
                               
                                   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ 

       

                                                         ครั้งที่ 11/๒๕๖5           

                                          เม่ือวันอังคารที ่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕๖5           

                            ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด           

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

1.  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน 
 

          
2.  นายชนาส   ชัชวาลวงศ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
3.  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
4.  พ.ต.ต.สันติ  มุริจันทร์ แทน 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.พลพัฒน์  ธีรเนตร 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.  นางรัมภา เวียงวิเศษ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด           
15.  นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด           

16.  นายสราวุธ ศรสีมวงศ์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           

17.  นายไพสันต์ 
ฃอารญา 

ขุ่ยรานหญ้า 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.  นางสาวสิรินาฎ   เศรามาตย์ แทน พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด         
23.  นายวาทิน ไชยขันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
24.  นางสาววิภาดา รัตนโรจนา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
25.  นายก าพล ศรีกา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           
26.  นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด            
27.  ร.ต.อ.ดนุพล   พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ            
28.   นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด           
29.   นายประภาส  ศรีเมือง ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดจีังหวัดร้อยเอ็ด           
30.   นายนพพร ตั้งจิตต์งาม  รกท. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด           
31.   นายปัญญา มูลค ากาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด               
32.   นางทิพชนก แสวงทรัพย์  แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
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33.  นายประยูร จรเจริญ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด           
34.  นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร  ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด           
35.  นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
36.  นายพณศักดิ์ สุดาเดช แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
37.  นางอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
38.  นายวิรัตน์ จวงพลงาม แทน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด           
39.  น.ส.จารุรัศม์ิ โคตรค า แทน ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด           
40.  นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด           
41.  นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
          

42.  นายสทุัศภูมิ  เชื้อทอง เขียวอ่อน แทน พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
43.  นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด           
44.  นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด           
45.  นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ยตุิธรรมจังหวัดฯ           
46.  นายสมพร   เฟ่ืองกฤษฎา ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด           
47.  นางสาวอรุณีย์  วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด           
48.  นางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 

 
          

49.  ผศ.ดร.สรุพงษ ์ แสงเรณู แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด           
50.  นายปริญญา นวลรักษา แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1             
51.  นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2           
52.  นางสาวเชอรี่ หารค า แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓           
53.  นายธนา โด่งพิมาย แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด           
54.  นายอวยชัย สุขณะล้ า แทน ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด           
55.  นายวิเชฐชัย ไชยทุม แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
56.  นางสาวธนกร ฤทธิแผลง ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี           
57.  นายประพิศ โบราณมูล แทน รองอธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอด็           
58.  นายเจริญ 

 
นิลสุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด           

59.  นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด           
60.  นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด           
61.  นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
62.  นายบุญถม กุมพล ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
63.  นายศราวุธ ประดับค า ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด                     
64.  นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด           
65.  นายสมพงษ์ ศิริบาล ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด           
66.  นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด           
67.  น.ส.นฤมล  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จว.รอ.           
68.  นายมงคล แสนวงศ์ษา ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด           
69.  นายปรีชา มูลสาร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด           
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70.  นางทองเลื่อน ศรีละคร แทน ผู้อ านวยการ.สนง.คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด           
71.  นางทานตะวัน เอมี่ แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
72.  นางสาวสิวารินทร์ กลั่นกลิ่น แทน ผู้อ านวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
73.  นายผดุงศักดิ์ จุลพันธุ แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.รอ.           
74.  นายศุภกร เลาะหะนะ แทน ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
75.  นายมุณินทร์ชร อัคนิจ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด           
76.  นายธวัชชัย ไกรกลาง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์           
77.  นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)           
78.  ส.ต.ต.สมพร น้อยค าสิงห์ หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 – 7 ร้อยเอ็ด           
79.  นายมณีศักดิ์ รัตนเวฬ ุ แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด           
80.  นายสมชาติ ไชยโย รกท.ผอ.กักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด           
81.  นางยุวดี แจ้งกร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ           
82.  น.ส.ลัดดา โบลาศรี แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด           
83.  นายศักดิ์ชัย   จงกิจวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)           
84.  พ.ต.ธรรมรัตน์ สุวรรณไตร หัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย จ.ส.3 ร้อยเอ็ด           
85.  จ่าเอกสมเกียรติ วันกลาง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายกรมประมงร้อยเอ็ด           
86.  นายประสาน ทองคง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี           
87.  นายคุณาวุฒิ ไชยค าภา แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด           
88.  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด           
89.  นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด           
90.  นายวัฒรินทร์ บ ารุงสัตย์ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด           
91.  นายกฤษฎา วิเศษ แทน ผจก.ส านักงาน กสทช.เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด           
92.  นายสงค์กา วิสัชนาม แทน ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
93.  นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
94.  นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           
95.  นายวุฒิชัย อิสิสิงห์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
96.  นางรุ่งทิวา ธรณี แทน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
97.  นางสาวรัชนิดา โอษฐิเวช แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด           
98.  นายบุญมา กุลชาติ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด           
99.  นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด           
100.  นายคงคา ชื่นจิต นายอ าเภอสุวรรณภูมิ           
101.  นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอ าเภอเกษตรวิสัย           
102.  นายด ารงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอ าเภอธวัชบุรี           
103.  นายวีระพงษ์ 

