
                               
                                   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ 

       

                                                         ครั้งที่ 10/๒๕๖5           

                                          เม่ือวันศุกร์ที ่ 2๘  ตุลาคม  ๒๕๖5           

                            ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด           

                                              .................................................           
ผู้มาประชุม             

1.  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน 
 

          
2.  นายชนาส   ชัชวาลวงศ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
3.  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
4.  นายจิตติวัฒน์  คิดวันนา อัยการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
5.  นายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด           
6.  นายปกรณ์ เทศท านุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ           
7.  พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27           
8.   พ.ท.อภิวัฒน์  มูลสาร แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6           
9.   พ.อ.ถนอม  วงศ์พิมล แทน รอง ผอ.รมน.จว. (ฝ่ายทหาร)           
10.   พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จ ารัสประเสริฐ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด           
11.   นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
12.  นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
13.  นายแพทย์ สุรเดชช ชวเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด            
14.  นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดร้อยเอ็ด           
15.  นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด           

16.  นายธีรเชษฐ สมวงศ ์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           

17.  นายถวิล 
ฃอารญา 

ศรีพลมาตย์ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
18.  พ.อ.ค าค้าย แหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด           
19.  นายราวิน ดวงกางใต้ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
20.  นายสมจิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด           
21.   นางเกษราภรณ์ สรจิตต์ประเสริฐ์ แทน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด           
22.  นางสาวรัชนีวรรณ์   เยี่ยมยอด แทน พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด         
23.  นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
24.  นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล   ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
25.  นายทรงศักดิ์ เทพา แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           
26.  นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด            
27.  ร.ต.อ.ดนุพล   พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ            
28.   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด           
29.   นายประภาส  ศรีเมือง ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดจีังหวัดร้อยเอ็ด           
30.   นายปัญญา มูลค ากาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด               
31.   นางอมรรัตน์ เหมือนชาติ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
32.   นายประยูร จรเจริญ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด           
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33.  นายวัฒนา ริ้วทอง  แทน ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด           
34.  นายประพัตร กลิ่นศรีสุข แทน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
35.  นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
36.  น.ส.อัชนีญา ไหมหรือ แทน แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
37.  นายวิรัตน์ จวงพลงาม จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด           
38.  นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด           
39.  นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
          

40.  นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
41.  นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด           
42.  น.ส.ชัญญาภัค วินทะไชย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด           
43.  นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ยตุิธรรมจังหวัดฯ           
44.  นางพิมพิกา ศรีเก้ือกลิ่น รกน. ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด           
45.  นายจิรวัฒน์   บริสุทธิ์ แทน ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด           
46.  นางสาวอรุณีย์  วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด           
47.  นายปกรณ์ ทุมดี แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 

 
          

48.  ผศ.ดร.สรุพงษ ์ แสงเรณู แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด           
49.  นายประเสริฐ วารสาร ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1             
50.  นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์ แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2           
51.  ว่าที่ ร.อ.สมจิต วิฤทธิ์ชัย แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓           
52.  นายพรมมา พันธภิบาล แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด           
53.  นางสาวจารุวรรณ บวชไธสง แทน ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด           
54.  นายสืบสกุล อนุแสง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
55.  นางสาวธนกร ฤทธิแผลง ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี           
56.  นายแพทย์ ชาญชัย 

 
จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด           

57.  นายสมพงษ์ จันทรอมรพร แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด           
58.  นายจุฑาณัฐ จักรก้านตง แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด           
59.  นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
60.  นายบุญถม กุมพล ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
61.  นายอดิศักดิ์ วรบุตร แทน ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด           
62.  นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด           
63.  นายสมพงษ์ ศิริบาล ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด           
64.  นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด           
65.  นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด           
66.  นายปรีชา มูลสาร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด           
67.  นางศุภวัลย์ นันตาวัง ผอ.สนง.คกก.ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จว.รอ.           
68.  นางสาวดวงสุดา มุขสาร แทน ผู้อ านวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
69.  นายผดุงศักดิ์ จุลพันธุ แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.รอ.           
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70.  นายศุภกร เลาะหะนะ แทน ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
71.  นายมุณินทร์ชร อัคนิจ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด           
72.  ส.ต.ต.สมพร น้อยค าสิงห์ หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 – 7 ร้อยเอ็ด           
73.  นางสาวอโนชา ทับทิม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด           
74.  นายสมชาติ ไชยโย รกท.ผอ.กักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด           
75.  นางยุวดี แจ้งกร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ           
76.  ร.ท.ธรรมรัตน์ สุวรรณไตร หัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย จ.ส.3 ร้อยเอ็ด           
77.  นางพัทธนันท ์ ธนสินนพวิชญ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 

 
          

78.  นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด           
79.  นายบรรจง โฆษิตจิรนนัน์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด           
80.  นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด           
81.  นายทรงศักดิ์ สืบผาง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด           
82.  นายไพศาล ปาโท แทน ผจก.ส านักงาน กสทช.เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด           
83.  นายเจตนิพัฐ สาสิม แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
84.  นายคูณเมือง อาจอักษร แทน ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
85.  นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร           
86.  นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด           
87.  นายอัมภา รัตนสวนจิก แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
88.  นางรุ่งทิวา ธรณี แทน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
89.  นางสาวสุภัตรา จันทร์สม แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด           
90.  นายบุญมา กุลชาติ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด           
91.  นางสาวชมพูนุช ฐาณะนันท์ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด           
92.  นายพัฒนา มาตายะศรี แทน นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด           
93.  นายคณพศ นิธิธนาพล แทน นายอ าเภอสุวรรณภูมิ           
94.  นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอ าเภอเกษตรวิสัย           
95.  นายนพพงษ์ วงษ์เสนา แทน นายอ าเภอธวัชบุรี           
96.  นายวีระพงษ์ 

