
                               
                                   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ 

       

                                                         ครั้งที่ 9/๒๕๖5           

                                          เม่ือวันอังคารที ่ 27  กันยายน  ๒๕๖5           

                            ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด           

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

1.  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน 
 

          
2.  นายชนาส   ชัชวาลวงศ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
3.  นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
4.  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
5.  นายจิตติวัฒน์  คิดวันนา อัยการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
6.  นายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด           
7.  นายปกรณ์ เทศท านุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ           
8.  พ.อ.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27           
9.   พ.ท.อภิวัฒน์  มูลสาร แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6           
10.   พ.อ.บ าเพ็ญ  เพ็ญภาคกุล แทน รอง ผอ.รมน.จว. (ฝ่ายทหาร)           
11.   พ.ต.อ.ไกร สอนสี แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด           
12.   นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
13.  นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
14.  นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด            
15.  นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดร้อยเอ็ด           
16.  นางสาวกุหลาบ หาวิเชียร แทน คลังจังหวัดร้อยเอ็ด           

17.  นายธีรเชษฐ สมวงศ ์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           

18.  นายไพสันต์ 
ฃอารญา 

ขุ่ยรานหญ้า ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
19.  พ.ท.ทศพล รุ่งบรรเทา แทน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด           
20.  นายสุวิทย์ เศรษโฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
21.  นายสมจิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด           
22.   นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด           
23.  นายพงษ์ศักดิ์   วรวงศ ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด         
24.  นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
25.  นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล   ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
26.  นายทรงศักดิ์ เทพา แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           
27.  นายช านาญ สมบูรณ์ แทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด            
28.  นายธนบดี   ครองยุติ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ            
29.   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด           
30.   น.ส.วิลาวรรณ  บุญเติม แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด           
31.   นายสายยนต์ สีหาบัว  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ           
32.   นายอ านาจ มะธิปิไข  แทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด               
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33.  น.ส.ณิชนันทน ์ ชื่นชม แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด           
34.  นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร  ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด           
35.  นายณรงค์ชัย ปุริโส แทน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
36.  นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
37.  นางสาวศิรินทร มุขสาร แทน ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด           
38.  น.ส.อัชนีญา ไหมหรือ แทน แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
39.  นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด           
40.  นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด           
41.  นายรณชัย สุริหาร แทน วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
          

42.  นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
43.  นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด           
44.  นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด           
45.  นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ยตุิธรรมจังหวัดฯ           
46.  นายสุรินทร์ น านาผล แทน ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด           
47.  นายสมพร   เฟ่ืองกฤษฎา ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด           
48.  นางสาวพชรพร  ผลาพรม แทน สรรพากรพ้ืนที่ร้อยเอ็ด           
49.  นายปกรณ์ ทุมดี แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 

 
          

50.  นายสุริยา ปัญญจิตร แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด           
51.  นายไพรจิตร นิลผาย แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1             
52.  นายเสนอ แสนค า แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2           
53.  นายพรมมา พันธภิบาล แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด           
54.  นายธนัท วิชาผง แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
55.  นายแพทย์ ชาญชัย 

 
จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด           

56.  นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด           
57.  น.ส.กุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด           
58.  นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
59.  นายบุญถม กุมพล ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
60.  นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด           
61.  นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด           
62.  นายสมพงษ์ ศิริบาล ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด           
63.  น.ส.นฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จว.รอ.           
64.  นายอาจณรงค์ ชื่นใจ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด           
65.  นายปรีชา มูลสาร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด           
66.  นางทองเลื่อน ศรีละคร แทน ผอ.สนง.คกก.ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั จว.รอ.           
67.  นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
68.  นายศิริศักดิ์ คุ้มไข่น้ า แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.รอ.           
69.  นางทัศนาพร ไชยพรม แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด           
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70.  นายกฤษฎา เครือวัล แทน หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 – 7 ร้อยเอ็ด           
71.  นายมณีศักดิ์ 

 
รัตนเวฬ ุ แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด           

72.  นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง           
73.  นางยุวดี แจ้งกร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ           
74.  ร.ท.ธรรมรัตน์ สุวรรณไตร หัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย จ.ส.3 ร้อยเอ็ด           
75.  นายวัชรินทร์ สุขเกษม ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
76.  จ่าเอก สมเกียรติ วันกลาง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด           
77.  นางพัทธนันท ์ ธนสินนพวิชญ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 

 
          

78.  นายคุณาวุฒิ 
 

ไชยค าภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด           
79.  นายบรรจง โฆษิตจิรนนัน์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด           
80.  นายสงกรานต์ อิศรานุวัฒน์ แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด           
81.  นายทรงศักดิ์ สืบผาง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด           
82.  นายสิทธิศักดิ์ เหลาเวียง แทน โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด           
83.  น.ส.บุณฑริก เสาหิน แทน ผจก.ส านักงาน กสทช.เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด           
84.  นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
85.  นายคูณเมือง อาจอักษร แทน ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
86.  นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร           
87.  นายณรงค์ ขันแข็ง แทน ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด           
88.  นายรังสูนย์ ใสสะอาด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
89.  นายวุฒิชัย อิสิสิงห์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
90.  นางรุ่งทิวา ธรณี แทน ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
91.  นายธนกร เงินงอก ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด           
92.  นายสมภพ เหล่าสุภาพ ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ด           
93.  นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด           
94.  นายคณพศ นิธิธนาพล แทน นายอ าเภอสุวรรณภูมิ           
95.  นายกฤษณ ภูภักด ี แทน นายอ าเภอเกษตรวิสัย           
96.  นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอ าเภอธวัชบุรี           
97.  นายวีระพงษ์ 

 
โคตรพงษ์ นายอ าเภอเสลภูมิ           

98.  ว่าที่ ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอโพนทอง           
99.  นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอ าเภอพนมไพร           
100.  นางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ แทน นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน           
101.  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอ าเภอหนองพอก           
102.  นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอ าเภออาจสามารถ           
103.  นายวศินรัตน์ ชารีวัน แทน นายอ าเภอปทุมรัตต์           
104.  นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอ าเภอโพธิ์ชัย           
105.  ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอ าเภอศรีสมเด็จ           
106.  นายทินกร ขันแก้ว นายอ าเภอจังหาร           
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107.  ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ ามณี นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง           
108.  นายวีระศิลป์ ทินราช นายอ าเภอเชียงขวัญ           
109.  นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอ าเภอโพนทราย           
110.  นายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน ์ นายอ าเภอเมืองสรวง           
111.  นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอ าเภอหนองฮี           
112.  นายสันติ โอฆะพนม นายอ าเภอเมยวดี 

 
          

         ผู้ไม่มาประชุม             
     1.        สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     2.        ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศรัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
     3.        ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 
     4.        ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด 
     5.        ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     6.        หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
     7.        หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 
     8.        ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
     9.        ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
   10.        หวัหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี 
   11.        ประธานกรรมการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
   11.        ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
   12.        ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวดัร้อยเอ็ด 
   13.        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

    1. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกฤต                      อรรคศรีวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด 

          

    2. นายภาคภูมิ     มะลิวัลย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานจังหวัด           
    3. นางวาโย    ตึกประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด           
    4. นายสรายุทธ    เชื้ออ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัด           
    5 นายศุภฤกษ์    ธนะกลม จ่าจังหวัด           

    6. นายภิเด่น    พงษ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด           

    7. นางภีชญา    หงษ์มาลา  แทน เสมียนตราจังหวัด           

    8. นางนภสมล    สุวรรณทัต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจังหวัด           

    9. นายภาณุพงศ์    พรมมงคล นายช่างไฟฟ้า ส านักงานจังหวัด            

  10. นายศักดิ์ชัย    สิงห์เปี้ย ปลัดอ าเภอ อ าเภอทุ่งเขาหลวง           

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.   

