
ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

1 50 80 01/10/2021 คํารองทั่วไป(ทางโทรศัพท)ไฟสองสวางดับ ถ.เทวาภิบาล ซ.16 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

2 51 81 30/09/2021 คํารองทั่วไปทางโทรศัพท ไฟสองสวางดับ ถ.เทวาภิบาล ซ.6 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

3 52 รอ52001.1/ 01/10/2021 ขอการประเมิณผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

2563-2564

นายพลพันธ  สุวรรณศรี สํานักปลัด

4 53 รอ0017.3/ว5527 01/10/2021 ขอเชิญเขารวมประชุมชี้แจงขอราชการสําคัญ สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สํานักปลัด

5 54 ธพว4389(28)/2564 20/07/2021 บอกกลาวการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สํานักการศึกษา

6 55 ธภ.320/ว

021/2564

20/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธขาว การรับสมัครนักเรียน 

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีร

ภาดา

กองยุทธศาสตรฯ

รายงานการรับเอกสาร

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ชื่อสมุดทะเบียน สมุดทะเบียนรับหนังสือ

ระหวางวันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/10/2564

มีรายการทั้งหมด 589 รายการ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

7 56 - 01/10/2021 ขออนุญาตใชพ้ืนที่สาธารณะ นายเกรียงไกร  ชาระมาศ สํานักปลัด

8 57 ค.45/2564 01/10/2021 ขอสงมอบงานและแจงทวงหนี้ หจก.เจริญทรัพยรอยเอ็ด

 กอสราง

กองคลัง

9 58 รอ(กปภจ)0021/ว

107

02/10/2021 การประชุมติดตามสถานการณและการแกไขปญหาอุทกภัย สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

10 59 91 02/10/2021 คํารองทั่วไปทาง (ทางโทรศัพท) ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ ซอย 

21

งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

11 60 94 02/10/2021 คํารองทั่วไปทางโทรศัพท ไฟสองสวางดับ ถ.รอบเมือง ซ.11 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

12 61 93 02/10/2021 คํารองทั่วไปทางโทรศัพท  ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ ซอย 35 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

13 62 กท 0802/4462 27/09/2021 ขอสงคาํรองขอโอนราย นางสมหมาย อริยะธุกันต สํานักการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร

สํานักการศกึษา

14 63 รอ 0023.1/ว5523 30/09/2021 การถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

 ประจําปพระพุทธศักราช 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สป.

15 64 รอ0018.1/15868 01/10/2021 การเผยแพรประชาสัมพันธคลิปวิดีโอ ตามโครงการนิเทศการ

ลงทะเบียนบัตรประชาชนประจําปงบประมาณ 2564

ที่ทําการปกครองจังหวัด

รอยเอ็ด

สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

16 65 รอ0023.3/ว1057 01/10/2021 การบันทึกและปรับปรุงขอมูลประปาหมูบานในระบบขอมูล อปท.

 (INFO ระบบใหม)

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

17 66 รอ0023.5/ว5495 30/09/2021 เรงรัดการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

สาธารณสุข

18 67 รอ0023.3/ว1055 30/09/2021 แจง อปท. ที่เก่ียวของดําเนินการกรอกขอมูล และจัดทําเอกสาร

รายละเอียดโครงการบันทึกในระบบ Thai Water Plan

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

19 68 รอ0023.2/748 30/09/2021 เห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาล สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

20 69 44/64 01/10/2021 คํารองทางแอปพลิเคชั่น smart101 งานเทศกิจเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

สป.

21 70 รอ0019/ว5431 30/09/2021 ขอเชิญประชุมนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูล 

จปฐ ระดับจังหวัด

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

22 71 รอ71007/1845 30/09/2021 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อบต.เหนือเมือง กองสวัสดิการสังคม

23 72 กก0204//ว4354 22/09/2021 ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามขอมูลการลงทุนของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวฯ

สํานักงานปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา

สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

24 73 อว 0647.01/ว867 09/09/2021 ขอเชิญรวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 

2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด

สป.

25 74 บ.เอ็กซเปอรต 29/09/2021 ขอความอนุเคราะหนําเสนอระบบคักกรองผูปวยอัติโนมัติ smart 

Easy OPD

บริษัท เอ็กซเปอรต 

เทคโนโลยี ดีเวลลอป

เมนท จํากัด

กองสาธารณสุขฯ

26 75 รอ57901/452 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหออกแบบสวนสุขภาพตําบลโพนเมือง สํานักงานเทศบาลตําบล

โพนเมือง

กองชาง

27 76 รอ 660301.17/ว

3158

03/09/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน* กองการเจาหนาที่

28 77 บริษัททองแทเจริญ

ยนต จํากัด

04/10/2021 ขออนุญาตใชพ้ืนที่หนาสาขา และใชเสียงประชาสัมพันธกิจกรรม

สงเสริมการขาย

บริษัททองแทเจริญยนต 

จํากัด

สป.

29 78 สอ.สสจ.รอ

168/2564

29/09/2021 หักเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด 

จํากัด

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด

กองคลัง

30 79 กพ 52001/ว2301 22/09/2021 สอบถามความสมัครใจในการรับโอนพนักงานเทศบาล สํานักงานเทศบาลเมือง

กําแพงเพชร

กองการเจาหนาที่

31 80 นว 52001/ว3919 22/09/2021 การรับโอนพนักงานเทศบาลฯ สํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค

กองการเจาหนาที่

32 81 รอ 0414.3/ว963 22/09/2021 ซอมความเขาใจในการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ

 กรมบัญชีกลาง กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

33 82 รอ0023.2/ว5529 01/10/2021 ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง

ในสถานศึกษาฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

34 83 รอ0023.2/780 30/09/2021 เห็นชอบใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําลาออกจากราชการ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

35 84 รอ0023.2/765 30/09/2021 เห็นชอบการจางพนักงานจางตามภารกิจ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

36 85 พิเศษ/2564 01/10/2021 ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.

สุรพันธ  สุวรรณศรี

สํานักการศกึษา

37 86 มค 52008/3806 04/10/2021 ขอเลื่อนวันเขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอชมเมือง(หอโหวด

 101)ฯ

สํานักงานเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

สํานักการศกึษา

38 87 รอ0017.3/ว5536 05/10/2021 มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลหนวยงาน สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สป.

39 88 รอ0032/ว5389 27/09/2021 สงแผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อน พอ.สว จังหวัดรอยเอ็ด 

ประจําปงบประมาณ 2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ

40 89 รอ195/2564 04/10/2021 ขอความรวมมือเขารวมการซอมปองกันอัคคีภัยและการอพยพหนี

ไฟ ประจําป 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห

 สาขารอยเอ็ด

สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

41 90 มท55210-30/1569 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหยืมเครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว การประปาสวนภูมิภาค

สาขารอยเอ็ด

สป.

42 91 รอ53801/826 01/10/2021 การสงตัวพนักงานเทศบาลสามัญ สํานักงานเทศบาล

ตําบลอุมเมา

43 92 รอ0017.2/ว5557 05/10/2021 ประชุมมอยนโยบายและชี้แจงขอราชการสําคัญ ผานระบบ

วิดีทัศนทางไกล(VCS)

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สป.

44 93 สปสช6.70/(อ)ว.