 
โคตรพงษ์ นายอ าเภอเสลภูมิ           

97.  ว่าที่ ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอโพนทอง           
98.  นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอ าเภอพนมไพร           
99.  ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน           
100.  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอ าเภอหนองพอก           
101.  นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอ าเภออาจสามารถ           
102.  ว่าที่ ร.ต.อดุลเดช หมั่นวิชาชัย นายอ าเภอปทุมรัตต์           
103.  นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอ าเภอโพธิ์ชัย           
104.  ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอ าเภอศรีสมเด็จ           
105.  นายทินกร ขันแก้ว นายอ าเภอจังหาร           
106.  ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ ามณี นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง           
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107.  นายวีระศิลป์ ทินราช นายอ าเภอเชียงขวัญ           
108.  นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอ าเภอโพนทราย           
109.  นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ แทน นายอ าเภอเมืองสรวง           
110.  นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอ าเภอหนองฮี           
111.  นายสันติ โอฆะพนม นายอ าเภอเมยวดี 

 
          

         ผู้ไม่มาประชุม             
     1.        ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 
     2.        ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 
     3.        ผู้อ านวยการศูนย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
     4.        ผู้อ านวยการส านักงานฝีมืองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     5.        หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
     6.        หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 
     7.        ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
     8.        ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง 
     9.        ผู้อ านวยการส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๘ (ขอนแก่น) 
    10.       ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 
    11.       หวัหน้าสถานีวิทยกุระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด 
    12.       หวัหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี 
    13.       หวัหน้าไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
    14.       โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด 
    15.       ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 
    16.       ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวดัร้อยเอ็ด 
    17.       ผู้แทน กธจ.จังหวัดร้อยเอ็ด 
    18.       ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
    19.       ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ด 

    1. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกฤต                      อรรคศรีวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด 

          

    2. นางวาโย    ตึกประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด           
    3. นายสรายุทธ    เชื้ออ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัด           
    4 นายศุภฤกษ์    ธนะกลม จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด           

    5. นายภิเด่น    พงษ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด           

    6. นางจินตนา    ชัชวาลวงศ์  เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด           

    7. นางนภสมล    สุวรรณทัต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจังหวัด           

    8. นายภาณุพงศ์    พรมมงคล นายช่างไฟฟ้า ส านักงานจังหวัด            
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.   

    ๑.   พิธีอัญเชิญพระพุทธมุนีศรีประชานาถ ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ 
๒ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการรับรอง 

 มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ท่ีท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) 

  ๓.  พิธีมอบรางวัลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๖๕  
(ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) 

                                           ๔.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณ 
รายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๕ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๖. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
(ศพอส.) 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

      ๗.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 

                                   ๘.  สรุปข่าวเด่นรอบเดือน (น าเสนอโดยวีดิทัศน์)  
                                         (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
   ๑. นายทรงพล  ใจกริ่ม       ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๒. พลตรี จักรพันธ์  ขันมั่น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
   ๓. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  จ ารัสประเสริฐ   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๔. นายสุรเดชช  ชวเดช      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๕. ร.ต.อ.ดนุพล  พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                      จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๖ นายศราวุฒิ  ภูช่ินาพันธ์  นายช่างโยธา ฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตากที่ ๒
         รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด                
   ๗. นายสมชาติ  ไชยโย       นักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ เรือนจ ากลางเขาบิน 

                                                                     รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถานกักขังกลาง 
      จังหวัดร้อยเอ็ด   

      ๘. นางสาวธนภร ฤทธิแผลง  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
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๙. นายประเสริฐ  วร สาร     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

                                 ๑๐. นายสืบสกุล  อนุแสง     ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                 ๑๑. นายบุญมา   กุลชาติ      ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
                                 ๑๑. นายก าพล    สีกา          โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด (ไปราชการ) 
                                 ๑๒ นางสาวอัมพร  เปรมปรี   แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ไปราชการ)     

-  ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่  
                                  ๑. นางวิชิตา   เลิศพุทธิพงศ์พร     คลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                                                            ย้ายไปด ารงต าแหน่ง คลังจังหวัดขอนแก่น 
    ๒. นายพรเกียรติ  พันนิรันดร์กูล   ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                                                            ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน  
๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗          
กันยายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ๓.๑ ข้อราชการส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธาน  กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับความร่วมมือร่วมใจทั้งก าลังกายและก าลังทรัพย์ 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว หลังจากนี้
เราจะต้องระดมสรรพก าลังช่วยกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟ้ืนฟู          
ที่อยู่อาศัยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางการเกษตรต่อไป 
 เรื่องท่ี ๑ เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม 

  วันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
                     กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
พบประชาชน สถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานสาแกตุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี 
    กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมทอดกฐินหลวงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม น ามาทอดถวายที่ วั ดบึ งพระลานชัย  พระอารามหลวง                
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 
    วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๕  

http://www.roiet.go.th/


 - 7 - 
กิจกรรม แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ 

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต      ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย “แผ่นดิน
ไทย ไร้สโตรค” เฉลิมพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรง
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัย         ได้ออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการดูแล
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย และชมนิทรรศการ บริเวณ
หน้าหอโหวด 101  