๑. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้รับราชการครบ ๒๐ ปี ในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 
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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     ผูว้่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                 ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
   ๒. พลตรี วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
                                 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองแม่ทัพภาคท่ี ๒ 
   ๓. นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 
                                 ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน 
                                 ทางหลวงที่ ๑๗ 
   ๔. นายธนบดี  ครองยุต ิ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                        ย้ายไป รกท.ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  จังหวัดหนองบัวล าภู 

      ๕. นายไพโรจน์  รุ่งพนารัตน์ ผู้จัดการ ธกส.ร้อยเอ็ด   
                                                                 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ ธกส.มหาสารคม   
                               -  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
                                  ๑. นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม          รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๒. พล.ต.ต.ไพโรจน์  มังคลา          ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๓. นายกฤษฎา    มะลิซ้อน   ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๔. นายสายยนต์  สีหาบัว             ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
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                                                                             และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
               ๕. นายวัยวุฒิ     ศรีรัตน์              โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๖. นายลัพธวรรณ  วอลช์             แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด    
                                  ๗. นางอุทัยวรรณ  โกตระกูล         จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                  ๘. นายปิติ        ทั้งไพศาล           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๙. นายสวุิทย์     เศรษโฐ              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 
ประธาน  กล่าวลาและขอบคุณหัวหน้าส่วนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและ

ผู้บริหารทุกภาคส่วน ที่ได้ให้รับความร่วมมือในการปฏิบัติราชการระหว่างด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  
๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙          
สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธาน  กล่าวขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมมือเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ซึ่งคณะที่ติดตามมา
ชื่นชมจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพร้อมในการถวายงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓           ๓.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ (๑)  เรื่อง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด                
คณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

http://www.roiet.go.th/
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   สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 26 กันยายน 

256๕  
   สถานการณ์ท่ัวโลก  
   - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม  620,253,838 ราย 
   - ผู้เสียชีวิตสะสม        6,540,339 ราย 
                                                 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2๙ ของโลก มีผู้ป่วยสะสมจ านวน ๔,๖78,671 ราย 
    ประเทศไทย ได้ ให้ บริ การฉี ดวั คซี นโควิด – 19 ให้ ประชาชนแล้ ว                 

จ านวน 141,915,693 โดส  
                                      เข็มที่ 1  สะสม 57,321,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.4 
   เข็มที่ 2  สะสม 53,827,842 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.4 
   เข็มที่ 3  สะสม 32,129,290 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.2 
 
   กลุ่มเป้าหมายหลัก 
    - ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย  
                                                เขม็ที่ 1  ฉีดแล้ว จ านวน 10,749,619 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.6 
    เข็มที่ 2  ฉีดแล้ว จ านวน 10,252,086 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.7 
                        เข็มที่ 3  ฉีดแล้ว จ านวน 6,502,964 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2  

ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 60) 
    - ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี  เป้าหมาย 5,150,082 ราย 
                                      เข็มที่ 1  ฉีดแล้ว จ านวน 3,328,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.6 
    เข็มที่ 2  ฉีดแล้ว จ านวน 2,493,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.4 
                          เข็มที่ 3  ฉีดแล้ว จ านวน 56,807 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.1 
    สรุปสถานการณ์โควิด - 19 

  * สถานการณ์ทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งในทวีปเอเชีย 
และทั่วโลกลดลงต่อเนื่อง หลายประเทศบริหารจัดการโรคโควิด – 19 แบบการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่น 
  * สถานการณ์ในประเทศไทย แนวโน้มพบผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ทั้งในทวีปเอเชีย 
แม้เปิดให้มีการท ากิจกรรมทุกอย่างเหมือนปกติแล้ว ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่
มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด – 19 แล้วร้อยละ 91.7 (จากการฉีดวัคซีน และติดเชื้อตาม
ธรรมชาติ) 
  * คาดการณ์ปี 2566 อาจพบการระบาดในลักษณะเพ่ิมขึ้นและลดลงตาม
ฤดูกาล คล้ายไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ ศักยภาพการจัดการตียง เวชภัณฑ์ บุคลากร สามารถ
รองรับผู้ป่วยอาการหนักได้เพียงพอ เมื่อเข้าสู่ระยะโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สามารถ
ลดระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้ รวมทั้งยกเลิกการแสดง หรือสุ่มตรวจ
เอกสารวัคซีน ผลการตรวจ ATK ส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ 

หากผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก น้อยกว่า 50 % จ านวนผู้ป่วยจะสูงขึ้น
ในสัปดาห์ที่ 30 และหากคงมาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และ
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100 % เว้นระยะห่างในสถานที่มีคน
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จ านวนมาก และล้างมือ บ่อย ๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 
608 ได้เพ่ิมขึ้น จ านวนผู้ป่วยจะน้อยกว่าหากผ่อนคลายมาตรการ 

   สถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 
   1. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ จ านวน 2 ราย  เสียชีวิต - ราย  
              2. ผู้ติดเชื้อยืนยัน ระลอกมกราคม 2565 มีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยสะสม 41,064

เสียชีวิต 272 ราย 
   สรุปการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดร้อยเอ็ด  
   รวมฉีดสะสม ๑,๘93,429 โดส 
   เข็มที่ 1 สะสม 806,209 ราย 
   เข็มที่ ๒ สะสม 751,564 ราย 
   เข็มที่ ๓ สะสม 307,746 ราย 
   เข็มที่ ๔ สะสม   25,764 ราย 
 
   ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 
            ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 218,843 คน  ได้รับเข็ม 1 จ านวน 

171,949 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 161,608 คน เข็มท่ี 3 จ านวน 74,022 คน 
   กลุ่มโรคเรื้อรัง เป้าหมาย 93,206 คน เข็มที่ 1 จ านวน 69,807 คน    

เข็มที่ 2 จ านวน 66,856 คน เข็มท่ี 3 จ านวน 33,534 คน 
   นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี เป้าหมาย 93,780 คน เข็มที่  1 จ านวน 