00177

03/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ

45 94 100 04/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.สุริยเดชบํารุง ซ.9 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

46 95 102 04/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.เปรมประชาราษฎร งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

47 96 รอ 0008/ว 4839 29/09/2021 ขอสงรายงานการประชุมคณะกรรมการศนูยปองกันและแกไข

ปญหาโรคระบาดสัตวจังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

48 97 รอ 0008/ว4847 29/09/2021 ขอสงรายงานการประชุมคณะกรรรมการศูนยปองกันและแกไข

ปญหาโรคพิษสุนัขบา จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

49 98 รอ0017.5/ว5488 30/09/2021 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบีติการดานการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดรอยเอ็ด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองยุทธศาสตรฯ

50 99 รอ0023.3/ว1064 05/10/2021 ผลการคดัเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

51 100 รอ0023.3/ว1061 05/10/2021 แจงตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลโครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

52 101 รอ0023.3/ว1059 05/10/2021 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมน้ํา สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

53 102 รอ0023.4/ว5547 04/10/2021 แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุญาตแผวถางปาตามมาตรา 

54 แหง พรบ.ปาไม พุทธศักราช 2484

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

54 103 รอ0023.3/ว1053 30/09/2021 ขอสงหนังสือ"คูมือการปฏิบัติงานของศนูยชวยเหลือประชาชนของ

 อปท."

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

55 104 ฌกส.217/2564 05/10/2021 รากยงานจํานวนสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจํางวด เดือน

กันยายน 2564

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหลูกคา ธกส. 

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

56 105 พาวเวอรกราฟฟก

813

05/10/2021 ขอเสนอโครงการ 101 Tower The Charity @101 TOWER บริษัทพาวเวอรกราฟฟก

แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

สํานักการศกึษา

57 106 รอ 56801/322 29/09/2021 ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง

เปนพนักงานเทศบาล

สํานักงานเทศบาลตําบล

โคกกกมวง

กองการเจาหนาที่

58 107 ศธ04121.237/360 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหจัดทําผังอาคารสถานที่ บริบท และภูมิทัศน 

ของโรงเรียนบานหนองผักแวน(เดิม)

โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด กองชาง

59 108 มค 52004.1/3780 01/10/2021 ตอบรับเงินชวยเหลือคาครองขีพผูรับบํานาญ สํานักงานเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

กองคลัง

60 109 รอ81003/529 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ องคการบริหารสวน

ตําบลนานวล

กองชาง

61 110 รอ 81003/428 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ องคการบริหารสวน

ตําบลนานวล

กองชาง

62 111 รอ 81003/427 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ องคการบริหารสวน

ตําบลนานวล

กองชาง

63 112 รอ 81003/426 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ องคการบริหารสวน

ตําบลนานวล

กองชาง

64 113 รร ธนบุรีรักษการ

บริบาลรอยเอ็ด/1

05/10/2021 ขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาฝกงานภาคปฏิบัติทีศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

โรงเรียนธนบุรีรักษการ

บริบาลรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

65 114 สผ 0018.05/5330 05/10/2021 ขอเชิญเขารวมประชุมกับคณะกรรมมาธิการการกระจายอํานาจ 

การปกครองสวนทองถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

คณะกรรมาธิการการ

กระจายอํานาจการ

ปกครองสวนทองถิ่นและ

การบริหารราชการ

รูปแบบพิเศษ สภา

ผูแทนราษฎร

สป.

66 115 รอ 0017.3/ว5571 05/10/2021 แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลา

เรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สป.

67 116 มท 5309.18/รอ 

52192

05/10/2021 ขอสงแบบแสดงมติเวียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

68 117 มท 0808.5/ว10 01/10/2021 เรียกเก็บเงนิสงเคราะหประจําเดือนตุลาคม 2564 สํานักงานการฌาชนกิจ

สงเคราะหขาราชการ

และบุสคลากรทองถ่ิน 

(กฌ)

กองคลัง

69 118 กก5204.3/111 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหใหชางภาพบันทึกวิดีทัศนเพ่ือประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ด

ททท.สํานักงานขอนแกน สป.

70 119 cctv5/1 05/10/2021 คําขอขอมูลภาพกลองวงจรปด (cctv) ภายในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

71 120 รอ 0023.4/ว 1069 05/10/2021 แจงรายชื่อผูทิ้งงาน สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง

72 121 รอ 0023.5/ว5572 05/10/2021 แจงเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนต ใหแก อปท. ประจําเดือนสิงหาคม 2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองคลัง

73 122 รอ 0023.5/ว5476 30/09/2021 แนวทางการเบิกจายคาชุดตรวจและน้ํายาที่เก่ียวของกับการ

วินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV2 ฯ

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ

74 123 รอ 0023.5/ว5551 04/10/2021 การกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบเอกสารตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฝาก การ

เก็บรักษาเงินฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง

75 124 รอ0018.1/16092 06/10/2021 ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแกไขปญหาคนไทยที่มีปญหา

สถานะทางทะเบียน

ที่ทําการปกครองจังหวัด

รอยเอ็ด

สป.

76 125 ศธ04331/2890 06/10/2021 ขอความอนุเคราะหเขาชมหอโหวด 101 สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศกึษา

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

77 126 รอ 0017.3/ว5576 05/10/2021 ขอเชิญรับฟงรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู"ประจําเดือนตุลาคม 

2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

78 127 รอ 0005/8285 05/10/2021 ขอความรวมมือคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษามูลนิธิชวย

เด็กยากจน

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

79 128 ฌกส.3221/2564 01/10/2021 รายงานจํานวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหลูกคา ธกส. 

จังหวัดรอยเอ็ด ที่ 3

กองสวัสดิการสังคม

80 129 รอ 0032/ 05/10/2021 เชิญประชุมการดําเนินกิจกรรม COVID Free Setting จังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ

81 130 รอ0132/ว1376 06/10/2021 ขอเชิญประชุมเตรียมความพรอมใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโควิด -

 19 (pfizer) สําหรัะบนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปฯ

ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

82 131 สหกรณเคหะ

ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/1

06/10/2021 ขอใชสิทธิเขาอยูอาศัยในชุมชนมั่นคงพัฒนา ประธานกรรมการ

สหกรณเคหะชุมชน

มั่นคงพัฒนา

กองสวัสดิการสังคม

83 132 กท 0802/4568 01/10/2021 คํารองขอโอน ราย นางสาวอุมาพร  แสงงาม สํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร

กองการเจาหนาที่

84 133 อว8614/1930 17/09/2021 ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการทําวิทยานิพนธ คณะบดีคณะเภสัชศาสตร

 มหาวิทยาลับศิลปากร

กองสาธารณสุขฯ

85 134 นว52208/ว1576 31/08/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธ "จดหมายขาวเทศบาลเมืองตาคล"ี สํานักงานเทศบาลเมือง

ตาคลี

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

86 135 มท0808.5/16281 29/09/2021 ตอบรับเงินสงเคราะห ประจําเดือนสิงหาคม 2564 สํานักนักงานการฒปน

กิจสงเคราะหขาราชการ

และบุคลากรทองถ่ิน (กฌ)

กองคลัง

87 136 นว52208/ว1668 15/09/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธเผยแพรหนังสือรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานประจําป 2563

สํานักงานเทศบาลเมือง

ตาคลี

กองยุทธศาสตรฯ

88 137 สบ52006/ว3044 27/09/2021 ขอสงวารสาร "ขาวเทศบาลเมืองสระบุร"ี เทศบาลเมืองสระบุรี กองยุทธศาสตรฯ

89 138 คค 0727.2/ว9148 21/09/2021 ขอสงคูมือการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2

 พ.ศ.2564)

กรมทางหลวง. กองชาง

90 139 อว 8205.10/0647 27/09/2021 ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญเขารับการอบรมโครงการ

ฝกอบรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ กองคลัง

91 140 อว 8205.10/0646 27/09/2021 ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรม

โครงการฝกอบรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักการศึกษา

92 141 อว 8205.10/0644 27/09/2021 ขอประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักการศึกษา

93 142 รอ 0003/ว82 29/09/2021 ขอเชิญรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง

 ประจําป พ.ศ.2564

สํานักงานคลังจังหวัด

รอยเอ็ด

สป.