     วันที่ 7 – ๘ พฤศจิกายน 2565 
  กิจกรรม งานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 24 
ประจ าปี 2565  ณ บริเวณบึงพลาญชัย 
 
 
 
 เรื่องท่ี 2  กิจกรรม งานประเพณีปีใหม่ และกาชาดประจ าปี 2566  
  ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้จัดกิจกรรมงานประเพณี
ปีใหม่ และกาชาดเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรน่า 2019 ท าให้ส านักเหล่ากาชาดจังหวัดขาดแคลนงบประมาณในการน าไป
ช่วยเหลือและสงเคราะห์พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ       
และจากประชุมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบก าหนดจัดงาน 
“ประเพณีปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจ าปี 2566 ณ บริเวณ      
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม  
2566 และจัดจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2566 เพ่ือเป็นการ         
หารายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการด าเนินภารกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 5,000 เล่มๆ ละ 20 ฉบับๆ 
ละ 100 บาท รวมจ านวน 100,000 ฉบับ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและรายได้
จากการบริจาควันรวมน้ าใจช่วยกาชาด จะน าไปช่วย งานสาธารณกุศลของ        
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในปี 2566 ผมในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตั้งเป้าน าเงินที่ได้มาสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับคนร้อยเอ็ด ในพ้ืนที่ทั้ง 20 อ าเภอๆ ละ 1 หลัง และขอให้นายอ าเภอ
ทุกอ าเภอเตรียมข้อมูลผู้ที่จะได้รับบ้าน โดยต้องเป็นผู้ยากจน เป็นคนดี ช่วยเหลือ
สังคม หากเป็นกลุ่มเป้าหมายใน TPMAP หรือ Thai QM ยิ่งเป็นการดี และขอให้
ผ่านกระบวนการประชาคมในพ้ืนที่ด้วยเพ่ือรับรองยืนยันข้อมูล และขอฝาก        
ส่วนราชการ หน่วยงาน ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด และช่วย
สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยการซื้อสลากาชาด และต้องขออภัย           
ส่วนราชการที่มีที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัด และพ้ืนที่โดยรอบศาลากลางจังหวัด  
ในช่วงการจัดงานฯ  อาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ทั้งด้านการจราจร เสียง และ    
ในเรื่องความสะอาด  ซึ่งจะพยายามก าชับให้ผู้รับผิดชอบในการจัดงานอ านวย    
ความสะดวกให้มากที่สุด  
 เรื่องท่ี 3 นโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  
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    แ น ว ทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามวิสัยทัศน์ “ร้อยเอ็ด
เมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสังคมพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
และข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้าน
การบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส 
สร้างอาชีพ รายได้  หลุดพ้นความยากจน รวมทั้ งร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงภายในและ
ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และขอมอบค่านิยม 11 
ประการ เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกนี้แก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นอนาคต และเป็นก าลังส าคัญท่ีจะร่วมพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด 
 
 ค่านิยม 11 ประการ มีดังนี้ 

    1. ความรู้คู่คุณธรรม  
        ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    ๓. ใส่ใจความสะอาด 
    ๔. มีมารยาทแบบไทย 
    ๕. รักษาวินัยจราจร 
    ๖. ทรัพยากรต้องรักษา 
    ๗. รู้ค่าประชาธิปไตย 
    ๘. ครอบครัวปลอดภัย  
    ๙. ห่างไกลยาเสพติด 
    ๑๐. ยึดปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑๑. เคียงคู่จิตอาสา 
    ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปใน
   ทุกระดับและทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมโครงการซึ่งจะขับเคลื่อนต่อยอดขยายผลใน
   โอกาสต่อไป 

  ๓.๒ ข้อราชการส าคัญของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ทุกส่วนราชการ  
(นายชนาส ชัชวาลวงศ์)  ทุกหน่วยงานได้ตรวจสอบภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการประสานงานในปัจจุบัน

ค่อนข้างยากเนื่องจากหน่วยงานข้างเคียงไม่ทราบว่าภารกิจของหน่วยงานเรามี
อะไรบ้าง ท าให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจให้การ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ าลด จะต้องท าการฟ้ืนฟู
ช่วยเหลือทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านอาชีพ และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เสียหาย ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว        



 - 9 - 
โดยนายอ าเภอในพ้ืนที่ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติขับเคลื่อนภารกิจ จากการ
ประชุมของคณะกรรมการ ได้ให้ส่วนราชการชี้แจงภารกิจของหน่วยงานว่ามีภารกิจ
ในการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ าลดบ้าง ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงโดยยึด
ภารกิจหลักไม่ได้ปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย  หลังจากมีการส ารวจข้อมูลแล้วจะได้
มีการวางแผนในการลงไปฟ้ืนฟูฯ เรายังไม่ทราบข้อมูลว่าหน่วยงานใดมีศักยภาพที่จะ
เข้าไปช่วยเหลืออะไรไดบ้้าง  

จึงขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลให้ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวบรวม เพ่ือหน่วยงานขับเคลื่อนในพ้ืนที่จะทราบว่า
หน่วยงานใดบ้างที่จะสามารถสนับสนุนภารกิจในด้านใดได้บ้าง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องท่ี ๑ ในเรื่องการเสนอหนังสือราชการขณะนี้หนังสือราชการส่วนใหญ่ 
(นายสนอง  ดลประสิทธิ์)  ส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหนังสือจากส่วนกลางและในระดับจังหวัดจะส่งใน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบางเรื่องมีความล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานบางหน่วยงาน
ไม่มีผู้รับผิดชอบในการเปิดดูข้อมูลและน าเสนอผู้บังคับบัญชา จึงขอก าชับให้หัวหน้า  
 