 
โคตรพงษ์ นายอ าเภอเสลภูมิ           

104.  ว่าที่ ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอโพนทอง           
105.  นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอ าเภอพนมไพร           
106.  ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน           
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107.  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอ าเภอหนองพอก           
108.  นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอ าเภออาจสามารถ           
109.  ว่าที่ ร.ต.อดุลเดช หมั่นวิชาชัย นายอ าเภอปทุมรัตต์           
110.  นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอ าเภอโพธิ์ชัย           
111.  ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอ าเภอศรีสมเด็จ           
112.  นายทินกร ขันแก้ว นายอ าเภอจังหาร           
113.  ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ ามณี นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง           
114.  นายวัชระ สิงห์เปี้ย แทน นายอ าเภอเชียงขวัญ           
115.  ว่าที่ ร.ท.กล้าณรงค์ อารีเอื้อ แทน นายอ าเภอโพนทราย           
116.  นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นายอ าเภอเมืองสรวง           
117.  นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอ าเภอหนองฮี           
118.  นายสันติ โอฆะพนม นายอ าเภอเมยวดี 

 
          

         ผู้ไม่มาประชุม             
     1.      ผู้อ านวยการศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 
     2.      หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
     3.      ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง 
     4.      ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 
     5.      ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัข้าวร้อยเอ็ด 
     6.      หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
     7.      โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด 
     8.      ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 
     9.      ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
    10.     ผู้แทน กธจ.จังหวดัรอ้ยเอ็ด 
    11.     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
    12.   ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 
    13.     ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
    14.     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. นางภีชญา    หงษ์มาลา  เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด           

    7. นางนภสมล    สุวรรณทัต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจังหวัด           

    8. นายภาณุพงศ์    พรมมงคล นายช่างไฟฟ้า ส านักงานจังหวัด            

   9. นางสาวสุภัตรา                จันทร์สม เจ้าหน้าชมรมธนาคารร้อยเอ็ด           
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.   
    ๑   พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชเูกียรติ ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

         จาการที่มีจ านวนสมาชิก “กิจกรรม ก้าวท้าใจ” เป็นล าดับที่ ๑ ในปี ๒๕๖๒     
         ถึง ๒๕๖๓ และล าดับที่ ๒ ในปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๕ 

                                         (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) 
๒ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่น าแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน   

ที่ด ี(Good Labour Paractices : GLP) และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการ
บริหารกิจการ ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ แห่ง  
(ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๓.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณา                    
     การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๖ 

(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 
                                          ๔.   - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                                                   ระดับจังหวัดตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2022 
        - พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
                                                   ประจ าปี ๒๕๖๕ 

  (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 
  ๕.   พิธีมอบโลร่างวลัพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 
        การประกวดประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยั 
                                             ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕       

(ส านักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด) 
 ๖.   พิธีมอบใบประกาศเกียรตคิุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและประโยชน ์       
           เพ่ือสังคม 

(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด) 
๗. พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาเกตนุคร” ตามค่านิยม ๑๑ ประการ  

(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด)       
๘. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขออนุญาตน านักกีฬาเปตองที่ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง

ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ ๔ ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๗ ปี ชาย และผู้ฝึกสอน 
เข้าร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                                      

                                   ๙.  สรุปข่าวเด่นรอบเดือน (น าเสนอโดยวีดิทัศน์)  
                                         (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ข้าราชการ/ผู้บริหารย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
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                                  ๑. นายชนาส  ชัชวาล วงศ์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                                                      ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 

-  ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
   ๑. นายอานนท์     จันทร์สุข     คลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๒. นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๓. นายก าพล        สีกา          โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  

                                  ๔. นางสาวอัมพร    เปรมปรี     แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
      ๕. นายศราวุธ       ศรีสมวงศ์    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 