62,573 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 45,659 คน เข็มที่ 3 จ านวน 746 คน 
   นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี เป้าหมาย 85,640 คน เข็มที่ 1 จ านวน 

79,296 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 77,818 คน เข็มท่ี 29,327 คน 
   ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2   

ภาพรวมทุกกลุ่ม เทียบกลับเข็มที่ 2 อ าเภอที่มีจ านวนผู้มารับวัคซีนมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

ล าดับที่ 1 อ าเภอโพนทราย ร้อยละ 60.80 
ล าดับที่ 2 อ าเภอปทุมรัตต์ ร้อยละ 59.52 
ล าดับที่ 3 อ าเภอเมืองสรวง ร้อยละ 53.17 
ล าดับที่ 4 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยละ 58.08 
ล าดับที่ 5  อ าเภอพนมไพร ร้อยละ 56.23 
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และเข็ม 2 ในเด็กนักเรียน 5 – 11 

ปี รวมทั้ง 20 อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 93,780 ราย 
เข็ม 1 จ านวน 62,573 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.72 
เข็ม ๒ จ านวน 45,659 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.69 
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เข็ม 1,2  และเข็ม 3 ในเด็กนักเรียน 12 – 

18 ปี รวมทั้ง 20 อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 85,640 ราย 
เข็ม 1 จ านวน 79,296 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.59 
เข็ม ๒ จ านวน 77,818 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.87 
เข็ม 3 จ านวน 29,327 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.24 



 - 9 - 
ศบค.มีมติยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผล 30 กันยายน 2565 ปรับ “โค

วิด 19” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 
    เมื่อ COVID เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

1. ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตาม DMHT เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น 
๒ ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในที่มีคนแออัดหรือพ้ืนที่ปิดอากาศ

ไม่ถ่ายเทและตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย 
3. หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ คัดกรองอาการป่วยของพนักงาน

เป็นประจ า หากมีพนักงานป่วยจ านวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อทันที 
การปรับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับเปลี่ยนมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรค ส าหรับประชาชนขอให้ใช้มาตรการ
ป้องกัน คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เมื่อต้องอยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือ
สถานการณ์ท่ีมีความเสียง และให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามก าหนด 

 
 
มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 2U คือ 

    -  Universal Prevention  D – M – H – T ลดการติดเชื้อ 
    -  Universal Vaccination ในกลุ่ม 608  ลดอาการป่วยหนัก 

น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ลดลง แต่ทุกคนยังรักษามาตรการ
ป้องกันเป็นอย่างดียังคงสวมหน้ากากอนามัยเวลาไปข้างนอกหรือสถานที่เสี่ยง ซึ่งถือ
เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ งที่ท าให้การควบคุมการระบาดได้ผลดี  และมาตรการ 
Universal Vaccination ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันทั้งจากได้รับการฉีดวัคซีน 
และการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งเราจะมีการถอดบทเรียน และอยากให้เราดูเรื่องมาตรการ
ควบคุมป้องกัน และการสื่อสารต่างๆ ว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอะไรหรือไม่ 

  3.1 (๒) เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผู้แทน คลังจังหวัด  เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  
  ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  เป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4  

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน  และรายจ่ายภาพรวม จะต้องใช้จ่ายได้  
ร้อยละ 100   
รายจ่ายประจ า ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98 
รายจ่ายลงทุน  ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 75 
รายจ่ายภาพรวม ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 93   

   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
งบส่วนราชการ  
 งบประจ า  ได้รับจัดสรร 4,819.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,253.36 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.26 ล าดับที่ 67 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 4,272.66
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.66 เป็นล าดับที่  74 ของประเทศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย     -11.34  
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,327.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
3,171.15 คิดเป็นร้อยละ 73.28 ล าดับที่ 40 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 4,032.42 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.19 เป็นล าดับที่ 67 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย -6.81  
          งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,146.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
7,424.51 คิดเป็นร้อยละ 81.17 ล าดับที่ 60 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 8,305.09 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.80 เป็นล าดับที่ 75 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย – 9.20 

งบพัฒนาจังหวัด 
งบประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 33.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 27.06  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.58 ล าดับที่ 45 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 29.54 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.97 เป็นล าดับที่ 56 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย – 12.03  

 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 120.66 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 47.86  
                                   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.66 ล าดับที่ 65 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 120.51 
 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 เป็นล าดับที่ 23 ต่ ากว่าเป้าหมาย – 0.13        
งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 154.24 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 74.91 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.57 ล าดับที่ 61 ของประเทศ ใช้จ่ายแล้ว 150.04 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.28 เป็นล าดับที่ 37 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้ามาย – 2.72  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้รับจัดสรร 1,051.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 779 ล้านบาท คิดเป็นเป็น
ร้อยละ 74.08 คงเหลือ 272.61 ล้านบาท 

 เงินกู้ COVID – 19 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565 
ได้ รั บจั ดสรร 1,698.42 ล้ านบาท เบิ กจ่ าย 1,647.27 ล้ านบาท                                 

คิดเป็นร้อยละ 96.99 คงเหลือ 51.15 ล้านบาท 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 
งบเหลื่อมปี 1,824.84 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,739.54 ล้านบาท            

คิดเป็นร้อยละ 95.33 คงเหลือ 85.30 ล้านบาท 

ประธาน    ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส าหรับงบส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายซึ่งอยู่ในล าดับที่    
รั้งท้าย ส าหรับงบพัฒนาจังหวัด มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายที่ดีขึ้น ซึ่งในเดือนที่ผ่าน
มางบลงทุนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในล าดับที่ 76 ของประเทศ ในเดือนนี้เป็นล าดับที่ 23
ของประเทศ ภาพรวมเป็นล าดับที่ 37 ของประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณ      
ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดเพ่ิมมาขึ้น เราจะท าอย่างไรที่จะเร่งรัดให้สามารถอนุมัติ
โครงการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จไตรมาสที่ 1   

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ขณะนี้ได้รับโครงการที่ส่งมาขออนุมัติ จ านวน ๓๐ โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโครงการของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งมีโครงการ
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ย่อยแยกใบจัดสรรตาม รายการ ซึ่งในใบหน้าผิดและได้ท าการแก้ไขเสนอ
ให้         ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

ผู้แทน คลังจังหวัด  เรื่องโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2565 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ลงทะเบียนสะสม จ านวน 224,456 ราย เป็นล าดับที่ 10 
ของประเทศ 
         ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 17,724,239 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 ก ร ณี ผู้ ล ง ท ะ เ บี ย น
ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า 
 1. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับหลักฐานข้อมูล
กรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรศ
ของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 
06.00 น. เป็นต้นไป 
 2. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการ
ปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจ านวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจ านวน
บุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของ        
ผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ    
การลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป 
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ประธาน   นายอ าเภอทุกอ าเภอทราบข้อมูลนี้หรือไม่ ถึงวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ขอให้
อ าเภอช่วยตรวจสอบให้พี่น้องประชาชน 