94 143 กส 52001/3801 30/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบาลฯ สํานักงานเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

95 144 มท 0808.5/16103 23/09/2021 แจงการขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะห สํานักงานการฌาชนกิจ

สงเคราะหขาราชการ

และบุสคลากรทองถ่ิน 

(กฌ)

กองคลัง

96 145 มท0808.4/3924 27/09/2021 สงใบเสร็จรับเงินการชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

กองคลัง

97 146 ส.ค.รอ.49/2564 30/09/2021 ขอความอนุเคราะหหักเงิน ณ ที่จาย สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหครูรอยเอ็ด

กองคลัง

98 147 ขก53002 27/09/2021 สงหลักฐานการรับเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

ในระบบออนไลน

สํานักงานเทศบาลเมือง

เมืองพล

กองคลัง

99 148 ขก 53002/1366 27/08/2021 สงหลักฐานการรับเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

ในระบบออนไลน

สํานักงานเทศบาลเมือง

เมืองพล

กองคลัง

100 149 ขก 53002/1681 30/09/2021 ขอรับเงนิชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ) สํานักงานเทศบาลเมือง

เมืองพล

กองคลัง

101 150 นร 0725 30/09/2021 ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

 สํานักงบประมาณ กองยุทธศาสตรฯ

102 151 รอ0016/2558 06/10/2021 ขอความอนุเคราะหสถานที่จําหนายสินคาฯ สํานักงานพาณิชยจังหวัด

รอยเอ็ด

สป.

103 152 รอ0023.7/5652 05/10/2021 เสนอแบบพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

104 153 ขก 53002/1174 23/07/2021 สงหลักฐานการรับเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

ในระบบออนไลน

สํานักงานเทศบาลเมือง

เมืองพล

กองคลัง

105 154 รอ 0032.315/1197 05/10/2021 ตอบกลับการขอรับบริการทางการแพทยกรณีผูปวยนอกในจังหวัด

รอยเอ็ด

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ กองสาธารณสุขฯ

106 155 คลีนิกทันตกรรม

รักษฟน1

06/10/2021 ขอรับคาบริการทางดานทันตกรรม คลีนิกทันตกรรมรักษฟน กองสาธารณสุขฯ

107 156 บช0114/2564 05/10/2021 ขอเรียกเก็บเงินคาสงตรวจทางหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุรีเวช กองสาธารณสุขฯ

108 157 รอ0017.1/ว5581 06/10/2021 แจงกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ

109 158 มท 0808.5/13963 29/09/2021 สงเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ 2563

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

กองคลัง

110 159 สธ0917.04/2699 06/10/2021 ขอเชิญประชุม และประสานชมรมผูประกอบการเขารวมประชุม

ชี้แจงการดําเนินงานการควบคุมโรคแนวใหมที่สมดุลกับการ

ดําเนินชีวิตที่ปลอดภัยฯ

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กองสาธารณสุขฯ

111 160 รอ0017.1/ว5580 06/10/2021 แจงผลการประชุมศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-

19 (ศปก.ศบค.)

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

112 161 รอ0017.1/ว5579 06/10/2021 แจงผลการประชุมศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-

19 (ศปก.ศบค.)

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ

113 162 รอ0023.3/ว5596 06/10/2021 ประกาศสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

114 163 รอ0023.5/ว5577 05/10/2021 การโอนเงนิภาษีมูลคาเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก ปอท. พ.ศ.2542 งวดท่ี 7/2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองคลัง

115 164 รอ0023.3/ว5591 06/10/2021 การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2565 ของ อปท. ที่เปนหนวยรับ

งบประมาณฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

116 165 รอ0018.2(

ศอ.ปส.จ.รอ)/315

06/10/2021 ผลการสํารวจสภาพปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน รอบ

ที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสวัสดิการสังคม

117 166 รอ57903/467 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบกําลังแรงอัดแทงคอนกรีต สํานักงานเทศบาลตําบล

โพนเมือง

กองชาง

118 167 รอ57903/468 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบกําลังแรงอัดของแทงคอนกรีต สํานักงานเทศบาลตําบล

โพนเมือง

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

119 168 พม0602.36/ว1301 04/10/2021 ขอความรวมมือพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมาย ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึง

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

120 169 ที่ รอ 0017.1/ว 

5644

07/10/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนรองทุกขของ

ศูนยดํารงธรรม

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

121 170 0017.1/5645 07/10/2021 แจงประกาศของนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 ฉบับ กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

122 171 อว67.23/ว1781 13/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมระยะสั้น 

ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กองการเจาหนาที่

123 172 รอ0032.302/1636 05/10/2021 ขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจตุรพักตร

พิมาน

กองสาธารณสุขฯ

124 173 ตง52013/ว3200 30/09/2021 ประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวน

ทองถิ่นอ่ืน ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ

สํานักงานเทศบาลตรัง กองการเจาหนาที่

125 174 บ.เอ.ไอ.เอ. จํากัด/1 23/09/2021 ตอบรับเบ้ียประกันกองทุนเกษียณอายุขาราชการและลูกจาง บริษัท เอไอเอ จํากัด กองคลัง

126 175 พจ52205/ว1583 30/09/2021 สงวารสารเผยแพรประชาสัมพันธ "ตะพานหินสัมพันธ" สํานักงานเทศบาลเมือง

ตะพานหิน

กองยุทธศาสตรฯ

127 176 ชบ52005/ว2144 07/10/2021 สงวารสารเผยแพรขาวสารเทศบาลเมืองชลบุรี สํานักงานเทศบาลเมือง

ชลบุรี

กองยุทธศาสตรฯ

128 177 อย7601/ว976 29/09/2021 ขอความอนุเคราะหเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขต

เทศบาลเมืองอโยธยา

นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองอโยธยา

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

129 178 รอ0020.3/24200 29/09/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

130 179 105 07/10/2021 คํารองทั่วไป (ทางโทรศัพท) ไฟสองสวางไมมีหลอด ถ.รณชัยฯ ว.16 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

131 180 106 07/10/2021 คํารองทั่วไป (ทางโทรศัพท) ถนนเปนหลุม ถ.รณชัยฯ ซอย 16 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สป.

132 181 อว 6501.1401/ว

088

29/09/2021 ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมหลักสูตร ทบทวนแนวทางและวิธิ

ปฏิบัติวาดวยหลักเกณฑการคาํนวนราคากลางงานกอสรางฯ

คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร

กองการเจาหนาที่

133 182 พม0505/1818 14/09/2021 ขอสงคูมือปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหฯ กรมกิจการสตรีเเละ

สถาบันครอบครัว

กองสวัสดิการสังคม

134 183 รอ0023.2/801 07/10/2021 เชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรกําหลัง 3 ป (ปงบประมาณ 

2564-2566)

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

135 184 รอ0031/451 07/10/2021 โครงการทําบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย ในชวงเทศกาลเขาพรรษา 

จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป 2565

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

136 185 โรงแรม ฮ็อป อินน 

รอยเอ็ด/1

07/10/2021 ขอความอนุเคราะหกําลังเจาหนาที่ดับดับเพลิงเทศบาลเมือง

จังหวัดรอยเอ็ดสนับสนุนการจัดฝกอบรมดับเพลิง 40 % ประจําป

 2563

โรงแรม ฮ็อป อินน 

รอยเอ็ด

สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

137 186 รอ0118/5713 08/10/2021 ขอเชิญรวมประชุมชี้แจงขอราชการสําคัญของผูวาราชการจังหวัด

รอยเอ็ด ในระดับอําเภอ

ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

สป.