 
 ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอ าเภอ ได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ รับชอบ
และก าชับเจ้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดดูข้อมูลทุกวันเพ่ือป้องกันการเสนอหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาล่าช้า และแจ้งก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบงานสารบรรณและ     
ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จะได้ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไขซึ่งเป็นสาเหตุของความล่าช้าอีก
ประการหนึ่ง 
 เรื่องที่ ๒ หากส่วนราชการที่จะต้องมีหนังสือประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอให้ผ่านนายอ าเภอเจ้าของพ้ืนที่ด้วย เพ่ือนายอ าเภอเจ้าของพ้ืนที่จะ
ได้รับทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องที่จะด าเนินการอะไรบ้าง และ     
ฝากท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากมีหนังสือประสานจังหวัดให้
เสนอหนังสือผ่านนายอ าเภอด้วยเช่นกัน 
 เรื่องที่ ๓ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จังหวัดก าหนดทอดผ้าป่าสมทบทุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ประจ าปี 2565 ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดทอดถวาย          
ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนส าหรับพระสงฆ์ไทย จ านวน 1,600,000 
บาทเศษ ส าหรับในปีนี้จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าว  โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีของจังหวัด         
ซึ่งส านักงานคลังหวัดได้เปิดบัญชีไว้  หรือร่วมบริจาคสมทบทุนในวันทอดผ้าป่า ณ     
วัดบึงพระลานชัย และขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมทอดผ้าป่าโดยพร้อม
เพรียงกัน การแต่งกายชุดปกติขาว 
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ประธาน  ใ น ปี  2 5 6 4 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าโครงการ
ทุน        เล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย จ านวน 1,600,000 บาทเศษ 
ส าหรับในปีนี้จังหวัดไม่ได้ตั้งก าหนดเป้าหมายไว้แต่ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ           
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ขอเชิญชวนหัวหน้า
ส่วนราชการร่วมทอดผ้าป่าโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายชุดปกติขาว 

ระเบียบวาระท่ี ๓           ๓.๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๓.๓ (๑)  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

คลังจังหวัด   เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

 งบส่วนราชการ  
 งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,215.56 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,599.74 

คิดเป็นร้อยละ 82.47 ล าดับที่ 64 ของประเทศ ใช้จ่าย 9,223.23 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 100.08  เป็นล าดับที่ 47 ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย 0.08 

 
 

 
งบประจ า  ได้รับจัดสรร 4,866.21 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,357.93  ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 89.55 ล าดับที่ 68 ของประเทศ ใช้จ่าย 4,893.70    ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 100.56 เป็นล าดับที่ 45 ของประเทศ สูงว่าเป้าหมาย     
0.56  
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,349.35 ล้านบาท เบิกจ่าย 
3,241.81 คิดเป็นร้อยละ 74.54 ล าดับที่ 51 ของประเทศ ใช้จ่าย 4,329.53     
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.54 เป็นล าดับที่ 52 ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย 0.46  
  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้รับจัดสรร 1,051.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 783.88 ล้านบาท คิดเป็น
เป็นร้อยละ 74.54 คงเหลือ 267.73 ล้านบาท 

งบพัฒนาจังหวัด 
งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 154.24 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 81.71 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.98 ล าดับที่ 64 ของประเทศ ใช้จ่าย 152.26 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.72 เป็นล าดับที่ 54 ของประเทศ   

งบประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 33.58 ล้านบาท เบิกจ่าย 31.34 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.34 ล าดับที่ 31 ของประเทศ ใช้จ่าย 32.02 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.36 เป็นล าดับที่ 61 ของประเทศ  

 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 120.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 50.37  
                                   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.75 ล าดับที่ 67ของประเทศ ใช้จ่าย 120.23 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 เป็นล าดับที่ 47        
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มาตรการเร่งรัด การ เบิกจ่ ายงบประมาณและใช้ จ่ ายภาครั ฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  เป้าหมายไตรมาสที่ 1  

 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 32.00 ใช้จ่าย 34.08 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 35.00 ใช้จ่าย 35.33 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 19.00 ใช้จ่าย 28.96 
 เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 52.00 ใช้จ่าย 56.24 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 55.00 ใช้จ่าย 55.78 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 39.00 ใช้จ่าย 58.15 
 เป้าหมายไตรมาสที่ 3 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 75.00 ใช้จ่าย 81.74 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 80.00 ใช้จ่าย 81.76 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 57.00 ใช้จ่าย 81.65 
 เป้าหมายไตรมาสที่ 4 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 93.00 ใช้จ่าย 100 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 98.00 ใช้จ่าย 100 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 75.00 ใช้จ่าย 100 
 
 
 
 หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย

ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/36204 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565  สรุป     
สาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว 
- รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบส่วนราชการ 
งบประจ า ได้รับจัดสรร 1,272.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 526.70      

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.40 ล าดับที่ 16 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 527.16
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.43 เป็นล าดับที่ 16 ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย     
6.10 
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,021.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
2.06 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ล าดับที่ 29 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 55.06 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.39 เป็นล าดับที่ 21 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย -23.57  
          งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,293.56 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 528.76 
คิดเป็นร้อยละ 23.05 ล าดับที่ 12 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 582.22 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 25.38 เป็นล าดับที่ 13 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย – 8.70 