ระเบียบวาระที่ 3.1 (3) รายงานผลการด าเนินงานการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ท้องถิ่นจังหวัด   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ส ารวจจ านวน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
จ านวน ๒๔,๗๑๒.๑๑ ตัน 

- ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการในครัวเรือน จ านวน 1,๕๙๑.๐๔ ตัน       
คิดเป็นร้อยละ 6.๔๔ 
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- ขยะมูลฝอยที่ อปท.คัดแยกได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ถังขยะ

เปียกครัวเรือน โครงการธนาคารขยะ จ านวน ๘,๔๙๘.๒๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.
๓๙ 

- ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น จ านวน ๑๔๕.๘๘ ตัน 
- ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑๖,๙๕๔.๐๓ ตัน คิดเป็น    

ร้อยละ ๖๘.๖๑ 
ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน จ านวน ๙๓๖.๘๐ ตัน 
การจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน 
    การด าเนินการขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

    จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งอ าเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้อสั่งการของประทรวงมหาดไทย และขอให้รายงานผลการ
ด าเนินการให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 10 
เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และได้มีหนังสือก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ และหนังสือแจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการท าถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนและให้จัดท าข้อบัญญัติ/ 
 
เทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 มีจ านวนครัวเรือนที่มีการจัดท าถังขยะเปียกแล้ว จ านวน 331}161 ครัวเรือน       
คิดเป็นร้อยละ 84.91 จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ จ านวน 389,705 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.91 จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 390,037 ครัวเรือน  

    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง  
การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือนอยู่ด้วย จ านวน อปท.ทั้งหมดจ านวน 202 แห่ง    
ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว จ านวน 85 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล 13 แห่ง 
อบต. 72 แห่ง   
         แนวทางการขับเคลื่อน/เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการขยะจังหวัดร้อยเอ็ด  
 ต้นทาง 
          - ด าเนินการตามแนวทางจังหวัดสะอาด 
 - ลดการใช้และคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
 - บูรณาการร่วมระหว่างเครือข่าย ทสม. อสม. และ อถล.มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  
      - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น 
การท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมัก การอัดก้อนฟาง การใช้ฟางข้าวเพาะเห็ด 
 - สนับสนุน ส่งเสริม เชิดชูเกียรติ พื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการชุมชน 
 - ขยะอินทรีย์ – ด าเนินการจัดท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ถังมหาดไทย เลี้ยงสัตว์ 

- ขยะรีไซเคิล - ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในทุกชุมชน 
- ขยะอันตราย – ด าเนินการรวบรวมส่งก าจัด โดย อบจ.ร้อยเอ็ด 
กลางทาง 
- รวบรวมและจัดตั้ง Cluster ขยะ 
- Transfer Station 
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ปลายทาง 
- ส่งเสริมโครงการ Mini Sanitary Landfill งบประมาณ 500,00/แห่ง 
- สร้างระบบก าจัดขยะตามหลักวิชาการในรูปแบบ Waste to Energy     

    โดยการเผาด้วยความร้อนสูงไร้มลพิษเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเอกชนร่วมลงทุน 
น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน   เรื่องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ส าหรับขยะปลายทางมี Cluster ที่ถูกต้องไม่กี่แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นการน าขยะไป
กองไว้ในที่สาธารณะประโยชน์ ขอถามเรื่องความก้าวหน้าของ 3 ท้องถิ่นที่ร่วมมือ
กันท าบ่อขยะ Mini Landfill  

นายอ าเภอธวัชบุรี  การท าบ่อขยะ Mini Landfill ของอ าเภอธวัชบุรีมีการท า MOU ร่วมกัน
ของ อปท.ในพื้นที่ 3 แห่ง ขณะนี้สัญญาครบก าหนดแล้ว และล่วงเลยมาประมาณ 
20 วัน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ าฝนท่วมขังในบริเวณท่ีขุดและมีการขอขยาย
ระยะเวลาสาเหตุอุทกภัย 

ประธาน  ขอให้ระมัดระวังหากพ้ืนที่ไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยจริง 
เพราะผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วงฤดูฝนน้ ามากจะท างานล าบากจะและอ้างเป็น 

 
 

สาเหตุการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ควรใช้เรื่องประกาศค่าปรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ในช่วงโควิดไปก่อน และเร่งการท างาน ในส่วนของบ่อขยะ 3 อปท.ที่ท า MOU 
ร่วมกันจะเป็นขยะฝังกลบแบบเดิมที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด าเนินการ อย่างน้อย    
ก็เป็นบ่อฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผมอยากให้มีโครงการก าจัดขยะ
ปลายทางที่เกิดขึ้นโดยถูกหลักวิชาการและมั่นคงจริงๆ คือมีผลยั่งยืนในระยะยาว 
ขณะนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดก าลังด าเนินการเรื่องบ่อขยะ และการผลิตขยะ 
RDF จ าหน่ายและคิดหาแนวทางท าอย่างไรก็จะเอากองขยะที่ฝังกลบซึ่งอยู่ด้านหน้า
ออกไปได้ สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น คือ โรงงานก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันต่อไป ส าหรับปัญหาเรื่องน้ าเสียโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้  ซึ่งทุกเมืองจะมีปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากการขยายตัว     
ของเมือง การแก้ไขปัญหาตามหลังจะเป็นเรื่องยาก หากเราไม่วางระบบบ าบัดน้ าเสียไว้  
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรท้องถิ่นด าเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือนอยู่ด้วย ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าเสียใน
อนาคตได้ในระดับหนึ่ง  

ระเบียบวาระท่ี 3.1 (4) รายงานสภาอากาศ  

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด รายงานสภาพอากาศประจ าเดือนกันยายน 2565  
ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่  8 เรื่อง พายุโนรู เมื่อวันที่  27 

กันยายน 2565 พายุไต้ฝุ่นโนรู มีความเร็วประมาณ 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง คาดจะ
เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กันยายน 2565 และจะอ่อนก าลังลง  
เป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่นตามล าดับ โดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตก
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เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามันทางภาคใต้บริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้นท า
ให้ช่วงวันที่ 2๘ กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 จะมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่และฝนตก     
หนักมากในบางแห่งและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
ภาคกลาง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและ
น้ าล้นตลิ่ง  

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 
ตุลาคม 2565  

วันที่ 28 – 29 กันยายน 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก
ถึงหนักมากและตกเป็นบริเวณกว้าง ปัจจัยจากพายุโนรู อาจท าให้เกิดน้ าท่วม และใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่าง  

วันที่ 30 กันยายน  – 3 ตุลาคม 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนร้อยละ 60 – 
80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าเดือนตุลาคม 2565 
ในช่วงแรกของเดือน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมประเทศไทยท าให้

จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีการกระจายของฝนเป็นระยะอากาศจะแปรปรวนมีอากาศเย็นบางวัน 
 
 
  