138 187 บจก.อูรุงเรือง

บริการ101/

07/10/2021 ขออนุญาติใหมาเก็บขยะทิ้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด บจก.อูรุงเรืองบริการ101 กองสาธารณสุขฯ

139 188 รอ 0032/ 08/10/2021 จัดสรรชุดตรวจ ATK สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ

140 189 รอ58502 07/10/2021 ตรวจสอบและยืนยันการออกหนังสือรับรองผลงาน สํานักงานเทศบาลตําบล

ทามวง(รอยเอ็ด)

กองคลัง

141 190 ตร52001/ว1575 05/10/2021 รับโอน(ยาย)พนักงานเทศบาลเทศบาล สํานักงานเทศบาลเมือง

ตราด

กองการเจาหนาที่

142 191 นม52615/1043 07/10/2021 พนักงานครูเทศบาลขอโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน สํานักงานเทศบาลตําบล

หนองไผลอม

กองการเจาหนาที่

143 192 มท55210-30/1595 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหยืมเครื่องสูบน้ําขนาด 6 นิ้ว การประปาสวนภูมิภาค

สาขารอยเอ็ด

สป.

144 193 พณ 0306/2563 08/10/2021 การพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการอนุญาต

ใหนํารถยนตใขแลวเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562

กรมการคาภายใน. สป.

145 194 คํารอง(ตลาด)/1 08/10/2021 ขอดําเนินการในตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นายกฤษฎา  แกนนาคํา กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

146 195 สปสช.6.70/(อ) ว.

00784

08/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ

147 196 รอ0021/16186 06/10/2021 แจงเตือนและเฝาระวังสถานการณในลําน้ําชีลนตลิ่ง สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

148 197 รอ0023.3/ว1078 07/10/2021 รางระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการไวทรงผมนักเรียน 

(ฉบับที.่.) พ.ศ....

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

149 198 รอ0023.3/16207 07/10/2021 ขอความรวมมือ ควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินกิจการตลาดใน

การปฏิบัติตามมาตรการปองการแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

150 199 รอ0023.55656 08/10/2021 การโอนเงนิภาษีมูลคาเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได

ประเภทภาษีมุลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2534 (ภาษีมูลคาเพ่ิม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา 

และภาษีสรรพสามิต) ประจําเดือนกันยายน 2564 ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองคลัง

151 200 กส52501/668 05/10/2021 สอบถามตําแหนงวางและรับโอน สํานักงานเทศบาลตําบล

รองคาํ

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

152 201 ปช0010/ว0046 08/10/2021 ขอความอนุเคาระหเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรและสื่อการ

เรียนรูตานทุจริตศึกษา พ.ศ.2564

สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา

จังหวัดนนทบุรี

กองการเจาหนาที่

153 202 สต52008/ว3336 28/09/2021 ขอสงเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลเมือง

สตูล

กองยุทธศาสตรฯ

154 203 ขก5206/5230 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธเผยแพรวารสารเทศบาลนคร

ขอนแกน

สํานักงานเทศบาลนคร

ขอนแกน

กองยุทธศาสตรฯ

155 204 รอ0012/1554 08/10/2021 สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด กองชาง

156 205 ทส1005.5/ว16416 07/10/2021 ขอเชิญประชุมสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาโครงการติดตาม

และประเมินผลสําเร็จในภาพรวมของการใหการสนับสนุน

โครงการสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดลอม ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ.2535-2562

สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

157 206 คํารองทั่วไป/1 08/10/2021 คํารองทั่วไป ขอคืนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฯ นายฉัตรทอง  ธงธอง กองคลัง

158 207 รอ0023.4/5663 08/10/2021 ขอสงหนังสือ "คูมือระเบียบ หนังสือการ และหนังสือตอบขอหารือ

 ประจําปงบประมาณ 2563-2564" ตามโครงการจัดทําหนังสือ

เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูปญหาในการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายและระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

159 208 รอ 0017.3/ว5666 08/10/2021 การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนา

หนวยงาน และนายอําเภอ ประจําเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 

10/2564)

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

160 209 รอ0023.3/5670 08/10/2021 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

(นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม

คัดกรองใหม ภาคเรียนที1่/2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักการศึกษา

161 210 รอ0023.3/5676 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแบบสํารวจความตองการใน

การจัดการฝกอบรมนักชับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพ่ือ

รวมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองสาธารณสุขฯ

162 211 กัลนิกา/1 11/10/2021 รองขอความเปนธรรมและรองเรียนความประพฤติมิชอบ นางกัลนิกา  แกวเชียงใต สํานักการศึกษา

163 212 รอ

0032.102/10278

06/10/2021 ขอรับคาบริการทางการแพทย กรณีผูปวยนอก นอกเครื่อขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด

โรงพยาบาลรอยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ

164 213 รอ

0032.102/10164

06/10/2021 ขอรับคาบริการทางการแพทย กรณีผูปวยนอก นอกเครือขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็โด(คาเอ็กซเรยทางคอมพิวเตอร MRI)

โรงพยาบาลรอยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ

165 214 มท55210-30/1131 11/10/2021 ขอนําสงใบแจงคาบริการน้ําประปา การประปารอยเอ็ด สป.



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

166 215 รอ0023.4/1080 08/10/2021 แนวทางการแจงเปนผูท้ิงงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

167 216 รอ0023.5/ว1081 08/10/2021 ขอความรวมมือจัดทํารายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ ประจําป 

2564 ฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

168 217 รอ0023.3/ว1083 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน

ปลอดภัยครั้งท่ี 5

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

169 218 รอ0023.3/ว1086 08/10/2021 แจงผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

170 219 ฌกส.4 199/2564 11/10/2021 รายงานจํานวนสมาชิกพ่ีเพ่ิมขึ้นและลดลง สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส. 

จังหวัดรอยเอ็ดที4่

กองสวัสดิการสังคม

171 220 รอ0018.3/149 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง ผูควบคุมงานกอสรางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ทําการปกครองจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

172 221 ลต(รอ)0003/658 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหยืมโตะ เกาอี้ และเตนท เพ่ือใชบริการ

ประชาชน

สํานักงานคณะกรรมการ

การเลื้อกตั้งจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

173 222 รอ0008/4952 07/10/2021 ขอความอนุเคราะหในการจัดทําแบบรูปรายการในโรงเรือนเลี้ยง

ไกไช

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

174 223 REM-LP 2564/014 11/10/2021 ขอเรียนเชิญเขารวมซอมแผนปองกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนี

ไฟ ประจําป 2564

บริษัท โรบินสัน จํากัด 

(มหาชน) สาขารอยเอ็ด

สป.

175 224 รอ0023.3/5687 11/10/2021 การดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

และใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานตามพระราช

กฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตอ

ใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองสาธารณสุขฯ

176 225 ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/1

11/10/2021 ขออนุเคราะห อนุญาต  และอนุมัติครอบครัวขยายล็อคท่ี 75 นางทองมวน  ศรีรัตน กองสวัสดิการสังคม

177 226 รอ0019/ว5691 11/10/2021 ขอแจงเลื่อนการประชุมนําเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ

ขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

178 227 ที่ รอ 0017.1/ว 

5692

11/10/2021 แจงผลการประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

179 228 ที่ รอ 0017.1/ว

5686

11/10/2021 แจงคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 14/2564

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

180 229 สผ0018.05/5470 08/09/2021 ขอเชิญเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกระจายอํานาจ 

การปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

คณะกรรมาธิการการ

กระจายอํานาจการ

ปกครองสวนทองถิ่นและ

การบริหารราชการ

รูปแบบพิเศษ สภา

ผูแทนราษฎร

สป.