   ๕. นายวสันต์        พรหมดีสาร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 
   ๖. นางวารุณี        ศรีละไม      สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 
   ๗. นายมงคล        แสนวงศ์ษา  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 

         ๘. นายสุขาติ        พุทธลา       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

   ๙. นายศราวุธ       ประดับค า    ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 
 ๑๐. นายวิเชียร       สุดาทพิย์  นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 ๑๑. นายด ารงศักดิ์   นาคีสังข์      นายอ าเภอธวัชบุรี 
 ๑๒. นายคงคา        ชื่นจิต         นายอ าเภอสุวรรณภูมิ 
 ๑๓. นายอิฐเชษฐ์     นาคะเต      นายอ าเภอเมืองสรวง 
 ๑๔. นายนิทัศน์       เทศสวัสดิ์    นายอ าเภอโพธิ์ชัย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕   
                               เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  
ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ๓.๑ ข้อราชการส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธาน  กล่าวชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แก่ งานแสดงเชิดสิงโต งานงิ้ว และงานประเพณีสมมาน้ า     
คืนเพ็ง เส็งประทีป ซึ่งมีผู้เข้ามาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมากทั้งคนในจังหวัดร้อยเอ็ด
และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และหวังว่างานอ่ืนๆ ที่เราจะจัดต่อไปก็จะมีคนมา
ร่วมงานจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดดีขึ้น  

  กิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
  วันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 

http://www.roiet.go.th/
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  วั น ที่  ๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖ งาน

ประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๖  ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดจะได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานในด้านต่างๆ ให้รอบ
ครอบรัดกุมเพ่ือให้    การจัดงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  การขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดจะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ 

  ๑. การด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามข้อมูลเป้าหมายของTPMAP และ Thai QM 
ซึ่งจังหวัดจะต้องด าเนินการต่อเนื่องและได้ก าชับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่รวมถึงผู้น าท้องถิ่น 
จิตอาสา อาสาสมัคร และผู้น าชุมชนต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
 
 
  ๒. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ลดโลกร้อน จังหวัดได้ก าชับให้      

ทุกอ าเภอแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ไปส่งเสริมให้ประชาชนจัดท าถังขยะเปียก
ให้ได้ ๑๐๐ % ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  

  ๓. การน้อมน าพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๔. ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระด าริสมเด็จ     
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ 
หัตถกรรมไทย เพ่ือให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม       
สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ใน
แผ่นดิน และส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยผ้าไทย สืบสาน
ความเป็นไทยให้คงอยู่  

5. ในช่วงฤดูหนาวอากาศแห้งมีลมพัดแรง อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
ประกอบกับเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวอาจะมีชาวบ้านลักลอบเผาเศษวัชพืช ตอซังข้าว  
ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดอัคคีภัย รวมถึงผลกระทบจากควันไฟ และฝุ่นละออง 
จึงขอฝากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ช่วยก ากับดูแลและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน ในพ้ืนที่ได้รับรู้         
ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

๖. สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ
แล้ว เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือชดเชยความเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้รีบเข้าส ารวจและจัดท าบัญชีรายงานเพ่ือขอเงิน
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ชดเชยตามระเบียบของ ทางราชการ ขอฝากส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งส ารวจความเสียหาย
อย่าให้เกิดความล่าช้า เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว 

7. การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัด       
ทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 

8. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ ก าหนดจัดระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดงานครั้งนี้เป็น     
งานใหญ่มีนักเรียน และบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก โดยสนามแข่งขันกระจายอยู่ในทุกอ าเภอ ดังนั้น จะต้องท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงาน ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ  
ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด 

ผอ.สพป.เขต 2  จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจ านวนผู้มาร่วมงานครั้งนี้  ประมาณ          
๓ แสนคนเศษ ประกอบด้วย นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  คณะกรรมการ และผู้ปกครอง 

 

โดยจังหวัดจะจัดการประชุมชี้แจงและแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖5 จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565  

ประธาน    การจัดงานครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจ านวนมากจึงขอความร่วมมือจาก  
ทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้  ช่วยกันดูแลความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวกในทุกด้านแก่ผู้มาร่วมงาน 

  ๓.๒ ข้อราชการส าคัญของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ทุกส่วนราชการ  
(นายชนาส  ชัชวาลวงศ์)  ทุกหน่วยงานได้ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เนื่องจาก           

มีกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเงินไหลออกจากบัญชี จ านวนประมาณ ๓๙ 
ล้านบาท และยังมีอีกหลายแห่งที่ไม่ได้เป็นข่าว เนื่องจากระบบการโอนเงินของ    
ส่วนราชการเป็นระบบออนไลน์ซึ่งด้วยความไว้วางใจผู้บริหารได้ให้รหัสกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจของหน่วยงานจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทุจริตได้ง่าย จึงขอให้
หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความส าคัญหมั่นตรวจสอบเงินในระบบบัญชีของหน่วยงาน
เป็นประจ าเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้  

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ตามแนวทางปฏิบัติตามปกติเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องรายงานสรุปยอดเงิน
คงเหลือประจ าวันให้ตรวจสอบทุกวัน กรณีจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีการตรวจสอบ
เลยหากมีการตรวจสอบทุกวันจะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้ ดังนั้น ส่วนราชการควรก าชับให้
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่าย และรายงานทุกวัน 
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ประธาน  ฝากหัวหน้าส่วน ราชการตรวจสอบ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ           
ข้อกฎหมาย และระเบียบที่ก าหนดโดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอย่างกรณีนี้  
ขอฝากให้ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยก ากับและแนะน าส่วนราชการด้วย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องที่ ๑ การประสานงานกับภาคเอกชน (กปร.) เช่น หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมธนาคาร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ เป็นเสียงสะท้อนและ      
ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ส าเร็จ  จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ
สร้างการรับรู้หากมีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ขอให้
ประสานงานกับภาคเอกชนเหล่านี้ได้รับทราบข้อมูลด้วย เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

  เรื่องท่ี ๒ ขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ในด้านการประสานงานจะต้องประสานงานผ่านองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่ขณะนี้หน่วยงานยังประสานงานผ่านส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอยู่ ดังนั้น ขอแจ้งให้ส่วนราชการทราบหากมีงานที่จะต้องบูรณาการร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอให้ประสานงานผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนงาน 

 

 

เรื่องที่ ๓. การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างการจัดท าเรื่องการมอบอ านาจ ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบ
มีหลายเรื่องที่ส่วนราชการเสนอขึ้นมาแล้วในค าสั่งไม่มีการมอบอ านาจในเรื่องนั้น    
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แจ้งส านักงานจังหวัดเพ่ือจัดท าในค าสั่งมอบอ านาจ จึงขอ
ฝากให้ส่วนราชการตรวจสอบและแจ้งเรื่องให้ส านักงานจังหวัดทราบเพ่ือจัดท าค าสั่ง     
มอบอ านาจต่อไป    

  เรื่องที่ ๔ ด้วยจังหวัดมีการจัดการประชุมเพ่ือการขับเคลื่อนงานต่างๆ และ
จังหวัดได้แจ้งก าชับให้ส่วนราชการให้ความส าคัญขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง หรือหากมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ขอให้มอบให้ผู้ที่สามารถตัดสินใจแทนได้ร่วมประชุมแทน เพราะเนื่องจากที่ผ่านมา        
มีบางส่วนราชการมอบให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ไม่มีอ านาจการตัดสินใจได้เข้าร่วมประชุม     
ท าให้ไม่สามารถตัดสินใจหรือชี้แจงได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนงานที่จัดประชุม
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขอให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย 
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ประธาน  ค า สั่ ง ม อ บ อ านาจขอให้ส่วนราชการรอสักระยะ คาดว่าค าสั่ง
แต่งตั้ง        รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกในเร็วๆ นี้ เพ่ือจะได้จัดท าให้เสร็จ
สมบูรณ์ในเพียง     ครั้งเดียว 

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 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๕
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  เป้าหมายไตรมาสที่ 1  

 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 35.00 ใช้จ่าย 35.33 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 19.00 ใช้จ่าย 28.96 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 19.00 ใช้จ่าย 28.96 
 เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 55.00 ใช้จ่าย 55.78 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 39.00 ใช้จ่าย 58.15 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 52.00 ใช้จ่าย 56.24 
 เป้าหมายไตรมาสที่ 3 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 80.00 ใช้จ่าย 81.76 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 57.00 ใช้จ่าย 81.65 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 75.00 ใช้จ่าย 81.74 
 
 
 เป้าหมายไตรมาสที่ 4 
 รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย 98.00 ใช้จ่าย 100 
 รายจ่ายลงทุน  เบิกจ่าย 75.00 ใช้จ่าย 100 
 ภาพรวม        เบิกจ่าย 93.00 ใช้จ่าย 100 
 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบส่วนราชการ 
งบประจ า ได้รับจัดสรร 1,680.36 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 893.53     