งบพัฒนาจังหวัด 
งบประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 80.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว - 
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ใช้จ่ายแล้ว - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -   

 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 142.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว - 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ใช้จ่ายแล้ว - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -   

งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 223.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  -          
ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ –  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีประมาณ พ.ศ. 2566 

ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 เงินกู้ COVID – 19 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2565 
ได้ รั บจั ดสรร 1,730.44 ล้ านบาท เบิ กจ่ าย 1,663.58 ล้ านบาท                                 

คิดเป็นร้อยละ 96.14 คงเหลือ 66.86 ล้านบาท 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 
งบเหลื่อมปี 1,623.62 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.75 ล้านบาท               

คิดเป็นร้อยละ 2.39 คงเหลือ 1,584.87 ล้านบาท 
ส านักงานคลังจั งหวัดได้จัดท าระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด หากส่วนราชการ/หน่วยงานต้องการติดตาม
ตรวจสอบสถานการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการก็สามารถดาวน์โหลดระบบได้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกจ่าย 

    
 
 
    - โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 26 ตุลาคม 2565 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ลงทะเบียนสะสม จ านวน 33,170 ราย เป็นล าดับที่ 1๑ 
ของประเทศ 
         ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 22,071,767 ราย 
 ปัญหาอุปสรรคจาการด าเนินการ 
 1. ปัญหาจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่แยกกันอยู่/ไม่เจอกันมานาน/หากัน
ไม่เจอ ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส และ
ลายเซ็นต์คู่สมรส 
 2. ปัญหาจากผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของครอบครัว ที่พบว่า 
สถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการ
ปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงได้หย่าแล้วและมีใบส าคัญ 
การหย่า ทั้งนี้ได้แจ้งปัญหานี้ทางกลุ่มไลน์ลงทะเบียน บก.แล้ว  
 ขอน าเรียนเพ่ิมเติม เรื่องการเปิดบัญชีส าหรับโครงการสมทบทุนเล่าเรียน
หลวงพระสงฆ์ไทยของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดบัญชี 
ชื่อบัญชี ผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6620773494 ปัจจุบันมีเงินในบัญชี 296,311 บาท      
เงินสดบนต้นผ้าป่า จ านวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,311 บาท  
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 (๒) รายงานสภาพอากาศ  
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ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด รายงานสภาพ อากาศประจ าเดือนตุลาคม 2565  
วันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1 – 2 

องศาเซลเซียส ปัจจัยเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ท าให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 

ส าหรับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเล
จีนใต้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ท าให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีอุณหภูมิลดลง 

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 
พฤศจิกายน 2565  

จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและลมแรง  อุณหภูมิลดลง 2 – 4 
องศาเซลเซียส  ปัจจัยเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิ
สูงสุดระหว่าง 31 – 32 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส  

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอากาศหนาวเย็นเพ่ิมมากขึ้นและจะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย

ได้ในบางวัน ปัจจัยที่ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีอากาศหนาวเย็นเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางภาคเหนือและ     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลาง  คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 31 – 32 
องศาเซลเซียส ต่ าสุด 19 – 21 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย 

 
 
  
รายงานปริมาณน้ าฝนของจังหวัดร้อยเอ็ด   
สรุปตั้งแต่เดือนมกราคม – 28 ตุลาคม 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดปริมาณน้ าฝน

สะสม จ านวน 1,006.6 มิลลิเมตร  สูงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ 1,340 มิลลิเมตร)  
ณ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว โดย    

ฤดูหนาว ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดฤดูหนาวปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา 

    น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 (3) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    
         ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอรายงานสาธารณภัย 
2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  อุบัติเหตุทางถนน  
            สถิติในเดือนกันยายน 2565  เกิดอุบัติเหตุ จ านวน 24 ครั้ง 

บาดเจ็ด 14 คน เสียชีวิต 13 คน   
            สถิติสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2565   
            เกิดอุบัติ เหตุทั้ งสิ้น จ านวน 424 ครั้ง บาดเจ็ด 303 คน 

เสียชีวิต 177 คน โดยค่าเป้าหมายของจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 20.73 ต่อแสน
ประชากร คือ จะมีผู้เสียชีวิตได้ไม่เกิน 269 คน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 177 คน 
ระยะเวลาที่เหลืออีก 3 เดือนคาดว่าไม่เกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

เรื่องท่ี 2 สถานการณ์อุทกภัย  
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    จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบใน 15 อ าเภอ 

100 ต าบล 838 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 15,069 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 306,567.75 ไร่ ด้านปศุสัตว์ จ านวน 
26,276 ตัว พื้นที่ได้รับผลกระทบ 564.7 ไร่ โรงเรียน 16 แห่ง ถนน 14 สาย มี
ผู้เสียชีวิต จ านวน 4 คน  

          การคาดการณ์สถานการณ์น้ า  
ล าน้ าเสียว มี 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าชี ด้านล าเสียวใหญ่ 