ในช่วงหลังของเดือน มีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและ              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศเย็นลงและฝนจะเคลื่อนไปยังภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปริมาณน้ าฝนประมาณ 90 -  120 สูงกว่าค่าปกติ 

เปรียบเทียบค่าน้ าฝน ระหว่างปี 2564 และ 2565 
เดือนพฤษภาคม 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติ และปี 2564  
เดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติ และปี 2564 
เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติ และปี 2564 
เดือนสิงหาคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 มีปริมาณใกล้เคียง

ค่าปกติ และปี 2564 
สรุปตั้งแต่เดือนมกราคม – 26 กันยายน 2565 มีปริมาณน้ าฝนสะสมของ

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,449.5 มิลลิเมตร  สูงกว่าค่าปกติ คาดว่าในปี 2565 
จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีปริมาณน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติ 

ปลายเดือนตุลาคม 2565 จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและจะสิ้นสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะหนาวกว่าปี 2564   

    น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  สถานการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบขณะนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณท่ีน้ าไหลมาจากท่ีอ่ืนไม่ใช้จากน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้น้ าชีปริ่มตลิ่งแล้ว  
แต่ยังไม่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแต่ท่วมพ้ืนที่การเกษตรนอกแนวผนังก้ันน้ า 
และที่ลุ่มต่ าหลายพ้ืนที่ และประชาชนได้เตรียมรับสภาวะน้ าท่วมแล้ว ส าหรับในเดือน    
กันยายน 2564 ปริมาณน้ าฝนใกล้เคียงกับปี 2565 สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือทางด้านใต้
ผนังกั้นน้ าล าเสียวใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานผนังกั้นน้ าอาจจะแตกเนื่องจากพายุที่เข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและไหลลงมาผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบกับพายุโนรูก็จะท า
ให้มีฝนตกหนักในจังหวัดร้อยเอ็ด ฝากให้ทุกพ้ืนที่เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์
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ของจังหวัด และมีหน่วย คอยช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้น้ าในอ่างหลายพ้ืนที่
เต็มปริมาณการกักเก็บและต้องระบายออก ขอให้ดูความมั่นคงแข็งแรงของผนังกั้นน้ า
ของอ่างเก็บน้ า และขอให้ทุกท่านอยู่ในพ้ืนที่เตรียมพร้อมโดยเฉพาะนายอ าเภอ             
ฝากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามและรายงานเรื่องภัยพิบัติ
ต่อไป และดูแลภายในเขตเมืองและรอบเมืองด้วย  

   ระเบียบวาระท่ี 3.1 (5) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    
        จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล   
อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุม
บ ริ เ ว ณป ร ะ เ ทศ เ วี ย ดน าม ตอน บน แล ะ อ่ า ว ตั ง เ กี๋ ย ท า ใ ห้ บ ริ เ ว ณภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักในบาง
แห่ง ท าให้จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 21 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา 
 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้พื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 13 อ าเภอ 73 ต าบล 576 หมู่บ้านส่วนใหญ่      
 
 
ท่วมพ้ืนที่การเกษตร มีท่วมพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย 
ได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการ ขณะนี้สถานการณ์ได้ลดการ
ระบายน้ าลงล าน้ าเสียวใหญ่ท าให้น้ าลดลงและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่น้ าท่วมขังและ
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สถานการณ์ท่ี 2 คือ น้ าชีล้นตลิ่งท่วมพ้ืนที่การเกษตรและ
ทางสัญจรเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองแค ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
บ้านเรือนประชาชน การด าเนินการ อบต. ได้เตรียมเรือ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และ    
ตั้งเต็นท์กองอ านวยการเพ่ืออ านวยความสะดวกในพ้ืนที่และส านักงาน ปภ.จะได้เร่งให้
ความช่วยเหลือด้านการด ารงชีพในระยะต่อไป สถานการณ์ที่ 3  คือ ล าน้ ามูลมีปริมาณ
เพ่ิมสูงขึ้น มีน้ าท่วมขังถนนและบ้านเรือนประชาชน บ้านสามขา อ าเภอโพนทราย จ านวน 
6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสามขา ม.1 บ้านหนองทุ่ง ม.2 บ้านหมากยาง ม. 4 บ้านเกาะแก้ว 
ม.6 บ้านเหมืองแก้ว ม. 7 และบ้านสามขา ม.8 การด าเนินการ ได้ติดตามและประเมิน
สถานการณ์ และเตรียมจุดพักพิงเพ่ืออพยพประชาชน หากเกิดสถานการณ์ ส านักงาน ปภ.
จะได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการด ารงชีพต่อไป 
 การเตรียมความพร้อม ได้มีหนังสือซักซ้อมไปยังอ าเภอและท้องถิ่น เรื่อง พ้ืนที่จะ
ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยและใกล้ประสบภัยหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิด
สามารถใช้เงินทดรองในเชิงป้องกันได้หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบ และจังหวัดจะได้
ท าค าสั่งอยู่เวรเฝ้าระวังในช่วงพายุโนรูที่จะเข้ามาขอให้ทางอ าเภอและท้องถิ่นก าชับให้
ข้าราชการหรือพนักงานยู่ประจ าเฝ้าระวังด้วย 
 การจัดท าแผนเผชิญเหตุ ที่ได้ท าการซักซ้อมไปแล้วในพ้ืนที่เสี่ยง ขอให้ปรับปรุง
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดจริง และสิ่งที่จะต้องท า 
ทรัพยากรที่จะต้องใช้ และสิ่งที่ขาดก็ร้องขอจากที่ใด ส่งให้อ าเภอ เพ่ือเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

ประธาน    ขอฝากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบดูแลพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วม 
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ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ส ารวจพ้ืนที่น้ าท่วม 
ประธาน  นายอ าเภอทราบเรื่องหนังสือซักซ้อมเรื่องการใช้เงินทดรองนี้หรือไม่ ขอให้

ท้องถิ่นอ าเภอ เสนอให้นายอ าเภอทราบด้วย ซึ่งได้เน้นย้ าให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่นในเรื่อง
การใช้เงินเมื่อประกาศภัยแล้ว สามารถใช้เงินท้องถิ่นได้เมื่อมีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินกรณีเฉพาะหน้าในการช่วยเหลือประชาชนแต่ในเรื่องการฟ้ืนฟูถ้าหาก                  
มีการซ่อมแซมและมีการประกาศภัยแล้วท้องถิ่นจะไม่สามารถเอางบไปฟ้ืนฟูได้           
กรณีหนังสือเวียนขอให้ก าชับส่วนราชการ อ าเภอก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอทราบ 

  ขอฝากให้ท่านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ ทั้งการบริหาร
ในสถานการณ์วิกฤตเรื่องการใช้อ านาจในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอ ระบบการสั่งการแบบ 
Single command และให้ดูเรื่องการใช้จ่ายการเงินการคลัง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 (6) เรื่อง รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ 

 
 
 

ผอ.สนง.กกต.ประจ าจังหวัด ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 (อย่างไม่เป็นทางการ)  
  ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