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 53.39 ล าดับที่ 22 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 897.20 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.39 เป็นล าดับที่ 24 ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย     
+18.06 
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,038.57 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
49.78 คิดเป็นร้อยละ 2.44 ล าดับที่ 48 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 641.86 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 31.49 เป็นล าดับที่ 13 ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย +2.53  
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          งบภาพรวม ได้รับ จัดสรรงบประมาณ 3,718.93 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
943.30       คิดเป็นร้อยละ 25.36 ล าดับที่ 24 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 
1,539.05 ล้านบาท           คิดเป็นร้อยละ 41.38 เป็นล าดับที่ 12 ของประเทศ สูง
กว่าเป้าหมาย +7.30 

งบพัฒนาจังหวัด 
งบประจ า ได้รับจัดสรร 80.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.98 ล้านบาท    

คิดเป็นร้อยละ 1.22 ล าดับที่ 60 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 0.98 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.22 เป็นล าดับที่ 64 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย -34.11 
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 142.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ล าดับที่ 53 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 0.00 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 เป็นล าดับที่ 21 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย -28.96  
          งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 223.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.98       
คิดเป็นร้อยละ 0.44 ล าดับที่ 29 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 0.98 ล้านบาท           
คิดเป็นร้อยละ 0.44 เป็นล าดับที่ 37 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย – 33.64 

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

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖.๙๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 เงินกู้ COVID – 19 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2565 
ได้ รั บจั ดสรร 1,973.77 ล้ านบาท เบิ กจ่ าย 1,665.43 ล้ านบาท                                 

คิดเป็นร้อยละ 84.38 คงเหลือ 308.34 ล้านบาท 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 
งบเหลื่อมปี 1,646.32 ล้านบาท เบิกจ่าย 215.53 ล้านบาท               

คิดเป็นร้อยละ 12.97 คงเหลือ 1,432.79 ล้านบาท 
    - โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ลงทะเบียนสะสม จ านวน 337,559 ราย เป็นล าดับที่ 1๑ 
ของประเทศ 
         ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 22,292,984 ราย 
 
 ผลการตรวจสอบสถานะของครอบครัว 
 ยอดลงทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 337,559 ราย ตรวจสอบสิทธิ์
ผ่าน 323,329 ราย ไม่ผ่าน 14,230 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  
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 ผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านแล้วจะต้องรอตรวจสอบทรัพย์สินในเดือน
มกราคม 2566   
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ    

ประธาน    ขอฝากคลังจังหวัดในเรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่าย 
โดยเฉพาะงบประมาณปี 2566 และขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการช่วย
ก ากับดูแลให้การเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   

ระเบียบวาระที่ 3.3 (๒) รายงานผลการด าเนินงานการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ท้องถิ่นจังหวัด   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดท าแผน   
ปฏิบัติการฯ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน     
ในครัวเรือนให้ครบร้อยละ 100  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

ผลการด าเนินจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  

- จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยู่จริง จ านวน 374,546145 ครัวเรือน  
- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน จ านวน 109,465 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.23 
- จ านวนประชากรทั้งหมด 1,199,644 คน  
- จ านวนประชากรที่จัดท าถังขยะเปียก (จ านวนสมาชิก ) จ านวน 

392,041 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68 
- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 แห่ง ด าเนินการแล้ว 13 แห่ง 
- ศพด.เข้าร่วมโครงการ จ านวน 517 แห่ง ด าเนินการแล้ว 448 แห่ง 
เรื่อง การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 2565 โดยให้บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคีเครือข่าวร่วมกัน
รณรงค์และจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน         

 
  

การปลูกต้นไม้ กิจกรรม Big Cleaning Day การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ การก าจัด
ผักตบชวาในแหล่งน้ า ฯลฯ  โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาให้จัดกิจกรรมรณรงค์
และสาธิตการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมท าความสะอาดสองข้างทาง
ถนนในถนนสายหลักและถนนสายส าคัญที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมรณรงค์
การหยุดเผาเศษวัสดุ เศษวัชพืช ตอชังข้าวในที่โล่ง   

น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ขอฝากเรื่องการจัดท าถังขยะเปียก บางทีชาวบ้านยังไม่เข้าใจว่าการท า     
ถังขยะเปียกท าอย่างไร ขอฝากให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปให้
ความรู้ในเรื่องการท าถังขยะเปียกท าอย่างไรให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้ด้วย ซึ่งการ
ท าถังขยะเปียกเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์เป็นอย่างมากจึงอยากให้ท าทุกครัวเรือน 
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ระเบียบวาระที่ 3.3 (3) ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานสถานการณ์โรคจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่องที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