มีปริมาณน้ าลดลงทุกวัน คาดว่าภายใน 10 วันสถานการณ์จะชัดเจน ส าหรับ       
ลุ่มน้ าชีจะมีเขื่อนที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
เขื่อนชนบท เขื่อนสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด จากการประชุม
เตรียมการฟ้ืนฟูหลังน้ าลดขอฝากโครงการชลประทานร้อยเอ็ดพิจารณาท าข้อมูล   
เพ่ือประกอบการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า เพราะมวลน้ าที่ปล่อยจากเขื่อนเป็น
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ าของจังหวัด จากสถานการณ์การปล่อยน้ า
ของเขื่อนอุบลรัตน์ลดลง โดยเขื่อนชนบท เขื่อนสารคาม เขื่อนวังยาง มีปริมาณน้ า
ลดลงซึ่งเป็นผลดีกับจังหวัดร้อยเอ็ด ส าหรับเขื่อนร้อยเอ็ดมีปริมาณน้ าเพ่ิมสูงขึ้น 10 
เซนติเมตร มีการระบายน้ า 119 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ส าหรับข้อมูลที่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยากได้จากโครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด คือ ข้อมูลมวลน้ าทั้งหมด ได้แก่ น้ าทุ่ง น้ าท่า และน้ าเขื่อนทั้งหมดที่อยู่
เหนือจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวนเท่าไหร่ น้ าไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดคือท้ายเขื่อนวันละ  
 
119 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็ท าให้เราสามารถที่จะค านวณเป็นการคาดการณ์ได้ว่าเรา
จะเหลือมวลให้ในจังหวัดเท่าไหร่  
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี 3.3 (4) ชี้แจงการด าเนินงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด ประจ าอ าเภอ 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ได้มีการจัดการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 255๕ ถึง 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้หมดวาระแล้ว ซึ่งชุดที่
ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันเป็นการด ารงต าแหน่งรักษาการ ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการ
ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเกษตรกร     
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  และจะด าเนินการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด      
ในการเลือกตั้ง ก าหนดการเลือกตั้งแผนเดิมจะท าการเลือกตั้งในวันที่ 25 ธันวาคม 
2565 ซึ่งมีก าหนดการด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ให้สิ้นสุดก่อนจัดการเลือกตั้ง 
30 วัน ในเรื่องนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานกับหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการ
ในเรื่องนี้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติได้อนุมัติเงินงบประมาณในส่วนงบกลางของ      
ส านักนายกรัฐมนตรีให้ทางกระทรวงมหาดไทยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เงิน
งบประมาณอยู่ที่ส านักงบประมาณเพ่ือตัดยอดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แจ้งให้สภาเกษตรจังหวัดในแต่ละจังหวัดประสาน
ข้อมูล โดยน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ให้ เป็นไปตามระเบียบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอไปแล้ว           
ขออนุญาตน าเรียนนายอ าเภอได้รับทราบว่า การด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้สมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นเขตแต่ละเขตซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อ าเภอ โดยถือว่า 1 
อ าเภอเป็น 1 เขตเลือกตั้ง จึงมีสมาชิก 1 คน/เขต/อ าเภอ  

ในส่วนการด าเนินการนายอ าเภอ เป็นประธานคณะกรรมการ ส าหรับการ
ประสานงานอ าเภอจะเป็นผู้ด าเนินงานในเรื่องก าหนด ประกาศเขตเลือกตั้ง หน่วย
เลือกตั้ง  

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเป็นเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมุดข้ึนทะเบียนเล่มเขียว ในส่วนของกลุ่มองค์กรที่ขึ้น
ทะเบียนกับสภาเกษตรกรที่ยังไม่มีสมุดเล่มเขียว เมื่อมีการประกาศรายชื่อหากไม่มี
ชื่อในบัญชีก็สามารถขอเพ่ิมชื่อได้ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องเป็นเกษตรกรที่อาศัยในพ้ืนที่
ภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เป็นเวลา 1 ปี  

สภาเกษตรกรจังหวัดจึงขอความอนุเคราะห์จากอ าเภอแจ้งคณะกรรมการ
ในส่วนชองอ าเภอ และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดส่งเอกสารให้            
เรียบร้อยแล้ว และขอรายชื่อผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้แก่ 
 
 
ปลัดอ าเภอ  ฝ่ายปกครองของแต่ละอ าเภอ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มี      
การอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบวาระที่ 3.3 (5) การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปี 2566  

ปลัดจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแล้ว และจะ
ก าหนดประชุมฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เบื้องต้นขอความร่วมมือจาก
หัวหน้าส่วนบางท่านที่มีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการขายสลากกาชาด
โดยจังหวัดจะน าส่งให้ส่วนราชการได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกหน่วย และในสิ้นเดือนพฤศจิกายนหากมีการจ าหน่ายสลากไป
บางแล้วขอให้หน่วยงานได้น าส่งเงินบางส่วนให้กับฝ่ายเลขาการเงิน และจังหวัดได้
ก าหนดวันรวมน้ าใจ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
และส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการร่วมบริจาค
เป็นเงินสด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับภาคีเครือข่ายและพ่ีน้องประชาชนถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องจัดครั้งนี้ที่ศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลกาลางจังหวัด 
และขอฝากส านักงานประชาสัมพันธ์จั งหวัด เตรียมแผนและแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือในเสนอที่ประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือประกอบขอ
ความเห็นชอบ 

   เรื่อง การด าเนินการจัดงานประเพณี สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป 
ประจ าปี 2565  
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นายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ก า ร จั ด ง า น ประเพณี สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ถือเป็นงาน
ประจ าจังหวัด 

  โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นงานฝ่ายลขา ร่วมกับทางอ าเภอและส่วนราชการ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นงานประเพณีเชิงสัญลักษณ์ของจังหวัดและ
เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดงาน สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป 
หรืองานลอยกระทง โดยจังหวัดได้รับการสนับสนุนจาก ททท.มาโดยตลอด และได้
ยกระดับงานลอยกระทงระดับจังหวัด ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
จังหวัดได้รับพระราชทานพระประทีป จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติยิ่งแก่ชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปะอาชา) มาเป็นประธานในพิธี โดยมีจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  
    - การประกวดร าวง สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป 
   - การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   - พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานแห่งรอบเมือง 
   - ร าวง สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป  5,000 คู ่
   - การแสดง แสง สี เสียง 
   - การประกวดธิดาสาเกตนคร 
 
 
   ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
   - พิธีสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง 
   - พิธีเปิดงานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป  ประจ าปี 2565 
   - ชมขบวนแห่ 11 เมืองร่วมสมัย 
   - พิธีอัญเชิญพระประทีปร่วมลอยท่ีบึงพลาญชัย 
   - การแสดง แสง สี เสียง 
   - ชมการจุดพลุไฟ 
   จังหวัดร้อยเอ็ดมีมาตรการในการป้องกันในด้านต่าง เช่น ด้านความ

ปลอดภัย การร่วมกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจังหวัดได้ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนไม่มีการจุดพลุไฟ ขายโคมไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ประชาชนมาโดยตลอด และเป็นการจัดงานที่ปลอดแอลกอฮอล์ในบริเวณงานทั้งหมด 

   น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ประธาน   งานประเพณี สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ถือเป็นงานประเพณีที่ส าคัญ

ของจังหวัด ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน 
ในครั้งนี้ และขอเน้นย้ าการแต่งกายให้สวมใส่ผ้าไทย ไม่ให้มีการจุดพลุไฟ ประทัด  
กวดขันรักษาความปลอดภัยให้เต็มที และใช้กระทงที่อนุรักษ์ธรรมชาติสามารถ         
ย่อยสลายได ้

นายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ขอเพ่ิมเติมในวันที่  29 ตุลาคม 2565 นอกจากจะมี พิธีทอดกฐิน
พระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดตาที่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ยังมีการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ 126 กอง 
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ประจ าปี  2565 (ปีที่ 15) เพ่ือถวายให้แก่วัดในพ้ืนที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ไร้เจ้าภาพจองกฐิน โดยได้ร่วมกันทอดกฐินพร้อมกัน 126 กองในวันเดียวกัน ใน
การด าเนินการในปีนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเจ้าภาพ
กองกฐิน ได้ด าเนินการประสานงานจัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มี
ความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกอบกฐินของจังหวัด จ านวน 126 กอง โดยมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฝ่าย
ประสานงานจัดหาวัดที่จะมารับกฐิน จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วม
ทอดกฐินในครั้งนี้ ณ บริเวณมณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
และบึงพลาญชัย 

ระเบียบวาระที่ 3.3 (6) รายงานผลการด าเนินงานการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ท้องถิ่นจังหวัด   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดท าแผนปฎิบัติ
การฯ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้านในครัวเรือน
ให้ครบร้อยละ 100  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

ผลการด าเนินจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้ส ารวจจ านวน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
 
- จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยู่จริง จ านวน 365,145 ครัวเรือน  
- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน จ านวน 63,371 ครัวเรือน 
- จ านวนประชากรทั้งหมด 1,088,310 คน  
- จ านวนประชากรที่จัดท าถังขยะเปียก (จ านวนสมาชิก ) จ านวน 

248,699 คน 
- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 แห่ง ด าเนินการแล้ว 13 แห่ง 
- ศพด.เข้าร่วมโครงการ จ านวน 519 แห่ง ด าเนินการแล้ว 415 แห่ง 
น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 (7) สรุปผลการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ขอน าเสนอเป็น VTR 
 สรุปได้ดังนี้ ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบาย ให้ทุกกระทรวง กรม และทุกจังหวัด 

ก าหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) 
” ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายส่งมอบบริการด้วยใจ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
contact Center : GECC) ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และได้ประสานความร่วมมือจัดท าบันทึก
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ข้อตกลงให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง บู รณาการร่ วมพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการประชาชน จนส่งผลให้ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรอง “ผ่าน
มาตรฐาน” (ตรารับรองสีฟ้า) ในปี พ.ศ.2559 จากนั้นได้พัฒนาและประเมิน
ยกระดับการรับรองเป็น “ระดับก้าวหน้า” (ตรารับรองสีเงิน) ในปี พ.ศ.2562 และ
ในปี พ.ศ.2565 ผ่านการประเมินรับรองเป็น “ระดับเป็นเลิศ” (ตรารับรองสีทอง) 
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข และเป็น 1 ใน 3 
ของหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระดับเป็นเลิศจากรัฐบาล ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งเกิด
จากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการพัฒนาความ
สะดวกมีหน่วยงานที่ร่วมบริการประชาชนที่ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปติดราชการกับหลายหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานร่วมด าเนินการ ดังนี้ 

1.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บริการรับแจ้งการเกิด แจ้งการตาย 
2.ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการรับค าร้องขอและการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ใน
เบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

3.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาร้อยเอ็ด ให้บริการ
รับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และรับมอบอ านาจจากผู้ประสบภัยจากรถ 
เดินทางไปบันทึกประจ าวันต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต ารวจภูธรในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
 
 

4.ส านักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาจ่ายเงินค่าคลอดใน
ระหว่างนอนรักษาอยู่ ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และให้บริการสิทธิการรักษา
ประกันสังคมครบวงจร 

