
  

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 

วันจันทรท์ี่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
........................................ 

วาระก่อนการประชุม         ๑.  การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
                                         (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด) 
 ๒.  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                                        
 พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชี 

ข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

  (ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                                 ๔.  สรุปข่าวเด่นรอบเดือน (น าเสนอโดยวีดิทัศน์)  
                                       (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ข้าราชการ/ผู้บริหารย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
                                 ๑. นายชูศักดิ์     ราชบุรี         รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๒. นายชัยวัฒน์   ชัยเวชพิสิฐ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                   ๓. นายไพโรจน์   จิตจักร์         ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๔. นายพิชัยยา    ตุระซอง        หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

๕. นายธรณิศ      เทพแพงตา    หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๖. นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗.  นายสงกรานต์ เพ่ิมฤาชัย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๘. นายประสาน  ทองคง          หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
                               เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๓         ๓.๑ ข้อราชการส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด 
                               ๓.๒ ข้อราชการส าคัญของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๓.๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

      (๑)  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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


            และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
  (ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 

      (๒)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

/(๓) วิสัยทัศน์... 
 
            

        - ๒ -         
      (๓)  -  วิสัยทัศน์จังหวัดและทิศทางการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  - การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566” 
   งดรับ งดให้ No Gift Policy 
              -  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
                 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
              มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระประชวรโดยเร็ว 
              -  การแสดงแบบ “สืบสานต านานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ปีที่ ๒  
   -  การก่อสร้างองค์พญานาคศรีสุทนาคราช ทีอ่่างธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี 
                 (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
 (๔) รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรอ้ยเอ็ด) 
๓.๔ เรื่องเพ่ือทราบ (น าเสนอโดยเอกสาร)   
 (๑)  การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  

                                           (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
    (๒)  ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
            (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)    
 (๓)  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 

      จ านวน ๓ เรื่อง 
      - ผลการส ารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖  
        (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) 
      - ผลการส ารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย 
         พ.ศ. ๒๕๖๕  

- ผลการส ารวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้าน        
  การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     (๔)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน                  
  และนายอ าเภอ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖            
  ก าหนดประชุม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  



  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มงานอ านวยการ  โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๙๑๖๕ 

ที ่รอ ๐๐๑๗.๓/                วันที่          ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอ าเภอ  

          ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕) 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  

  ๑.  เรื่องเดิม 
          ตามที่จังหวัดก าหนดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน  
และนายอ าเภอ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕)  ในวันจันทร์ที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕           
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

  ๒. ข้อเท็จจริง 
                         ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท าระเบียบวาระการประชุมฯ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๕    
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้                          

  ๓. ข้อเสนอ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