    จังหวัดร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 6 ที่มีการถ่ายโอนภารกิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ครบ 100% จ านวน 229 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 และมีประเด็นที่จะต้อง 
ติดตามและฝากที่ประชุมกรมการจั งหวัดและนายอ าเภอได้ร่ วมกันติดตาม               
ให้ความร่วมมือ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายว่าการถ่ายโอนจะต้องไม่กระทบ
ต่อการบริการพ่ีน้องประชาชน แต่ขณะนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อการบริการพ่ีน้อง
ประชาชน เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นปัจจัยปัญหาด้านบุคลากรที่มีการถ่ายโอนไป
เพียง 70% และจะมีการถ่ายโอนรอบที่ 2 ปัญหาคือมีบางพ้ืนที่และพ้ืนที่ห่างไกลไม่มี
บุคลากรถ่ายโอนไปเลย และมี รพ.สต.ที่มีบุคลากรเพียง 1 คน จ านวน 14 รพ.สต. 
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจได้เข้าไปช่วยเหลือ และได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ
ต่างๆ เพ่ือเข้าไปดูแล โดยได้จัดพิธีส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2565 และได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 8 ข้อ สรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. ร่วมกันพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากร 
 2. ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 3. ร่วมกันนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 
 5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจะส่งเสริมและสนับสนุนตามที่         
ร้องขออย่างเต็มที่ 
 6. ตกลงจะใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเดิม เพ่ือสนับสนุนระบบบริการ บริหาร
จัดการ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 7. ร่วมกันก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะด าเนินงานจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างทุกประเภท ต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน 
 การจัดสรรงบประมาณ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวที่โอนเงินงบประมาณ
จัดสรรให้ รพ.สต.ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 150,000,000 บาท  
 จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีแนวคิดให้จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับอ าเภอ 
(กสอ.) โดยมีร่างคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 1. นายอ าเภอ       ประธาน 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ในเขตอ าเภอ) ที่ปรึกษา (1 - 2 คน) 
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 3. ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลชุมชน    รองประธาน 
 4. สาธารณสุขอ าเภอ     กรรมการ 
 5. ท้องถิ่นอ าเภอ      กรรมการ 
 6. ผู้แทน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    กรรมการ 
 7. ผู้แทน นายก อบต./เทศบาล    กรรมการ 
 8. ประธาน อสม.อ าเภอ     กรรมการ 
 9. ประธานคณะกรรมการประสานงาน รพ.สต.อ าเภอ กรรมการและเลขานุการ 
 10. ผู้แทน ผอ.รพ.สต.       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 บทบาทและหน้าที่ในการติดตามและรับทราบปัญหาอุปสรรคหลังการถ่าย
โอนภารกิจ และเสนอให้ กสพ.จังหวัด พิจารณาแก้ไข เช่น  
 1  ปัญหา รพ.สต. ขาดยาพ้ืนฐาน และการก าจัดขยะติดเชื้อ 
 2. ปัญหาด้านบุคลากร 
 3. ปัญหาด้านงบประมาณ 
 4. ปัญหาด้านบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
 5. การร้องเรียน ไม่พบการร้องเรียนของประชาชน 
 การประชุมติดตามการด าเนินงานภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2565 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมกับนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และมีมติให้มีคณะกรรมการเพ่ือ
รับทราบปัญหาอุปสรรคอะไรหลังการถ่ายโอนเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 
 ส าหรับประเด็นด้านการประสานงานตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด (นายสนอง  ดลประสิทธิ์) ได้แจ้งไปแล้วนั้น ยังมีปัญหาติดขัดอยู่ และหลาย
กรมมีความกังวลว่าหากมีการเกิดโรคระบาดขึ้น จะประสานงานกันอย่างไร       
ส านักควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ได้ลงพ้ืนที่มาจัดท าแผนและหารือกับ อบต.        
หากส่วนราชการพบปัญหาขอให้แจ้งนายอ าเภอซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในอ าเภอ       
ที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
 เรื่องที่ 2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ข้อมูล ณ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2565 
 สถานการณ์ทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น เร็วขึ้น แต่อาการ
รุนแรงน้อยลง ส าหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วถ้าติดเชื้ออาการก็จะไม่รุนแรง แต่ยัง 
 
 
กังวลส าหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 กลุ่มไตวายเรื้อรังถึงแม้จะ
ได้รับการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันก็ไม่ข้ึน 
  สถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลระหว่างวันที่ 21 – 27 
พฤศจิกายน 2565  
 พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จ านวน 29 ราย  
          ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จ านวน 41,273 ราย เสียชีวิต 
จ านวน 272 ราย 
          ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จ านวน 55,047 ราย เสียชีวิต
จ านวน 390 ราย 
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COVID – 19 ที่มีอาการปอดอักเสบ จังหวัด จ า น วนผู้ ป่ ว ย 