25 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานผลการนับคะแนน  
 โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนนตามแบบ ผ.ถ.5/8 สถานการณ์ในวันเลือกตั้งมี   

ความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 51 มีผู้ใช้สิทธิลดลง 22,000 คน        
บัตรเสียร้อยละ 2.13 มีคดีฉีกบัตรเลือกตั้ง 1 คดีที่อ าเภอเสลภูมิ การเลือกตั้งครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยมีผลกระทบต่อ     
หน่วยเลือกตั้งเล็กน้อย ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง  

  ข้อมูล ณ วันนี้มีผู้ร้องเรียนจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน 2 เรื่อง 
  ผลการนับคะแนนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานไปยัง

คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาประกาศผลภายใน 30 วัน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด      

รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัด นายอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าอ าเภอ และผู้ที่มี    
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ประธาน   ขอสอบถามจากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามี   
บางหน่วยในเขตเทศบาลเมืองเป็นเต็นท์กางบนฟุตบาทริมถนน ซึ่งมีความเสี่ยงหลาย
อย่างทั้งที่จอดรถ หากมีฝนตกก็จะเป็นอุปสรรคท าให้ป้ายติดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเปียกเสียหายได้ รวมถึงหากฝนตกไม่สะดวกต่อการนับคะแนน 
และเรื่องห้องน้ า ขอทราบเหตุว่าท าไมไม่ตั้งหน่วยเลือกตั้งในพ้ืนที่ที่เป็นอาคาร 
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นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด    เดิมเทศบาลใช้ อาคารสถานที่ เช่น วัด โรงเรียน หรือศูนย์ราชการ 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย  แต่พอมีเกณฑ์ใหม่แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีผู้ใช้
สิทธิไม่เกิน 500 คน จึงได้แบ่งหน่วยใหม่ในเขตพ้ืนที่ จากเดิม 36 หน่วยเลือกตั้ง เป็น 
45 หน่วยเลือกตั้ง   ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยก าหนดจุดหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชน
สะดวกที่สุด ซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ เช่น เดิมในหน่วยเลือกตั้งที่ 2  ใช้หน่วยเลือกตั้ง
ในวัดและโรงเรียนที่อยู่ด้วยกันโดยแยกหน่วย หน่วยหนึ่งอยู่ที่วัดอีกหน่วยอยู่ที่โรงเรียน
ก็มีปัญหาในเรื่องของผู้ไปใช้สิทธิ เทศบาลได้พยายามกระจายหน่วยออกมาในพ้ืนที่
เข้าถึงสะดวก เช่น ใช้ฟุตบาททางเท้าที่กว้าง และปลอดภัยส าหรับผู้ไปใช้สิทธิแต่ก็มี
ความไม่เหมาะสมตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ข้อสังเกต ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดจะได้ไปดูแลและทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความเหมาะสมต่อไป   

ประธาน  ผมขอฝากให้ทบทวนเรื่องสถานที่เพราะหากมีการเลือกตั้งในช่วงฤดูฝนและมี
ฝนตกอาจท าให้ฉุกละหุกเพราะเป็นเต็นท์ตั้งบนฟุตบาทริมถนน ผมเข้าใจเรื่องข้อจ ากัด
และเงื่อนไขด้านสถานที่ที่หน่วยเลือกตั้งจะต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ถือเป็นข้อเสนอ
หากมีพ้ืนที่ที่มั่นคงกว่านี้เพ่ือให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิได้อย่างสะดวก และไม่มีอุปสรรค
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3.1 (7) เรื่องการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามก าหนด (ส่งใช้เงิน

ยืมล่าช้า) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด  สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนกันยายน 2565 ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบแนะน างบประมาณกลุ่มจังหวัด เรื่องการส่งใช้เงินยืม         
ของจังหวัดร้อยเอ็ดว่าไม่เป็นไปตามก าหนด ซึ่งตามระเบียบจะต้องส่งใช้เงินยืมภายใน      
15 วันหลังจากโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ แต่รายละเอียดส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ได้แจ้งเป็นเอกสาร ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในคราวประชุม
ครั้งต่อไป  

ประธาน  สรุป คือ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็ให้ส านักงานจังหวัดท าเป็นหนังสือ
ทวงให้ส่งใช้เงินยืมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพระพุทธ      
ม่ิงเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด  สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้าง  
พระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ด าเนินการคัดเลือก
พระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการ ได้มีมติคัดเลือกพระพุทธมิ่งเมือง
มงคล วัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด และได้
จัดสร้างพระพุทธรูปจ าลองขึ้นเพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนซึ่งการ
ด าเนินการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการจัดสร้าง
พระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้มี
มติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพระพุทธมิ่งเมือง
มงคล ณ วันที่  21 กันยายน 2565 บัญชี เงินกองทุนพระพุทธมิ่งเมืองมงคล              
มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 3,157,553 บาท และมีพระพุทธมิ่งเมืองมงคลส าหรับเช่าบูชา 
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คง เ ห ลื อ เ ป็ น เ ห รี ย ญ ทองแดง จ านวน 790 เหรียญ เหรียญเนื้อทองแดงมี
กล่อง 2,469 เหรียญ และเหรียญเนื้อหว่าน  2,583 เหรียญ เหรียญเนื้อว่านกลม 
986 เหรียญ และเหรียญเนื้อนวโลหะ 1,353 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 8,181 เหรียญ 
มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท หลังจากประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วน
การบริหารกองทุนพระพุทธมิ่งเมือง ได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการประกาศ
แต่งตั้งกรรมการบริหารการใช้เงินกองทุนพระพุทธมิ่งเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น            
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย  

