
  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่  ๒๗  กันยายน   ๒๕๖๕ 
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ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

........................................ 
วาระก่อนการประชุม 

๑. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้รับราชการครบ ๒๐ ปี ในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๒. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ 
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (ที่ท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๓. – พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
   และมอบเกียรติบัตรให้แกผู่้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจ าอ าเภอ  
   ประจ าปี ๒๕๖๕ 
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชน ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น 
  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

         - พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน 
                                                   ให้ครัวเรือนยากจน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

  (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

                                   ๓. . สรุปข่าวเด่นรอบเดือน (น าเสนอโดยวีดิทัศน์)  
                                         (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่  
   ๑. นายภูสิต  สมจิตต์   ผูว้า่ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                               ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
   ๒. พลตรี วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
                               ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองแม่ทัพภาคท่ี ๒ 
   ๓.. นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 
                                ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน 
                                ทางหลวงที่ ๑๗ 

                               -  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
                                  ๑. นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม          รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๒. พล.ต.ต.ไพโรจน์  มังคลา          ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๓. นายกฤษฎา    มะลิซ้อน   ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



      ๔. นายสายยนต์  สีหาบัว             ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                                             และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
               ๕. นายวัยวุฒิ     ศรีรัตน์              โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๖. นายลัพธวรรณ  วอลช์             แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด    
                                  ๗. นางอุทัยวรรณ  โกตระกูล         จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
                                                           - ๒ – 
 
                                  ๘. นายปิติ        ทั้งไพศาล           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๙. นายสวุิทย์     เศษโถ               เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
             ๑๐. นายอภิรัตน์   ป้องกัน              นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
                                ๑๑. นายวิวัฒน ์   เตชจินดาวงศ์       นายอ าเภอปทุมรัตต์ 
                                ๑๒. นายประพันธ์พงษ์  โสภารตัน์     นายอ าเภอเมืองสรวง 
                                ๑๓. นายพิสุทธิ์    แสนเมือง            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
                                ๑๔. ดร.ประมวล  วลิาจันทร์            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
                                ๑๕. นางพัชราภรณ์  ไชโยราช          ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 
                                ๑๖. นายสมภพ  เหลาสุภาพ            ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้าร้อยเอ็ด 
                                                                              บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด มหาชน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕   
                               เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
   ๓.๑ เรื่องเพ่ือทราบ 
                                     (๑) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

           (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) 
     (๒) - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

- โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ 
(ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 

     (๓)  - รายงานการด าเนินงานการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ    
             เรียบร้อยของบ้านเมือง 
             (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 
     (๔)  รายงานสภาพอากาศ 
           (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด) 
     (๕)  รายงานสถานการณอุ์ทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด                      
           (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด) 
     (๖)  เรื่อง รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

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


           ร้อยเอ็ดใหม่ 
           (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด)    
     (๗)  - เรื่อง การส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามก าหนด (ส่งใช้เงินยืมล่าช้า) 
           - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพระพุทธ 
             มิ่งเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด 
           (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)    
๓.๒ ข้อราชการส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด 

                               ๓.๓ ข้อราชการส าคัญของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๓.๔ เรื่องเพ่ือทราบ    (น าเสนอโดยเอกสาร)   
         (๑)  การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  
                                           (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
 
 
                                                  - ๓ – 
 
            (๒)  ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

            (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)    
         (๓)  รายงานการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 

                (๔)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                (๕)  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ ๑๑)  
                      ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
                      (ส านักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน                  
  และนายอ าเภอ ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ก าหนดประชุม 
  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์- 
  ชัยมงคล ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