5.ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ศูนย์บริการผู้พิการครบวงจร ขึ้นทะเบียน และออกบัตรคนพิการ 

6.ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด อ านวยความสะดวกในการลงบันทึกประจ าวัน
ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือบริษัทกลางฯต้องได้รับมอบอ านาจ
จากผู้บาดเจ็บทุกรายให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนน ามาแจ้งความและลงบันทึก
ประจ าวัน เพื่อน ามาหลักฐานในการเบิกเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประธาน    ขอชื่นชมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมกันกับทีมงานทุกท่านช่วยกันด าเนิน 
โครงการนี้จนได้รับรางวัลเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ได้รับตรารับรอง 
สีทอง ซึ่งถือว่าสุดยอดแล้ว ขอชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดและทีมงาน 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 (8) การด าเนินการโครงการบริหารจัดการแบบบูรณา
การกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ขอน าเสนอเป็น Presentation  
    สรุปได้ดังนี้ 

 ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาหลักของสังคมถึงแม้จะมีการป้องกัน
ปราบปรามอย่างเต็มทีใ่นทุกรูปแบบตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็ตามแต่ยังมีการ
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แพร่ระบาดทั่วทุกชุมชน โดยเฉพาะผู้เสพบางรายเสพจนคุ้มคลั่งขาดสติท า
ร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวในชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สิน เกิดเป็นปัญหาวิกฤตด้านความปลอดภัยแก่สังคม สถิติพบว่า ในพ้ืนที่
เขตต ารวจภูธรภาค 4 มีผู้ป่วยทางจิตจากสารเสพติดมากถึง 852 ครั้ง สร้างความ
เสียหายเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท และผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 4 จึงได้มอบ
นโยบายให้มีการฝึกยุทธวิธีในการป้องกันยับยั้งผู้ป่วยคุ้มคลั่งขาดสติ และด าเนิน
โครงการคู่ขนานเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือ โครงการ “นาคาพิทักษ์ 
รักษ์ประชา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยจิตไปบ าบัดรักษาให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม โดยได้ด าเนินการส ารวจยอดผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางจิตและจัดกลุ่มเป็น 3 ระดับ กลุ่มสีเขียว มีจ านวน 15,517 ราย กลุ่มสีเหลือง 
มีจ านวน 7,044 ราย กลุ่มสีแดง มีจ านวน 2,531 ราย รวม 25,098 ราย      
เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง รวมถึงกระบวนการบ าบัดรักษา โดยต ารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่นและต ารวจภูธรจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยด าเนินการน าร่อง      
น าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาอย่างเป็นกระบวนการ โดยการบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดรูปแบบการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพทางกาย 
และโดยเฉพาะสภาพจิตใจจนผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติกลับคืนสู่ญาติและกลับคืน
สู่สังคม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด    โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” เป็นโครงการของต ารวจภูธร 
ภาค 4 โดยต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี และ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ตาม
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุของต ารวจภูธร
จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา แล้ว ตามค าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด   
ที่ 14954/2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ขบวนการด าเนินงานเริ่มขับเคลื่อน
โครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบค้นหาผู้ป่วยในแต่ละพ้ืนที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ก่อนน าเข้าสู่กระบวนการด าเนินโครงการตามขั้นตอน และจะได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนโครงการต่อไป 
 จากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้แจ้งให้
ต ารวจภูธรทุกหน่วยไปประชาสัมพันธ์ความความรู้และไปพบผู้น าชุมชนและ
ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ยนซึ่ ง เป็ น เป้ าหมายที่ อ่ อนแอ  และจั ดอบรม ให้ ค ว ามรู้                 
โครงการ หนี ซ่อน สู้ โดยเริ่มที่อ าเภอเชียงขวัญและจะได้ขยายไปทุกอ าเภอทุก
โรงเรียนเพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐานและได้ซ้อมว่าจะต้องท าอะไรก่อนหากเกิดเหตุ 

ประธาน  ขอให้ขยายผลทั้ง 2 โครงการ สู่ระดับต าบลโดยใช้อาสาสมัครเข้าไป     
ร่วมด้วย และขยายต่อในกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

๓.๔ เรื่องเพื่อทราบ    (น าเสนอโดยเอกสาร)   
         (๑)  การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  
                                           (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
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            (๒)  ปฏิทินกิจกรรม ส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

            (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)    
(๓)  ประมวลผลสรุปรายงานเอสารรายงานสถิติเผยแพร่ในรูปแบบ QR Code      
      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      (ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 

                (๔)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                (๕)  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมท าบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
                      ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
                      (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอ่ืน ๆ   
แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน                  
และนายอ าเภอ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕            
ก าหนดประชุม  ในวันอังคารที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๗   เรื่อง การรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ผลัดที่ ๒        
ประจ าปี 2565 ในวันที่ ๑ และวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยในปี ๒๕๖๕     
ทหารกองเกินมารายงานตัวในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยในปีนี้จะรายงานตัว            
ที่ค่ายประเสริฐสงคราม จ านวน ๑,๖๐๐ รายเศษ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ  
 
 
 
 ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน รายละเอียดส านักงานสัสดีจังหวัดและสัสดีอ าเภอได้
ประสานงานเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
      

ประธาน    ปิดการประชุม 
          เลิกการประชุม เวลา 12.10  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                         (นางนภสมล  สุวรรณทัต) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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              (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางวาโย  ตึกประโคน) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ   
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