  คณะที่ปรึกษา พระพรหมวชิรโสภณ 

ประธาน  การตั้งคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งขึ้นสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
(นายธวัชชัย  ฟักอังกูร) การด าเนินการจัดสร้างและจ าหน่ายมาโดยตลอด ขณะนี้มีเงิน
ในบัญชีประมาณ 3 ล้านบาท หากเราไม่หาแนวทางการใช้เงินนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ 
และในสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชยันต์  ศิริมาศ) ได้มีมติตั้งคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือดูว่ าเงินเหล่ านี้ สามารถน ามาใช้อะไรได้บ้าง ซึ่ งส านัก
พระพุทธศาสนาได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งและจัดประชุมเพ่ือหารือว่าค าสั่งนี้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมแล้วหรือยัง และที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกค าสั่งเดิมและจัดท าร่างค าสั่งขอหารือ  
ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดว่าจะตั้งคณะกรรมการบริหารหรือจะเก็บรักษาเงินนี้ไว้ต่อไป  
 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผมอยู่ในคณะกรรมการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ขอเรียนว่า ทิศทางที่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด (นายธวัชชัย  ฟักอังกูร) คิดว่าแต่ละจังหวัดน่าจะมีพระพุทธรูปประจ า
จังหวัด และได้ปรึกษาหารือกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดว่า มีประวัติองค์พระใดพอที่จะน ามา
เป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ซึ่งไม่มีผู้ใดตอบได้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาและด าเนินการด้วยข้อมูลที่ชัดเจนจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทั้งคณะสงฆ์และ      
ภาคประชาชนว่า พระพุทธมิ่งเมืองมงคล วัดกลางมิ่งเมือง ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 2 พระขัตติยะวงษา สีลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2367         
มีบันทึกข้อความชัดเจน คณะกรรมการจึงมีแนวความคิดว่าจะประชาสัมพันธ์พระพุทธ 
มิ่งเมืองมงคลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้จัดหาเงินทุนที่จะส่งเสริมการสร้าง          
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลและการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีเงินกองทุนใน
บัญชีจ านวนประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ซึ่งการหาเงินทุนนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือ
ส่งเสริมพระพุทธมิ่งเมืองมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดและมีการ
จัดสร้างพระเช่าบูชา และขณะนี้คงเหลือจ านวน 8,181 องค์ ซึ่งคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้รับผิดชอบเงินและทรัพย์สินที่เหลืออยู่ ขณะนี้มีการเผยแพร่ เช่าบูชาแต่ยังไม่หมด   
และช่วยกันจ าหน่ายเพ่ือน าเงินมาส่งเสริมต่อ และมีแนวความคิดว่าทุกอ าเภอน่าจะมี
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลประจ าที่อ าเภอและต้องหยุดไปสาเหตุเพราะสถานที่ตั้งองค์พระ
ไม่เหมาะ ต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ ก็มีแนวคิดว่าเราควร       
จะสร้างพุทธมณฑลและน าพระพุทธมิ่งเมืองมงคลไปประดิษฐานเป็นองค์ประธานใหญ่ 
เงินจ านวนนี้ถ้าจะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมพระพุทธ       
มิ่งเมืองมงคล จะท าอย่างไรให้มีการรับทราบรับรู้และขยายผล แต่ถ้าเราระบุกว้างเกินไป
เงินก้อนนี้ก็จะน าไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะร่วมส่งเสริมพระพุทธมิ่งเมืองมงคล
พระประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ผมมีความเห็นว่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้พระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดมีความแพร่หลายรับทราบมีการสร้าง
จ าลองขึ้นมาเพ่ือจะน าไปประดิษฐานที่อ าเภอต่างๆ ก็ได้ หรือส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใน
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จั งหวั ดร้ อยเ อ็ดก็ จะมี ขนาดองค์ตามความเหมาะสม เวลาจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็เอาพระพุทธมิ่งเมืองมงคลเป็นพระประธานในพิธี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ท า
เพ่ิมเติมหรือขยายผลเท่าที่ควรเนื่องจากเม็ดเงินที่มาจากการจ าหน่ายยังไม่แล้วเสร็จ  

  ขอน าเรียนหัวหน้าส่วนราชการจ านวนเงินที่มีอยู่นี้ จ านวน 3 ล้านเศษ และ
พระให้เช่าบูชา จ านวน 8,181 องค์ เป็นเงินจ านวนประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้ว
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาทเศษ แต่ภารกิจที่จะต้องท าในเรื่องการส่งเสริม     
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ได้เผยแพร่ให้ทั่วทั้ง 20 อ าเภอ ผมคิดว่าน่าจะขับเคลื่อนให้มีทั้ง 20 อ าเภอ 

ประธาน  ขณะนี้ยังไม่มีจุดที่จะบริหารเงินก้อนนี้ ในอนาคตที่เราจะน าเงินก้อนนี้มาใช้ไม่
ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องมีคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงิน ซึ่งตามประกาศ
เดิมไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ และอีกประการหนึ่งคือผมเห็นด้วยกับการสร้างพระพุทธรูป
ประจ าจังหวัด แต่ต้องขออนุญาตแจ้งว่าขณะนี้อ าเภอมีพระพุทธรูปที่ใช้ประจ าอ าเภอ 
อยู่แล้ว จังหวัดก็มีพระพุทธรูปที่ใช้เป็นพระประธานในพิธีอยู่แล้วและมีองค์เดียวจะไม่
ใช้องค์อ่ืนและที่อ าเภอก็มีองค์เดียวเช่นกัน ถ้าเราจะส่งเสริมให้พระพุทธมิ่งเมืองมงคล 
เป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัดอีกองค์ก็ได้ แต่ไม่สามารถน ามาใช้เป็นพระประธานในพิธี 
 
ของทางราชการได้ ส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์หรือขอบเขตจะก าหนดอย่างไรก็ได้
แต่ส่วนการใช้จ่ายและกิจกรรมการใช้จ่าย ขอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณา
จากร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการอ านวยการในชุด
เดิมมีประมาณ 50 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ผู้แทนบางหน่วยงานตั้งมาเป็นคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือมีส่วนในการจ าหน่ายพระ แต่ขณะนี้เราไม่ได้พูดถึงคณะกรรมการ
อ านวยการ แต่จะพูดถึงคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุน 
ซึ่งในประกาศเดิมไม่มี ถ้าหากท่ีประชุมไม่เห็นด้วยจะรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน
ใหม่ก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องท าและก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพ่ือส่งเสริมพระพุทธ
มิ่งเมืองมงคลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเสนอว่าน่าจะระบุเฉพาะกิจกรรม
ของพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระประจ าจังหวัดผมก็เห็นด้วย เพียงแต่อยากฝากไว้ คือ    
ถ้าหากเราไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถบริหารเงินก้อนนี้ได้ 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด      การตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ผมไม่ขัดข้อง เพราะเงินก้อนนี้
จะต้องบริหารต่อไป แต่น าเรียนว่าทิศทางของเงินก้อนนี้คือ เรื่องของการเผยแพร่และ
สร้างการรับรู้ส่งเสริมเรื่องพระพุทธมิ่งเมืองมงคลประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ผมไม่ขัดข้อง
และควรจะมีคณะกรรมการชุดนี้เพราะจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายพระ      
ที่เหลือจ านวน 8,181 องค์ให้หมดเพ่ือจะได้น าเม็ดเงินนี้มาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ประธาน  ผมขอเสนอให้ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเพ่ือการเผยแพร่ส่งเสริมการรับรู้
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่กว้างเหมือนค าสั่งเดิม           
ให้ส านักงานจังหวัดไปก าหนดขอบเขตตามนี้ และให้คณะกรรมการพิจารณาดูว่าถ้าจะ
ใช้แล้วสอดรับกับโจทย์ตรงนี้หรือเปล่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีคณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนเพ่ือการเผยแพร่ส่งเสริมการรับรู้พระพุทธ
มิ่งเมืองมงคลพระประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดเห็นชอบแล้ว  
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  ส า ห รั บ คณะกรรมการการเงินและบัญชีตามประกาศเดิม 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  
  มีท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติม 

รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ท่ีท่าน 
(นายณรงค์  ขันแข็ง)      ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอในตอนนี้ คือ เพ่ือการเผยแพร่ส่งเสริมพระพุทธมิ่งเมืองมงคล   

ให้เป็นที่รับรู้รับทราบว่าเป็นพระประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ในเรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ ยังไม่ชัดเจนว่าจะแต่งตั้งชุดนี้เลยหรือไม่ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาให้มีความเหมาะสม 

ประธาน  ท่านสามารถเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ ซึ่งร่างประกาศที่น าเสนอในวันนี้ได้
หารือคณะกรรมการฯในที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ว่าจะตั้งหน่วยงาน
ใดบ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ครอบคลุม และให้การบริหารการใช้เงินกองทุนนี้ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากท่านมีความเห็นว่ายังไม่เหมาะสมขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้  

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าร่างค าสั่งนี้มีความเหมาะสมแล้ว เพราะมีตัวแทน 
 ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และมีคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาเป็นคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่ 
 

รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นด้วยกับร่างแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(นายณรงค์  ขันแข็ง)      ที่เสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพระพุทธ
มิ่งเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเด็นหารือ ดังนี้ 

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน  เพ่ือการเผยแพร่ส่งเสริมการรับรู้
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  

  2. องค์ประกอบคณะกรรมการ 

  ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อราชการส าคัญของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการขออนุญาตการใช้ที่ดินของท่านว่า 
(นายชนาส  ชัชวาลวงศ์) ได้ขอใช้โดยชอบหรือไม่ และขอใช้แล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ขอหรือไม่ เนื่องจากมี

กรณีที่น าเอาที่ดินราชพัสดุไปก่อสร้างสถานที่และจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สิน       
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งธนารักษ์พ้ืนที่ได้ท าการปรับเป็นเงิน จ านวนประมาณ 1 ล้านบาท 
จึงขอฝากให้ส่วนราชการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่ดินทั้งที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน์   

ประธาน  ผมได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในเรื่องที่สาธารณประโยชน์และ 
 ที่หน่วยงานทั้งหลายมักจะด าเนินการไปก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว

ก็ไม่ได้ไปขออนุญาตให้ถูกต้อง แต่พอมีประเด็นขึ้นมาถึงจะมาขออนุญาต โดยเฉพาะ
หน่วยงานท้องถิ่น ในปัจจุบันเรื่องการตั้งงบประมาณจะเน้นเรื่องพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
โครงการนั้นๆ อยู่ในพ้ืนที่ประเภทใดและด าเนินการให้ถูกต้อง บางแผนงานโครงการ
สามารถท าได้ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ต้องขออนุญาตถ้าไม่ท าให้เสียสภาพเดิม เช่น 
การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินในที่สาธารณประโยชน์ ถ้าไม่ได้ขยายบ่อก็สามารถ
ด าเนินการได้ การปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์ให้ดีขึ้น ปรับปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน   
ก าจัดวัชพืชก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากจะถมคลอง ล าน้ า   
เพ่ือท าเป็นถนนไม่ได้ต้องไปขออนุญาตปรับสภาพที่สาธารณประโยชน์ก่อน ซึ่งมีขั้นตอน
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ตามกฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหากมีความจ าเป็นต้องใช้ที่สาธารณประโยชน์เพ่ือพ่ีน้องประชาชนสามารถ
ขอใช้ได้           แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ขออนุญาตหารือกรณีประชาชนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์จะต้องด าเนินการ
อย่างไร หน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพด าเนินการ เช่น ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
ประชาชนเข้าบุกรุกที่สาธารณประโยชน์สระแก้วประมาณ 5 หลังคาเรือน    ซึ่งขณะนี้มี
ปัญหารุนแรงขึ้น แนวทางแก้ไขจะต้องด าเนินการอย่างไร และหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพ
ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีท่ีสาธารณประโยชน์การดูแลร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับนายอ าเภอกรณีบุกรุก 
(นายชนาส  ชัชวาลวงศ์) หรือด าเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นหน่วยด าเนินการถ้าหากไม่ด าเนินการต้องชี้แจงเหตุผล

นายอ าเภอจึงจะเข้าไปด าเนินการ ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการก่อน 

ประธาน  โดยหลักการขอร้องให้ออกโดยก าหนดเวลาชัดเจน แต่การด าเนินการก็มีปัญหา
ตามมามากมาย ซึ่งทางราชการเราจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการสุดท้าย 

 
 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดจะต้องแจ้งให้ผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่    

เพราะหากไม่ด าเนินการจะถือว่าละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ผิดตามมาตรา 157  

นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ือให้อ าเภออ่ืนได้ทราบด้วย เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
ถูกต้อง ซึ่งอ าเภอดูแลท้องถิ่น จึงขอให้นายอ าเภอท าหนังสือแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินคดี เพ่ือป้องกันไม่ให้นายอ าเภอถูกด าเนินคดี 

ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด  ขณะนี้มีส่วนราชการที่น าที่ราชพัสดุที่ครอบครองไปใช้ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
หรือตั้งร้านขายกาแฟ รวมถึงการตั้งตู้ เอที เอ็ม ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องมาขออนุญาต       
และเรื่องในพ้ืนที่มีต้นไม้มีส่วนราชการหลายส่วนราชการตัดต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ขอให้พ่ึงระวังในเรื่องนี้ด้วย และหากส่วนราชการมีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่        
จะต้องแจ้งธนารักษ์พ้ืนที่ขอขึ้นทะเบียน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถของบประมาณ             
ในปรับปรุงซ่อมแซมได้  

ประธาน  ผมเคยน าเรียนท่านอธิบดีกรมที่ดินเรื่องจะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงที่ต ารวจภูธร
จังหวัดใช้ขอเป็นทีต่ั้งสถานีต ารวจภูธรอ าเภอจุตรพักตรพิมาน ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว
เป็นสถานีร้าง ขอใช้เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี คือ ในปี 2566 ซึ่งกรมที่ดิน      
จะมีการออกโฉนด จัดรูปที่ สค. แปลงที่อ าเภอสุวรรณภูมิ  จึงจ าเป็นต้องหาจุดพัก
ชั่วคราว เพ่ือจะน าเอาเครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่จะสร้างก็เป็นสิ่งปลูกสร้าง
ชั่วคราว เช่น ส านักงานน็อคดาวน์สามารถรื้อถอนได้เลย โรงรถ และที่ส าหรับกองวัสดุ 
ที่จ าเป็นในการปรับรูปที่ดิน 

ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด  พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุว่างเปล่าแต่ผู้ขอใช้คือต ารวจภูธรจังหวัด ดังนั้น 
กรมที่ดินจะต้องไปขอใช้กับต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผมขออนุญาตที่จะน าข้อมูลไปเรยีนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม ่

ระเบียบวาระ อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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    - ไม่มี  

 

ประธาน    ปิดการประชุม 

 
          เลิกการประชุม เวลา 12.10  น. 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางนภสมล  สุวรรณทัต) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

              (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางวาโย  ตึกประโคน) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ   
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