181 230 สร 52008/ว2055 11/10/2021 ขอความาอนุเคราะหประชาสัมพันธ "วารสารเทศบาลเมืองสุรินทร" สํานักงานเทศบาลเมือง

สุรินทร

กองยุทธศาสตรฯ

182 231 สป 52610/13621 29/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอน (ยาย) พนักงานครู

เทศบาล

สํานักงานเทศบาลตําบล

บางเมือง

กองการเจาหนาที่

183 232 พย 52507/ว138 01/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธวารสาร เทศบาลเมืองดอก

คําใต ประจําป 2563

สํานักงานเทศบาลเมือง

ดอกคําใต

กองยุทธศาสตรฯ

184 233 อบ 53801/ว1537 27/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบา

สสวนทองถิ่น หรือขาราชการประเภทอิน

สํานักงานเทศบาลเมือง

เดชอุดม

กองการเจาหนาที่

185 234 รอ 0020.3/24375 04/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

186 235 รอ0020.3/24369 04/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

187 236 รอ0020.1/24942 11/10/2021 ขอใหปดประกาศ สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

188 237 รอ0023.3/ว5688 11/10/2021 ขอขอมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักงานทองถ่ินจังหวัด กองชาง

189 238 รอ 0017.3/ว5697 11/10/2021 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุน

เลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยจังหวัดรอยเอ็ด

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สป.

190 239 รอ 0023.2/ว812 11/10/2021 แจกจายหนังสือประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

191 240 รอ 0023.5/ว1089 11/10/2021 การนําสงเงินรายได อปท. สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

192 241 รอ 0023.3/ว16316 11/10/2021 การเดินการเก่ียวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและ

ใบอนุญาตดําเนินการสุสานฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

193 242 รอ0023.3/807 08/10/2021 สนับสนุนปองกันโควิด 19 สําหรับพัฒนาเด็กปฐมวัย สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

194 243 ขออนุญาตเชาพ้ืนที่

หอโหวด/1

06/10/2021 ขออนุญาตเขาพ้ืนที่ หอโหวด 101 นายศวิัช  สุดาเดช สํานักการศึกษา

195 244 อว660201.2.5/ว

599.26

08/10/2021 ขอความอนุเคราะหขอมูลประกอบการดําเนินโครงการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน* สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

196 245 คํารองทางเว็บ

บอรด/1

11/10/2021 รถบรรทุกขดินวิ่งในซอยทําใหถนนสกปรก นายภัทรพงษ  จิตรเจริญ สป.

197 246 รอ0012/ว105 08/10/2021 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจํา

จังหวัดรอยเอ็ด

ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด สป.

198 247 อว6501.1401/ว

089

29/09/2021 ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติ

ตามกฏหมายควบคุมอาคารฯ"

คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร

กองการเจาหนาที่

199 248 รอ0005/8287 07/10/2021 ประกาศกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง

กําหนดหลักเกณฑและวิธียื่นคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือ

โครงการ การกูเงินประกอบอาชีพฯ

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

200 249 รอ52004.5/281 11/10/2021 การรายงานการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงเรียนเทศบาลหนอง

หญามา

ตรวจสอบภายใน

201 250 รอ52004.5/282 11/10/2021 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลหนอง

หญามา

กองยุทธศาสตรฯ

202 251 รอ 0032/ว5672 08/10/2021 แจงประกาศจังหวัด ฉ.40 สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ

203 252 รอ0023.3/815 11/10/2021 แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเยาวชนนอก

สถานศึกษา โดยศนูยเยาวชนระดับพ้ืนที่

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

204 253 รอ0023.3/ว1097 11/10/2021 ให อปท บันทึกขอมูลผลการดําเนินการแกไขปญหาผักตบชวาฯ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

205 254 รอ0023.3/ว1099 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหใหจัดสงไฟลประเมินตนเอง (e-SAR) ป

การศกึษา 2563

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

206 255 รอ0023.3/ว1101 11/10/2021 คูมือการใชเกณฑอางอิงการเจริญเติมโตของเด็กอายุ 6-19 ป สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

207 256 รอ0023.3/ว1096 11/10/2021 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

208 257 รอ0027/ว16250 08/10/2021 ขออนุเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนปรฏิบัติ (Action 

Plan)สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงาน

สูงอายุ และแรงงานพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานแรงงานจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

209 258 สดท.2564/ว627 11/10/2021 ขอเรียนเชิญเขารวมฟงสัมมนาออนไลนในงาน DUGA Live 

Conferenceฯ

สมาคมผูใชดิจิทัลไทย 

DUGA

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

210 259 สฌก.052/2564 11/10/2021 สงรายงานจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น-ลดลง สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิก

สหกรณรักษแมบาน

รอยเอ็ด จํากัด

กองสวัสดิการสังคม

211 260 รอ 0017.3/ว16389 12/10/2021 การนําแนวทางการจัดทําขอตกลงคณุธรรม (Integrity pact) ฯ กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง

212 261 รอ0031/458 12/10/2021 พิธีทําบัญตักบาตร และสวดพระพุทธมนต ถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

213 262 รอ81003/451 12/10/2021 ขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ องคการบริหารสวน

ตําบลนานวล

กองชาง

214 263 พป 0006/1795 08/10/2021 อนุเคราะหชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอย

พระปกเกลา"

พิพิธภัณฑพระบทา

สมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว

สํานักการศกึษา

215 264 รพ/9382 30/09/2021 ตอบรับเงินคาแบบพิมพและขนสง  โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

กองคลัง

216 265 ปณท ขป.(ลญ)/

2334

07/10/2021 นําเสนอ Solution การใหบริการที่ตอบโจทยทุกมิติความตองการ  บริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

217 266 นร 0731.2/ว145 30/09/2021 ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีครบอายุ

กําหนดสิทธิ์ในการประกาศข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน

กันยายน 2564

 สํานักงบประมาณ กองคลัง

218 267 นร 0731.2/ว147 30/09/2021 บัญชีนวัตกรรมไทย  สํานักงบประมาณ กองคลัง

219 268 รอ

0032.102/11381

08/10/2021 ขอรับคาบริการทางการแพทย กรณีผูปวยนอก นอกเครือขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด

โรงพยาบาลรอยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ

220 269 ศก52009/ว3298 06/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอน (ยาย) ขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน

สํานักงานเทศบาลเมือง

ศรีสะเกษ

กองการเจาหนาที่

221 270 ที่ รอ 0017.1/ว

5726

12/10/2021 ขาวประชาสัมพันธดานการคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 เรื่อง กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

222 271 รอ0132/ว1404 11/10/2021 ขอเชิญประชุม ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

223 272 รอ0020.1/24958 11/10/2021 การนําสงเงินรายไดใหแก อปท. โดยการจายผานระบบ KTB 

Corporate Online

สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

224 273 รอ 0017.5/ว5730 12/10/2021 ประชาสัมพันธหลักสูตรและสื่อการเรียนรูตานทุจริตการศึกษา 

พ.ศ.2564

กลุมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

225 274 ศธ 02102/1683 12/10/2021 ขอขึ้นชมหอโหวด 101 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

226 275 IRC152/2564 11/10/2021 ขอเขานําเสนอระบบรับสมครบุคลากรออนไลน บริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)

กองยุทธศาสตรฯ

227 276 รอ0023.2/ว1090 11/10/2021 ขอเชิญประชุม สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

228 277 ตช0019(รอ).