ร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
 จ านวนผู้ป่วย ทั้งหมด 11 ราย 
 ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มอบนโยบายให้ อสม. และ สสจ.เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชน
เป้าหมาย 2 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ และฝาก อสม.ช่วยชักชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ      
การฉีดวัคซีน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ชื่อ ร้อยเอ็ดรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน
ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย การฉีดวัคซีนยังเป็นแนวทางในการป้องกันโควิดของให้
ทุกท่านได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ส าหรับผู้มีภาวะเสี่ยงให้รับวัคซีนทุก 6 เดือน 
และกลุ่ม 608 เมื่อติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะได้รับการรักษาอย่าง
เต็มที่ เพราะการที่จะเป็นโรคประจ าถ่ินได้จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิต 
 เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน    จากรายงานสถานการณ์โควิดตอนนี้มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นจากเชื้อที่ 
กลายพันธุ์และแพร่ระบาดได้ง่าย แต่ไม่ค่อยรุนแรง และยังไม่ความห่วงใยส าหรับ
กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และกลุ่ม 608 ท าให้เรายังคงต้องรณรงค์ให้ประชาชน
และกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3.3 (4) การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยรัฐบาล ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้าน 
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ก าหนดจัดงาน      
วันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด 
“ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ณ ส านักงาน ป.ป.ช.  จังหวัด
นนทบุรี ส าหรับจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
ก าหนดจัดงานในวันที่  9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลลูม 
โรงแรมเอ็มแกนด์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  
ก าหนดจัดงานในวันที่  9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลลูม 
โรงแรมเอ็มแกนด์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 
 
 เวลา 09.00 น. – กิจกรรรมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1  กรรมการร่วมประชุมประมาณ 60 คน 
 เวลา 10.00 น. – กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับชมการ
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ส านักงาน ป.ป.ช.และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเนื่อง
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับส่วนกลาง โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 
 เวลา 11.00 น. – กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีผล        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565 (ITA) 
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ได้ระดับคะแนน AA (95 คะแนนขึ้นไป) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน่วยเข้ารับ         
การประเมิน 204 หน่วย ได้คะแนน AA จ านวน 151 หน่วย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 (5) รายงานสภาพอากาศ  

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด รายงานสภาพอากาศประจ าเดือนธันวาคม 2565  
วันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ปัจจัยเนื่องจากมี

มวลอากาศเย็นมีก าลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยท าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดร้อยเอ็ด       
เกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ อุณภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส อุณภูมิต่ าสุด 25 องศาเซลเซียส  

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  
– 4 ธันวาคม 2565  

จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและลมแรง  อุณหภูมิลดลง 2 – 4 
องศาเซลเซียส  มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ปัจจัยเนื่องจากมวลความกดอากาศหรือมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่ก าลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง อุณภูมิลดลงและมีลมแรง จังหวัดร้อยเอ็ดอุณหภูมิ        
จะมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ าสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส สู งสุด 29 – 32            
องศาเซลเซียส  

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าเดือนธันวาคม 2565 
จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอากาศหนาวเย็นเพ่ิมมากข้ึนโดยทั่วไป เนื่องจากบริเวณ

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างแรงส่วนใหญ่
และมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และจังหวัดร้อยเอ็ดจะมี
อากาศหนาวเย็นขึ้น คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 28 – 30 องศาเซลเซียส     
ต่ าสุด 16 – 18 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กน้อย  

รายงานปริมาณน้ าฝนของจังหวัดร้อยเอ็ด   
สรุปตั้งแต่เดือนมกราคม – 29 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดปริมาณ

น้ าฝนสะสม จ านวน 1,663.5 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ 24% (ค่าปกติ 1,340 
มิลลิเมตร)  

