอหนองพอก ท่ี รอ ๑๑๑๘/ว๓๗๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน แจง
อปท.พ้ืนท่ีทราบเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติแลว

๔.๑.๗ ประชาสัมพันธขอความอนุเคราะหบูชาพระพุทธเมตตาเสนานาถ
ดวยกองทัพบก  ไดจัดสรางพระพุทธเมตตาเสนานาถ  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ  เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือนํารายไดสมทบทุนจัดซื้อ
อุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ๓๗ แหง  หากหนวยงานใดจะบูชาสั่งจองโดยตรงท่ีฝาย
กําลังพลจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด
ท่ีประชุม รับทราบ
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๔.๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก (นายสมพร  โมครัตน)
๑.การจัดมหกรรมสุขภาพเดินวิ่ง  สูเบาหวาน ตานโรคเรื่องรัง  ครั้งท่ี ๑๑ วันท่ี ๖ กรกฎาคม

๒๕๕๗ ณ  โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
๒.การพิจารณาเงินชวยเหลือผูพิการ และเด็กดอยโอกาสอําเภอหนองพอก  จํานวน ๖๓ ราย

สถานีตํารวจภูธรหนองพอก (พ.ต.ท.ถาวร  ถาวรบุตร)
รายงานการปฏิบัติงาน
คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ไมมี ประทุษราย ๑ ราย  ลักทรัพย ๒ ราย โจรกรรมรถยนต ๑ ราย

ยาเสพติด  ครอบครองยาบา ๗ ราย  ผูตองหา ๗ คน  เสพยาเพสติด ๑ๆ  ราย  ผูตองหา ๑ๆ  คน  ครอบครอง
กัญชา ๕ ราย   อาวุธปน ๒ ราย   ปนแกป ๑ ราย  สลากกินรวบ ๔ ราย   ทายผลฟุตบอลโลก ๑ ราย

กระทําผิด พ.ร.บ.ปาไม ๑ คดี    เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ีม.๕ ต.หนองขุนใหญ
สําหรับการติดตามสถานการณการออกอากาศสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก ท่ีมีการสั่งหาม

ออกอากาศ ไดมีการตรวจดูมิใหมีการออกอากาศและไดนําแจงกํานัน ผูใหญบานไดชวยติดตามความเคลื่อนไหวอีก

ปดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาท่ีปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร   กุลนาม)
ปลัดอําเภอ