95/8582

12/10/2021 ขอความอนุเคราะหยืมอุปกรณเพ่ือใชในการประกอบพิธีวันคลาย

วันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

กองชาง

229 278 รอ 0003/ว5734 12/10/2021 สงหนังสือเวียนที่ กค 04048.2/ว141 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

 หนังสวือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0408.5/145 ลงวันที่

 29 กันยายน 2564 และ  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค

 0408.5/ว 998 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

สํานักงานคลัง กองคลัง

230 279 รอ0023.3/ว5735 12/10/2021 แนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําจัด 

จัดเก็บและารแปรรูปผักตบชวา

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองชาง

231 280 รอ0019/683 12/10/2021 ขออนุญาตติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดแสดงและจําหนาย

ผลิตภัณฑ OTOP

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

232 281 0017.3/ว5747 12/10/2021 ขอเลื่อนประชุมฯ กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

233 282 รอ 0019/ว 5659 12/10/2021 ขอเชิญรวมเปนเกียรติ สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด/อําเภอ

สํานักปลัด

234 283 รอ 0017.2 / ว5743 12/10/2021 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดรอยเอ็ด และ 

จังหวัดมุกดาหาร

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

สํานักปลัด

235 284 กห 0482.68/4368 12/10/2021 เรียนเชิญรวมเปนเกียรติพิธีทําบุญวันสถาปนาหนวย ครบรอบปที่

 38

กองบัญชาการมณฑล

ทหารบกที่ 27

สํานักปลัด

236 285 รอ022/27360 12/10/2021 แจงผลการปรับปรุงรายการบัญชีเงนิฝากธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

กองสาธารณสุขฯ

237 286 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/2

12/10/2021 ไฟสองสวางภายในซอยดับ  ถ.เทวาภิบาล ซ.4 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

238 287 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/3

12/10/2021 ไฟสองสวางดับ งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

239 288 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/4

12/10/2021 คํารองทั่วไป(ทางโทรศัพท) ถ.รณชัยฯ  ซ.40 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

240 289 รอ 0017.2/16430 12/10/2021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ ครั้งที่ 4/2564

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

241 290 รอ 0017.2/ ว5754 14/10/2021 สรุปผลการประชุมชี้แจงขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย

ผานระบบวีดีทัศนทางไกล (VCS)

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

สํานักปลัด

242 291 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/5

12/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ  ซ.20 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

243 292 สน.64/584 14/10/2021 ขอสงมอบงานและขอเบิกเงนิ  งวดที่ 18  บริษัท นงนุชแลนดสเคป

 แอนด การเดน ดีไซน 

จํากัด

กองคลัง

244 293 รอ0014.2/ว3500 12/10/2021 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชมชนในการคดัแยกขยะที่ตน

ทาง ชุดท่ี 3

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

245 294 บ.ทองแทเจริญ

ยนต/1

14/10/2021 ขอใชพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมหนาราน บริษัท ทองแทเจริญยนต

 จํากัด

สํานักปลัด

246 295 อว660301.7/4822 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

กองการเจาหนาที่

247 296 รอ 0032/5759 14/10/2021 ของดการออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุข

248 297 รอ0023.3/ว5757 14/10/2021 การสํารวจและขอสนับสนุนงบประมาณในการกอสราง/ปรับปรุง 

ซอมแซมถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

249 298 อว0647/ว971 07/10/2021 ประชาสัมพันธการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

250 299 สอ.รพช.รอ

3447/2564

11/10/2021 แจงยอดเงินหักจากรายไดรายเดือนสมาชิก สหกรณออมทรัพย 

รพข. รอยเอ็ด จํากัด

สหกรณออมทรัพย รพช.

รอยเอ็ด จํากัด

กองคลัง

251 300 นร0701/710 14/10/2021 นําสงใบจัดสรรงบประมาณ  สํานักงบประมาณ กองคลัง

252 301 นร0701/ว1 11/10/2021 ขอเชิญรวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทานสํานัก

งบประมาณ ประจําป 2564

 สํานักงบประมาณ สํานักปลัด

253 302 ยส52029/ว2567 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอนขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินฯ

สํานักงานเทศบาลเมือง

ยโสธร

กองการเจาหนาที่

254 303 อว660201.1.10 14/10/2021 ขอเรียนเชิญเขารวมอบรมถายทอดความรู ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน* กองการเจาหนาที่

255 304 รอ0020.3/24966 11/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดท่ีดิน

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

256 305 รอ(กปภจ)0021/ว

5752

14/10/2021 แจงเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจากพายุโซนรอนกําลังแรง 

"คมปาซ"ุ

สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

257 306 รอ831/27421 14/10/2021 ขอความอนุเคราะหตัดตนไม ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

สาขาพลาญชัย

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

258 307 รอ0020.2/25199 14/10/2021 ขอใหปดประกาศ สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

259 308 รอ55001/752 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อชูชีพ สํานักงานเทศบาลตําบล

ดงสิงห

สํานักปลัด

260 309 โรงเรียนธนบุรีรักษ

การบริบาล/1

14/10/2021 สงรายชื่อนักศึกษาฝกงานภาคปฏิบัติที่ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

โรงเรียนธนบุรีรักษการ

บริบาลรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

261 310 รอ0012/1598 14/10/2021 แจงผลการตรวจสภาพรถ ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด สํานักปลัด

262 311 6/2564 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนงานประกวดหนูนอยสาเกตนครปที2่ ผูจัดการสถาบันสตาร

เฮาสรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

263 312 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/10

15/10/2021 รองระบายน้ําอุดตัน ถ.เทวาภิบาล ซ.2 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

264 313 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/13

14/10/2021 ไฟสองสวางในซอยดับ ถ.ราชการดําเนิน งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

265 314 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/14

14/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รัฐกิจไคลคลา งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

266 315 รอ 0017.5/ว5783 15/10/2021 แนวทางในการปฏิบัติราชการตาม "คูมือผูวราชการจังหวัด" กลุมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลรอยเอ็ด

สํานักปลัด

267 316 รอ0023.3/ว1103 14/10/2021 แจงเทศบาลถือปฏิบัติตามสําเนาหนังสือตอบขอหารือการทําไม

ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายฯ

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

268 317 รอ0023.3/ว5761 15/10/2021 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท ประจําป 2564 ตาม

โครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ประจําป 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

269 318 รอ0023.3/ว5776 15/10/2021 การรายงานขอมูลจํานวนประชากรเพ่ือใชในการจัดสรรเงินภาษี

ใหแก อปท

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

270 319 รอ0018.1/16474 15/10/2021 การคนืรายงานทะเบียนราษฎรของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยท่ีถูก

จําหนายรายการ

ที่ทําการปกครองจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

271 320 รอ (ลต)75401/16 14/10/2021 ขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบต และ นายก.อบต

ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลรอบเมือง

สํานักปลัด

272 321 รอ 0118/ว1437 15/10/2021 โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

273 322 รอ 51029.1/4106 15/10/2021 ขอความอนุเคราะหสอบถามตําแหนงวางและรับโอน องคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

274 323 ส.พาณิชย/1 14/10/2021 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารแบบประกอบโรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ

ราน ส.พาณิชย กองคลัง

275 324 ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/1

06/10/2021 ยื่นหนังสือขอยืนยันสิทธิในชุมชนมั่นคงพัฒนา นางสาวศิริขวัญ  มวงเขียว กองสวัสดิการสังคม

276 325 ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/1

15/10/2021 ยื่นหนังสือขอยืนยันสิทธิในชุมชนมั่นคงพัฒนา นางสาวกาญจนา  แสน

เสนยา

กองสวัสดิการสังคม



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

277 326 ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/2

06/10/2021 ยื่นหนังสือขอยืนยันสิทธิในชุมชนมั่นคงพัฒนา นางสาวนิภา  เจริญตา กองสวัสดิการสังคม

278 327 รอ

0032.102/11549

10/10/2021 ขอรับคาบริการทางการแพทย กรณีผูปวยนอก นอกเครือขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็ดฯ

โรงพยาบาลรอยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ

279 328 มค 52008/3905 14/10/2021 ขอขอบคุณ สํานักงานเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