    น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
ระเบียบวาระอ่ืนเพิ่มเติม 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องที่ 1 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จังหวัดก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
 - เวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์ 89 รูป) 
 - เวลา 08.20 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อไป 
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 เ รื่ อ ง ที่  2 กิจกรรมเดินแบบการกุศลของชมรมแม่บ้ าน
มหาดไทย ในงานกาชาดและปีใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2566 
   จังหวัดจึงขอความร่วมมือและเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ         
ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดขอเรียนเชิญ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและภาคีเครือข่าย รวบรวมเงินสนับสนุนรวมน้ าใจ
ช่วยกาชาด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด   ตามที่รับทราบในที่ประชุมเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 และมีการแถลงข่าวในวันที่ 9 
ธันวาคม 2565 จึงขอประสานงานกับเจ้าภาพว่าได้มีการประชุมหารือเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแล้วหรือไม่ เพราะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก จากประสบการณ์
ที่จังหวัดหนองคายมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมาก ปัญหาจะมีทั้งเรื่องคน รถ ของ และ   
ที่พัก รวมถึงปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ควรจะมีการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเตรียม    
ความพร้อมเรื่องปัญหาด้านการจราจร และเปิดศูนย์บริหารจัดการ เพ่ือให้การ          
จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ผอ สพป.เขต 2  ขออนุญาตน าเรียนเรื่องการเตรียมการจัดงานจะจัดประชุมเตรียมการจัดงาน  
ในแต่ละด้านในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 และขอน าเรียนกิจกรรมที่จะต้องขอความ 
อนุเคราะห์จากทุกภาคส่วน ดังนี้ 

 - วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
แถลงข่าวและร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ 3๑ มกราคม 2566 

- วันที่ 4 มกราคม 2566 กิจกรรมระดมทุนสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และอ่ืนๆ  

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยขอความ
อนุเคราะห์ส่งสปอตให้กับทุกหมู่บ้าน  

- การเข้าชี้แจงการจัดงานในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด 
- ประชุมย่อยหารือในแต่ละประเด็น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะได้น า

เรียนให้ทราบต่อไป 
 
- ขอความอนุเคราะห์การจัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล  
- ขอความอนุเคราะห์ด้านการจราจรจากต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างการแข่งขันวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 
2566 และวันที่ 31 มกราคม 2566 ระหว่างพิธีเปิดงาน   
  - ขอความอนุเคราะห์ด้านการพยาบาล จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
 ซึ่งจะได้หารือรายละเอียดในวันประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ต่อไป 
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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ประธาน    ด้ วยความเป็ น ห่วงจากท่านผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื่องจาก 

เป็นงานใหญ่และมีผู้มาร่วมงานจ านวนมาก จะต้องมีการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
และสร้างมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้มาร่วมงานว่าจะได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในระหว่างการจัดงาน และขอฝากทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ระดม
สมองและก าลังช่วยกันจัดงานครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี  

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด งานนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพและเป็นงานระดับภาค 20 จังหวัด ซึ่งจะ
มีคนมาจ านวนมาก ขณะนี้แนวทางการท างานยังไม่ขัดเจนเลย คณะท างานจะต้อง
บอกให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และหน่วยงานเจ้าภาพนัดประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 
2565 ซึ่งเดิมที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับประเทศเราจะ
ประชุมและขอความร่วมมือและขอให้จังหวัดออกค าสั่งมอบหมายภารกิจว่า
หน่วยงานไหนช่วยเรื่องอะไรซึ่งจะท าให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องงบประมาณและสถานที่
จัดการแข่งขัน กิจกรรม วัน เวลาซึ่งจะต้องละเอียดทุกเรื่องเด็กนักเรียนพักที่ใดบ้าง
วันไหนหน่วยงานได้วางแผนแล้วหรือยัง จากที่รับฟังหน่วยงานขอความอนุเคราะห์
แต่ไม่ทราบว่าขอความอนุเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง หากเราเตรียมงานไม่ดีก็จะท าให้
จังหวัดเสียชื่อ 

ผอ สพป.เขต 2   การเตรียมการจัดงานหน่วยงานสถานศึกษาได้ประชุมมาแล้ว 4 – 5 ครั้ง 
ได้ออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว และขับเคลื่อนกระบวนการมาแล้วประมาณ 60 % 

   น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน   ขอฝากเรื่องนี้ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพให้ความระมัดระวังและรอบคอบ    
ในทุกเรื่องอย่าให้เกิดความเสียหายได้ การจัดประชุมจะต้องจัดหลายครั้งเพ่ือซักซ้อม
และม่ันใจเพื่อจะด าเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย  

ระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
         (๑)  การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  
                                           (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
            (๒)  ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

            (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)    
(๓)  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 
      จ านวน ๒ เรื่อง 
      - สถิติเพ่ือประชาชน เรื่อง ภาวะการท างานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด 
        ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕) 
      - รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด 
 

                (๔)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                (๕)  สรุปขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตท างาน (๔ สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
                      เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
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                      (ส านักงาน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน                  
และนายอ าเภอ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ก าหนดประชุม  
ในวันจันทร์ที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์-
ชัยมงคล ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

ประธาน    ปิดการประชุม 
          เลิกการประชุม เวลา 12.15  น. 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                         (นางนภสมล  สุวรรณทัต) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

              (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางวาโย  ตึกประโคน) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ   
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