
 
 

รายงานการประชุม 
รายงานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
๒. นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
๓. นางประไพศรี  อารีเอ้ือ   ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   
๔. อาจารย์ ดร.วัชรากรณ์  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๖. นายอนันต์  เม็กแสงนีน   รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๗. นายวรเชษฐ์  ศรีสถิตย์   รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๘. นางบุษรานรี  จันทร์โตพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางมนัสนันท์  พรทวีกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม
ปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเห็นว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แนะนำผู้เข้าร่วม
ประชุมและรายงานต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ถึงวัตถุประสงค์การขอเข้าพบเพ่ือ
ปรึกษาหารือ มีรายละเอียด 2 ประเด็น คือ  
   1) การกำหนดพ้ืนที่ เป้าหมายดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ  

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกพ้ืนที่ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้  1) จังหวัดเป็นผู้ชี้ เป้าหมายพ้ืนที่  2) พ้ืนที่ตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ดำเนินงาน และ 3) พ้ืนที่ตามบริบทของโครงการ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะสานงาน
ต่อผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จึงขอให้ทางจงัหวัด ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   

หน้า ๑ 

 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   

หน้า ๑ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

      - ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

      - ไม่มี   
      
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
                 4.1) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ 
 

                      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 6 โครงการ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 
 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่น 

 

รหัส โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3.1.1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
3.1.1.3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ

ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 

3.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.1.1.8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.1.1.9 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   

หน้า ๑ 

 
 

                      นายดำรง  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า   
แนวทางและนโยบายการบริหารงานภายในของจังหวัด รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมหารือในการเลือกพ้ืนที่
เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ นั้น ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการพิจารณากำหนด
พ้ืนที่ ดังนี้   
                     1. สำนักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิจารณากำหนดพ้ืนที่ 1) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  3) 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด  
                     2. ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิจารณากำหนดพ้ืนที่ โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   3. สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิจารณากำหนดพ้ืนที่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่ม
วัย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
    4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิจารณากำหนดพ้ืนที่ โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                       
    นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ นำส่งรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และให้แจกรายละเอียดโครงการฯ 
ดังกล่าวให้หน่วยงานทราบถึงส่วนที่ต้องดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ   
 
มติที่ประชุม   มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด เชิญหน่วยงานดังกล่าวร่วมหารือภายในส่วนจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 เพ่ือกำหนดพ้ืนที่และร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และนัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่าง
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป 
 
                4.2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
 
                     อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาตามร่างคำสั่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมนี้  
 
 
 
 
 
 



๔ 
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(ร่าง) 
  คำสั่ง……… 

ที่ ........ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่น 
----------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา       
เพ่ือความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ โครงการ เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
… ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
... รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
…………………………………………….. 
.................................................. 

 ... อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ..... 
 .... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    ...... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………. 
  ... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
  ... รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
  .. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
  ... ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการ 
  ... ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
  ... ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล   กรรมการ 
  ... รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
  ... ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

.... รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา กำกับ ดูแล คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น       ให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   

หน้า ๑ 

 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
๒.๑ คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รองประธาน 

  ………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
 ..................................................     กรรมการ 

.... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

... คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ  

.... หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
๒.๒. คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รองประธาน   
…………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
..................................................     กรรมการ 

 ... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กรรมการ 
  ... คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี     กรรมการและเลขานุการ  

... หวัหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รองประธาน  
…………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
..................................................     กรรมการ 

 ... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์   กรรมการ 
 ... คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 
  ... หวัหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
๒.๔ คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 

………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รองประธาน 

 …………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
.................................................     กรรมการ 
.... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๖ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   
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... คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ  

.... หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
๒.๕ คณะกรรมการดำเนินการโครงการโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน 

 ………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
 ... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธาน   
…………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
..................................................     กรรมการ 

 ... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
  .. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 
  .... หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
๒.๖ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน 

 ………รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด……..    ประธาน  
... รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รองประธาน 

 …………หัวหน้าส่วนราชการ……………….. 
 ..................................................     กรรมการ 
 ... คณาจารย์และบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
  ... ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นายวันชัย คงเกษม) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
          



๗ 
 

รายงานการประชุมปรึกษาหารอืการดำเนินงานโครงการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62   
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   นายดำรง  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  จากท่ีได้
พิจารณาคำสั่งแล้วเห็นควรว่า ให้มหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ แล้วนำส่งไฟล์ร่างคำสั่งทางสำนักงานจังหวัด ซึ่งในส่วนของทางจังหวัด จะดำเนินการพิจารณา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละด้านร่วมรับผิดชอบโครงการของทางมหาวิทยาลัยฯ และ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาท้องถิ่น นั้น จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ลงนามคำสั่งดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบมอบนางบุษรานรี  จันทร์โตพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้
ประสานงานและนำส่งข้อมูลให้กับสำนักงานจังหวัด นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือจะได้พิจารณาในส่วนของผู้รับผิดชอบจากจังหวัดและจัดทำ
คำสั่งในลำดับต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
      - ไม่มี 
เลิกประชุม 10.๓๐ น. 
 

                                                         
(นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      
 

(อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


