
  

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๕ 
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ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
........................................ 

วาระก่อนการประชุม         ๑   พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 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 
                                  ๑. นายชนาส  ชัชวาลวงศ์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                                                      ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 

                             - ๒ - 
 

-  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 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  ตุลาคม  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. ๒๕๖๕ 
             และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
           - ผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๖  

 (ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 
     (๒)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 
     (๓)  - ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
      และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
             - รายงานสถานการณโ์รคจังหวัดร้อยเอ็ด 
             (ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดร้อยเอ็ด) 

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


      (๔)   การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
             (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 

   ๓.๔ เรื่องเพ่ือทราบ    (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 

                                 - ๓ - 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