สํานักการศกึษา

280 329 ธอส/1 01/10/2021 ใบแจงผลการกูเงินและขอใหนําสงเงินเดือนชําระหนี้เงินกูธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห กองคลัง

281 330 ธอส/2 01/10/2021 ใบแจงผลการกูเงินและขอใหนําสงเงินเดือนชําระหนี้เงินกูธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห กองคลัง

282 331 ธอส/3 01/10/2021 ใบแจงผลการกูเงินและขอใหนําสงเงินเดือนชําระนี้เงินกูธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห กองคลัง

283 332 พิเศษ/2564 12/10/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธบอกบุญพระกฐิน กองทุนสุนทรภูศึกษา สํานักการศึกษา

284 333 กส61701/784 12/10/2021 ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

มอนเตสชอรี่

สํานักงานเทศบาลตําบล

ทาคันโท

สํานักการศกึษา

285 334 รอ 51029.1/ว765 08/10/2021 รับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น ตําแหนงสายผูบริหาร

องคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

286 335 รอ0023.3/ว5798 15/10/2021 ประกาศศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานการศกึษา ประจําปการศึกษา 2563

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักการศึกษา

287 336 รอ0023.3/ว5792 15/10/2021 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2564 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองชาง

288 337 รอ0023.3/ว5793 15/10/2021 การแตงตั้งกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล สํานักงานทองถ่ินจังหวัด สํานักปลัด

289 338 รอ 0032.316/1422 12/10/2021 ขอเบิกคาบริการทางการแพทยผูปวยนอกกรณนีอกเครือขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด

โรงพยาบาลจังหาร กองสาธารณสุขฯ

290 339 รอ 0032.31/1411 12/10/2021 ขอเบิกคาบริการทางการแพทยผูปวยนอกกรณนีอกเครือขาย

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด

โรงพยาบาลจังหาร กองสาธารณสุขฯ

291 340 รอ 0132/ว1436 15/10/2021 สงรายงานการประชุม ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

292 341 อพร.323/2564 15/10/2021 ขอความรวมมือสถานพยาบาลเครอืขายแผนเผชิญเหตุโรคไวรัสโค

โรนาฯ

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน กองสาธารณสุขฯ

293 342 คํารองทางแอปฯ 

Smart 101/1

16/10/2021 รองเรียนรถขนดินทําดินหลนบนถนนฯ งานเทศกิจเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

294 343 ขอผอนผัน/1 18/10/2021 ขอผอนผันการจายเงินคาเชาซื้อบาน 7 หลัง ในที่ดินวันบึงพลาญ

ชัย

นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิ์

พาณิชย

กองคลัง

295 344 ขอผอนผัน/2 18/10/2021 ขอผอนผันการจายเงินคาเชาซื้อบาน 7 หลัง ในที่ดินวัดบึงพลาญ

ชัย

นางสาวนุจนาจ  มาลาลํา กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

296 345 รอ 0023.3/ว5806 18/10/2021 ขอสงประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใชผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหนึ่ง

ในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักการศึกษา

297 346 มท5309.18/รอ

43860

15/10/2021 ขอเชิญประชุม ชี้แจงเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาใตดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เขตพ้ืนที่ 

กฟฉ.2 จังหวัดรอยเอ็ด

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

298 347 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)

18/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.จันทรเกษม ซ.2 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

299 348 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/15

18/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ. สริยเดชบํารุงฯ ซ.9 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

300 349 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/16

18/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.บานทานคร งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

301 350 สธ1103.30/ว545 15/10/2021 สงตัวบุคลากรกลับตนสังกัด วิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคาม

กองการเจาหนาที่

302 351 รอ 0032/ว 5808 18/10/2021 สงประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ฉ.41 ลว.17 ต.ค.64 สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

303 352 รอ 0023.4/ว1092 11/10/2021 แจงรายชื่อผูทิ้งงาน สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

304 353 รอ 0023.4/1094 11/10/2021 แจงรายชื่อผูทิ้งงาน สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

305 354 พสท.ยส.289/2564 11/10/2021 ขอเยี่ยมชมกิจกรรมสถานพยาบาลปลอดบุรี่ฯ เครือขายวิชาชีพแพทย

ในการควบคุมการ

บริโภคยาสูบ แพทย

สมาคมแหงประเทศไทยฯ

กองสาธารณสุขฯ

306 355 ศธ0626.8/ว 50 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียน นึกศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

 ประจําภาคเรียนที่ 2/2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

307 356 บ.เซียวสุวรรณ 

จํากัด/1

18/10/2021 ขอสงงวดงานและขอรับเงิน บริษัทเซียวสุวรรณ จํากัด กองคลัง

308 357 บริษัทเอส 77 

จํากัด/1

18/10/2021 ขอสงงวดงานและขอรับเงิน บริษัทเอส 77 จํากัด กองคลัง

309 358 บริษัทเอส77/2 18/10/2021 ขอสงงวดงานและขอรับเงิน บริษัทเอส 77 จํากัด กองคลัง

310 359 ปข51001/ว7003 07/10/2021 ขอมอบวารสารเพ่ือประชาสัมพันธ "อบจ ประจวบคีรีขันธ" องคการบริหารสวน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

311 360 กก5204.3/ว128 14/10/2021 ขอนําสงอนุสาร อสท. การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักงาน

ขอนแกน

ทานปลัด

312 361 พิเศษ/2564 06/10/2021 ขอความอุปถัมภรวมเปนเจาภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตชวยไถ

โค-กระบือฯ

วัดดอนหอพัฒนาราม. สํานักปลัด

313 362 ว81/2564 08/10/2021 เรียกเก็บเงนิรายเดือนของสมาชิก  สหกรณออมทรัพย

พนักงานเทศบาล จํากัด

สถานธนานุบาล

314 363 วว81/2564 08/10/2021 เรียกเก็บเงนิไดรายเดือนของสมาชิก  สหกรณออมทรัพย

พนักงานเทศบาล จํากัด

กองคลัง

315 364 มท0708.4/ว14854 12/10/2021 ขอเรียนเชิญเขารวมการสัมมนา กรมโยธาธิการและผังเมือง กองชาง

316 365 รอ0032.302/1690 14/10/2021 สงใบเสร็จรับเงิน โรงพยาบาลจตุรพักตร

พิมาน

กองสาธารณสุขฯ

317 366 วธ0419.05/ว250 14/10/2021 ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคทรีพย หรือสิ่งของ ในการถวาย

ผาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจําปพทุธศักราช 2564

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

 รอยเอ็ด

สํานักปลัด

318 367 อว.0619.16/6410 11/10/2021 ประชาสัมพันธการรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

319 368 มค52007/3723 27/09/2021 ขอสงวารสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม สํานักงานเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

กองยุทธศาสตรฯ

320 369 อว8394(3)/ว1638 04/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม กองการเจาหนาที่

321 370 นว 52208/ว1801 01/10/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธ "จดเหมายขาวเทศบาลเมืองตาคล"ี สํานักงานเทศบาลเมือง

ตาคลี

กองยุทธศาสตรฯ

322 371 กส 52001/3892 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาลสาย

งานผูอํานวยการทองถ่ิน

สํานักงานเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ

กองการเจาหนาที่

323 372 พจ52001/ว109 06/10/2021 การรับโอนพนักงานเทศบาลฯ สํานักงานเทศบาลเมือง

พิจิตร

กองการเจาหนาที่

324 373 DCC.102/2564 18/10/2021 ขอนําสงรายงานการตรวจสอบ(ปาย) บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค 

จํากัด (มหาชน)

