
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗
วันจันทรท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ  หองประชุมชัยมงคลช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

ผูเขาประชุม
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายคณพศ  นิธิธนาพล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง คณพศ  นิธิธนาพล
๒ นายมานิตย  โชจติบูรณ แทนเกษตรอําเภอ มานิตย  โชจติบูรณ
๓ นางวาสนา   ตาราษี ทองถ่ินอําเภอ วาสนา   ตาราษี
๔ นายจีระพงษ  โสดานิล ปศุสัตวอําเภอ จีระพงษ  โสดานิล
๕ นายศุภกร  สมผล ปลัดอบต.บึงงาม ศุภกร  สมผล
๖ นายวิรพล  เยาวะพันธ พัฒนาการอําเภอ วิรพล  เยาวะพันธ
๗ ด.ต.ไพบูลย  สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตําบลหนองพอก ด.ต.ไพบูลย  สุทธิประภา
๘ พ.ต.ท.สุภสิทธิ  สุวรรณี สาวรวัตรใหญ สภ.โคกสวาง พ.ต.ท.สุภสิทธิ  สุวรรณี
๙ นายหงส   ยศบุญ นายกอบต.ภูเขาทอง หงส   ยศบุญ
๑๐ นายนิมิต  เอกมาตย ปลัดอบต.รอบเมือง นิมิต  เอกมาตย
๑๑ นายสาคร  โยชนเมืองไพร ปลัดอบต.ผาน้ํายอย สาคร  โยชนเมืองไพร
๑๒ นายอางทอง  ไชยวงษา หัวหนาหนวยพิทักษทาสะอาด อางทอง ไชยวงษา
๑๓ นายสุริยา  ชินคํา นายกอบต.หนองพอก สุริยา  ชินคํา
๑๔ นายอานนท  ธุระกิจ ปลัด อบต.ภูเขาทอง อานนท  ธุระกิจ
๑๕ นายประสิทธิ์  พลศรีเมือง นายกอบต.บงงาม ประสิทธิ์  พลศรีเมือง
๑๖ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม สัสดีอําเภอ พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม
๑๗ ส.อ.ชุมพล  มะอาจเลิศ โครงการผาน้ําทิพย ส.อ.ชุมพล  มะอาจเลิศ
๑๘ จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล หัวหนาสํานักปลัด  อบต.โคกสวาง จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล
๑๙ นายทรงพล  สาระภักดี รอง ผอ.โพธิ์แกวประชาสรรค ทรงพล  สาระภักดี
๒๐ นายวสันต  ยุทธาปกรณ ผูจัดการ ธ.ก.ส.หนองพอก วสันต ยุทธาปกรณ
๒๑ นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัดเทศบาลตําบลหนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม
๒๒ นายดิลก  นนทมาตย รอง ผกก.ธ.กรุงไทย ดิลก  นนทมาตย
๒๓ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัดเทศบาลตําบลทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๒๔ นางสาวทิวาพร  ไชยทะ ปลัดอบต.หนองพอก ทิวาพร  ไชยทะ
๒๕ นางศุภิสรา  คัณธาวัฒน ปลัดอบต.ผาน้ํายอย ศุภิสรา  คัณธาวัฒน
๒๖ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๒๗ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาท่ีปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน
๒๘ นางสาวสุกัญญา  สาระบัว เจาหนาท่ีปกครอง สุกัญญา  สาระบัว
29 พ.ต.ต. ณปภัช สงเคราะห สว.สส.สภ.หนองพอก พ.ต.ต. ณปภัช สงเคราะห



เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายคณพศ  นิธิธนาพล  ปลัดอําเภอ(เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) รักษาราชการแทนนายอําเภอหนองพอก
ประธานในท่ีประชุมไดดําเนินการประชุม ดังนี้

การลดตนทุนการผลิตของชาวนา เปนนโยบายของคสช.เพ่ือเตรียมชวยเหลือชาวนา โดยลด
ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุพืช ปุย  ยาปราบศัตรูพืช   คาเชานา  ขณะนี้อยูในระหวางสํารวจขอมูลการเชา
นา  และราคาปุย เพ่ือปรับลดราคาเปนการท่ีจะชวยเหลือชาวนาในเรื่องชองปจจัยการผลิต

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในแตละอําเภอจะมีโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนอยูแลวตใน
สวนของการเพ่ิมทุนจะยังไมมีแตจะมีหนวยงานท่ีมาดําเนินการตรวจสอบกองทุนตอไป

