
                       และนายอ าเภอ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  (ครั้งที ่๑๑/2565) 
ในวันอังคารที่ 2๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา 09.๓0 น.    

                ณ  ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 อาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

5 อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด   

6.. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  

7. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏจังหวัดร้อยเอ็ด  

8. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 
 

9 ผู้บัญชาการกองพลทหารราชที่ 6  

10 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  

11 รอง ผอ.รมน.จว.รอ. (ฝ่ายทหาร)    

12 ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด   

13 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด   

14 หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   

15 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   

16 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด   

17 คลังจังหวัดร้อยเอ็ด  

18 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด    

19 เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด   

20 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด   

21 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   

22 ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด  

23 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ้ด  

24 แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  

                               



                                             -2- 

ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

25 จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  

26. ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด  

27 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  

28 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  

29 วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  

30 พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

31 ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

32 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  

33 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  

34 หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

35 ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  

36 สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด  

37 ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

38 พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

39 อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

40 ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

41 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

42 ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

43 ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

44 ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

45 ผอ.ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  

46 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  

47 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

48 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 

49 ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด 
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ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

50 สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด  

51 สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  

52 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  

53 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด  

54 ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  

55 ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด  

56 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  

57 หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด  

58 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด  

59 ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  

60 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด  

61 ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด  

62 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด  

63 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด  

64 ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จว.รอ.  

65 ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด  

66 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  

67 ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.รอ.  

68 ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  

69 หน.สนจ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  

70 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด  

71 หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์  

72 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)  

73 ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง  
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ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

74 ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๘ (ขอนแก่น)  

75 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  

76 หัวหน้าสถานี จ.ส.3 ร้อยเอ็ด  

77 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด  

78 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี  

79 ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

80 ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  

81 ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  

82 ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด    

83 ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  

84 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

85 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  

86 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  

87 ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

88 ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  

89 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  

90 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด  

91 ผู้จัดการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด  

92 โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด  

93 ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช.เขต 21 (ร้อยเอ็ด)  

94 ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  

95 ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  

96 ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  

97 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  

98 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  
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ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

99 ประธานสภาวัฒนาธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  

100 ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  

101 ผจก.ส านักงานบริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ด  

102 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด  

103 ผู้จัดการ ธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด  

104 ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร  

105 ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  

106 ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  

107 ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  

108 ผู้แทน กธจ.ร้อยเอ็ด  

109 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

110 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
 

111 นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

112 นายอ าเภอสุวรรณภูมิ  

113 นายอ าเภอโพนทอง  

114 นายอ าเภอเกษตรวิสัย  

115 นายอ าเภอเสลภูมิ  

116 นายอ าเภอพนมไพร  

117 นายอ าเภอธวัชบุรี  

118 นายอ าเภออาจสามารถ  

119 นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  

120 นายอ าเภอจังหาร  

121 นายอ าเภอปทุมรัตต์  

122 นายอ าเภอโพธิ์ชัย  

123 นายอ าเภอหนองพอก  
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ล าดับที่                          ผู้เข้าร่วมประชุม       หมายเหต ุ

124 นายอ าเภอเมยวดี  

125 นายอ าเภอโพนทราย  

126 นายอ าเภอเมืองสรวง  

127 นายอ าเภอศรีสมเด็จ  

128 นายอ าเภอหนองฮี  

129 นายอ าเภอเชียงขวัญ  

130 นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง  

131 นายอ าเภอหนองฮี  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะข้าราชการส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 