Road Map ของ คสช.
ระยะท่ี 1 ชวงแรกของการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ คสช.จะดําเนินการในเรื่องการ

ปรองดองสมานฉันท จัดตั้งศูนยการปรองดองสมานฉันท เพ่ือการปฏิรูปท้ังในสวนกลาง และในระดับพ้ืนท่ี
เพ่ือนําไปสูการปฏิรูปในระยะท่ี 2

ระยะท่ี 2 การใชรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไดจัดทําเสร็จแลวเม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มี ๔๘ มาตรา จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี เพ่ือบริหารราชการ
ราง/จัดทํารัฐธรรมนูญ พรอมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพ่ือปฏิรูป หากสถานการณเรียบรอยเปนปกติ ปฏิรูป
สําเร็จ ปรองดอง สมานฉันทกันทุกฝาย ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน ก็จะเริ่มดําเนนิการกาวเขาสู
ระยะท่ี 3

ระยะท่ี 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
สวนท่ีเก่ียวของ คือ ในการดําเนินการตามมาตรการกวาดลางยาเสพติด การแกไขปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและปาไม   การปองกันและแกไขการพนันท่ีผิดกฎหมาย เปนนโยบายท่ีสําคัญท่ีตอง
ชวยกันติดตามแกไข   สําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ชวงนี้จะไมมีการอนุญาตใหพนันชนไก  สวนรายละเอียด
อําเภอจะไดแจงเจาของสนามชนไก

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ไดเวียน
มาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันอังคาร ท่ี ๑๒สิงหาคม๒๕๕๗ อําเภอจึงไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก เวลา ๐๘.๓๐ น. จึงขอเชิญรวมงานดังกลาว

เพ่ือใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ จึงใหดําเนินการ ดังนี้
๑. สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน ในพ้ืนท่ีประดับธงชาติ  ธงพระนามาภิไธย

“สก” ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณ   พรอมโตะหมูบูชาจัดวางเครื่องราชสักการะ ณ
อาคารสํานักงาน/ท่ีทําการหรือบริษัท/หางราน ตลอดจนเชิญชวนขาราชการ พนักงานหรือสมาชิกในสังกัด
ดําเนินการดังกลาว  ณ อาคารบานเรือนของตนใหสวยงามและสมพระเกียรติ  ระหวางวันท่ี ๑ สิงหาคม -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗



-๒-

๒. เชิญชวนขาราชการ พนักงาน หรือสมาชิกในสังกัด  แตงกายชุดผาไทยสีฟาหรือสีอ่ืนท่ี
เหมาะสมระหวางวันท่ี ๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. หากมีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ ใหรายงาน
การดําเนินโครงการ  ใหอําเภอทราบภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

อนึ่ง  สําหรับการถวายพานพุมเครื่องราชสักการะในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ
หอประชุมอําเภอหนองพอก   ใหถวายพานพุมทองพุมเงิน
การแตงกาย ขาราชการ  กํานัน  ผูใหญบาน  ชุดปกติขาว / หรือชุดปฏิบัติราชการกากีแขนยาว

นักเรียน / นักศึกษา / สมาชิกหนวยงาน / องคกรเอกชน เครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน ชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ

และในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. อําเภอรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลผาน้ํายอยจัดกิจกรรมปลูกตนไมตามโครงการถนนสายปรองดอง และปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ถนนสายสวนพฤกษศาสตรวรรณคดี –เขตหามลาฯ  จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว

- การรับบริจาคโลหิต
เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด  กําหนดออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก ใน

วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป  จึงขอความรวมมือกํานัน  ผูใหญบาน   สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธใหบุคคลากรในสังกัดรวมบริจาคโลหิต  สง
รายชื่อผูบริจาคใหอําเภอภายในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

-กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๙ /๒๕๕๗

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสี
กากี/ตามสังกัด
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗

เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ท่ีวา
การอําเภอหนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารท่ี http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ หาก
จะแกไข/เพ่ิมเติม   ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )
มติท่ีประชุม รับรอง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ
ท่ีทําการปกครองอําเภอ
-การจัดกิจกรรมวันกํานัน  ผูใหญบาน
การจัดกิจกรรม “ วันกํานัน  ผูใหญบาน ” ประจําป ๒๕๕๗ จะมีการดําเนินจัดกิจกรรมในวันท่ี๑๐

สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก  การแตงกาย: ชุดปฏิบัติราชการสีกากี จึงขอเชิญ
ชวนทุกทานรวมกิจกรรม และรวมบริจาคสิ่งของ โดยอําเภอจะไดนําสิ่งของท่ีสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจ บริจาคนําไปจับฉลากแจกเปนรางวัลใหแกกํานัน  ผูใหญบาน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี

http://nongphok.siam


-๓-

-กําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
ดวยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดประชุมเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ลงมติ ดังนี้

1. กําหนดใหวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม 2557 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะป พ.ศ.2557 เพ่ือใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และใหประชาชนไดรวมกิจกรรมในชวงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

2. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป

3. ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการ
สําคัญในวันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย
หรือกระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให
เกิดความเสียหายตอทางราชการและประชาชน

- การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ –๒๕๖๑
ตามท่ีอําเภอไดจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยท่ีประชุม ก.บ.อ.

ไดมีมติเห็นชอบ และไดนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอประกาศลงในเว็บไซต http://nongphok.sam๒.com
เพ่ือเปนการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางพัฒนาอําเภอท่ีมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน  อําเภอจึงขอใหสวนราชการ   องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดพิจารณากรอบยุทธศาสตร  สวนรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรจะอยูในเว็ปไซต
ของอําเภอ  สามารถแกไขเพ่ิมเติมได  ใหแจงหรือติดตอท่ีงานสํานักงานอําเภอ โทร.๐๔๓ ๕๗๙ ๐๗๑
หรือE–Mail: nongphok007@gmail.com
ท่ีประชุม รับทราบ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก
1. สถานการณโรคติดตอสําคัญในพ้ืนท่ี
โรคไขเลือดออก ๑ ราย ท่ี หมู ๙ ต.กกโพธิ์ ทาง สสอ.ไดมอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

อสม. เปนผูดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันโรคไขเลือดออก
2. การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการและการใหบริการดานสาธารณสุขของ รพสต.
ทาง สสอ.ไดเชิญ องคการบริหารสวนทองถ่ินและผูนําทองท่ีประชุมหารือเรื่องมาตราการ

รักษาความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี รพสต.โดยไดแจงให กํานัน ผูใหญบานเปนผูสอดสองดูแล
ความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีและสถานท่ีราชการ
ท่ีประชุม รับทราบ

เขตหามลาสัตวปาถ้ําผาน้ําทิพย เขตหามลาสัตวปาถํ้าผาน้ําทิพย ไดกําหนดจัดกิจกรรม
ปลอยสัตวปาคืนสูธรรมชาติ  ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ  อางเก็บน้ําคําเตย   ใกล
หนวยพิทักษทาสะอาด โดยไดรับการสนับสนุนสัตวปา จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด
และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาจุฬาภรณ  จังหวัดศรีษะเกษ  มีเปด  ไกฟาพญาลอ  ไกปา  นกยูง และเนื้อทราย
จึงขอเรียนเชิญทุกทาน รวมกิจกรรม
ท่ีประชุม รับทราบ

http://nongphok.samg.comj
mailto:nongphok007@gmail.com


-๔-

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
เรื่องขอหารือ

การจัดงานกีฬาฟุตบอลเพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท จากกําหนดการเดิม คือ วันท่ี
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึง่เกิดฝนตกหนกัทําใหสนามชื้นแฉะไมไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมไดจึงขอ
ความคิดเห็นจากท่ีประชุมสมควรจัดในวันใด และใหมีการจัดแบงสายแขงขัน

ท่ีประชุม  เสนอและมีมติจัดใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอลในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปน
ตนไป โดยจับฉลากแบงสายไดทีมแขงขัน  ดังนี้

ทีมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบกับทีมสาธารณสุข  ตํารวจ
ทีมท่ีวาการอําเภอ  กํานัน  ผูใหญบาน รัฐวิสาหกิจ ปาไม พบกับทีมสถานศึกษา
ทีใดชนะใหแขงขันเพ่ือชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

ปดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผูบันทึกการประชุม
ปรารถนา   ทองโรจน

(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )
เจาหนาท่ีปกครอง

ผูตรวจรายงานการประชุม
ศิริพร   กุลนาม

(นางสาวศิริพร  กุลนาม)