กองชาง

325 374 จบ52105/1217 14/10/2021 พนักงานครูเทศบาลขอโอน (ยาย) สํานักงานเทศบาลเมือง

ทาใหม

กองการเจาหนาที่

326 375 บริษั่ทเอส 77 

จํากัด/2

18/10/2021 ขอหนังสือรับรองผลงาน บริษัทเอส 77 จํากัด สํานักการศกึษา

327 376 บริษัทเซียวสุวรรณ 

จํากัด/1

18/10/2021 ขอหนังสือรับรองผลงาน บริษัทเซียวสุวรรณ จํากัด สํานักการศึกษา

328 377 บริษัทเอส77 

จํากัด/3

18/10/2021 ขอหนังสือรับรองผลงาน บริษัทเอส 77 จํากัด สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

329 378 รอ 0023.3/ว1110 18/10/2021 ประชาสัมพันธ ให อปท ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการคดัแยก

องคประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ กําจัดมูลฝอย พ.ศ.2564

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองชาง

330 379 ชุมชนม่ันคง

พัฒนา/1

18/10/2021 ยื่นหนังสือขอยืนยันสิทธิในชุมชนมั่นคงพัฒนา นางนิตยา  บุตรทอง กองสวัสดิการสังคม

331 380 รอ 0014.2/ว5784 15/10/2021 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ

เมืองเการอยเอ็ด

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองชาง

332 381 รอ 0014.2/ว5785 18/10/2021 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ

เมืองเการอยเอ็ด

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สํานักปลัด

333 382 รอ 0014.2/ว5786 15/10/2021 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ

เมืองเการอยเอ็ด

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองชาง

334 383 รอ 0013/ว642 18/10/2021 รายงานผลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเครือเรือน พ.ศ. 

2563 จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานสถิติจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

335 384 ตช0019(รอ).

95/8695

18/10/2021 ขอทราบขอมูลจํานวนประชากร สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

336 385 รอ 0017.3/ว16611 19/10/2021 ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคมีหากุศลฯ ประจําป 2564 กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

337 386 สปสช.9.30/ว6517 19/10/2021 แจงจัดทําแผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ

ลงทุน ปงบประมาณ 2565 (แผนตั้งตน)

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เขต 7 

ขอนแกน

กองสาธารณสุขฯ

338 387 JGSEE-GIZ 

07/2564

19/10/2021 ขอเชิญรวมประชุมรับฟงผลการวิเคราะหขอมูล "การรวบรวมการ

ปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียชุมชนฯ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

กองสาธารณสุขฯ

339 388 รอ 

0032.102/11790

19/10/2021 รายงานการตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บ ประเภทผูปวยนอก โรงพยาบาลรอยเอ็ด กองสาธารณสุขฯ

340 389 สปสช.6.70/ว6451 11/10/2021 ขอความรวมมือใหบริการเบิกจายตรงแกผูมีสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลฯ

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เขต 7 

ขอนแกน

กองการเจาหนาที่

341 390 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/9

14/10/2021 ฝาทอระบายน้ําชํารุด ถ.สุริยเดชบํารุง  ซ.9 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

342 391 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/21

18/10/2021 ไฟสองสวางในซอยดับ ถ.รณชัยฯ ซ.29 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

343 392 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/22

19/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ  ซ.6 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

344 393 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/23

18/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ. รณชัยฯ  ซ.10 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

345 394 คํารองทาง

แอปพลิเคชั่น 

Smart 101/1

18/10/2021 รองเรียน สุนัขในซอยไมปลอดภัยตอประชาชน นายจักรพันธุ  โพธิ์สําโรง สํานักปลัด

346 395 รอ0023.3/16628 19/10/2021 ขอความอนุเคราะหพิจารณาสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐเขารวม

ประชุมกับคณะกรรมมาธิการการกระจายอํานาจ การปกครอง

สวนทองถ่ิน และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักปลัด

347 396 ตช0019(รอ).

914/5712

07/10/2021 ขอความอนุเคราะหบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง คณะกรรมการรางขอบเขตของงานและจัดทํารูปแบบ

รายงานการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการตํารวจฯ

ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด กองชาง

348 397 รอ 0013/ว5812 18/10/2021 ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโน/สํารวจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

สํานักงานสถิติจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

349 398 ที่ รอ 0017.1/ว

5834

19/10/2021 ประชาสัมพันธองคความรูท่ี 3 การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรอง

ทุกขของศูนยดํารงธรรม

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

350 399 ตช0032.7(รอ)

(ทว.)/6230

17/10/2021 แจงผลการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

351 400 CQS06/2564 15/10/2021 ขออนุญาตสัมภาษณผูที่เก่ียวของในการดําเนินงานควบคุมยาสูบ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ(สสส.)

กองสาธารณสุขฯ

352 401 รอ 0023.3/ว1108 15/10/2021 การสํารวจขอมูลนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต 12 - 18 ป 

เพ่ือขอรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer)

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

353 402 รอ 0023.3/ว 5826 19/10/2021 ขอความรวมมือเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

354 403 รอ 0023.2/ว5841 19/10/2021 การแจงกําหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน (กรณเียยีวยา) 2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองการเจาหนาที่

355 404 รอ 0018.1/ว5843 18/10/2021 การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําเดือนตุลาคม 2564 

(ครั้งที่ 10/2564)

ที่ทําการปกครอง

จังหวัด/อําเภอ

สํานักปลัด

356 405 รอ 0017.3/ว5851 19/10/2021 ขอเชิญเขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปย

มหาราช 23 ตุลาคม 2564

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

357 406 รอ 0017.3/ว5850 19/10/2021 มอบหมายภารกิจการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่อง

ในวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

358 407 รอ0023.1/ว5847 19/10/2021 ขอความรวมมือและประชาสัมพันธในการเสนอชื่อ เพ่ือรับการ

พิจารณาคัดเลือกเขารับประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน เทียนสองใจ 

เนื่องในวันเอดสโลก ประจําป 2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองการเจาหนาที่

359 408 ศธ 04121.237/390 20/10/2021 ขอความอนุเคราะหจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ ภูมิทัศน การ

ออกแบบ และประมาณการราคา

โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด กองชาง

360 409 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/25

19/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ  ซ.29 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

361 410 รอ0023.3/16671 19/10/2021 ขอความรวมมือดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

362 411 รอ0023.3/ว1111 19/10/2021 การประกาศการใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินใน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

363 412 ที่ รอ 0017.1/ว

5865

20/10/2021 เนนย้ํามาตรการปองกันและควบคุมโรค กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

364 413 รอ0023.3/ว5870 20/10/2021 ผลการคดัเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลงานเปนที่

ประจักษ ดานการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตาม

โครงการ Thailand Rabies Awards 2021

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองสาธารณสุขฯ

365 414 รอ 0017.5/ว5859 20/10/2021 หนังสือแจงเวียนรายชื่อเมืองประจําป 2565 กลุมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

366 415 สผ 0018.05/5704 19/10/2021 ขอเชิญเขารวมประชุมและขอความอนุเคราะหอํานวยความ

สะดวกในการเดินทางศกึษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการ

กระจายอํานาจการ

ปกครองสวนทองถิ่นและ

การบริหารราชการ

รูปแบบพิเศษ สภา

ผูแทนราษฎร

สํานักปลัด

367 416 รอ 0018.2(

ศฮ.ปส.จ.รอ)ว322

14/10/2021 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศนูยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งที่ 3 ประจําป 2564

สํานักงานศูนย

อํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

368 417 รอ 0017.3/ว5873 20/10/2021 ขอเชิญรวมอนุโมทนาถวายผากฐินพระราชทานสํานักงบประมาณ

 ประจําป 2564

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

369 418 รอ 0003/ว89 20/10/2021 ขอเชิญประชุม สํานักงานคลังจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

370 419 สอ.สถ.0103/ว293 01/10/2021 ขอแจงยอดเรียกเก็บเงิน ประจําเดือน ตุลาคม 2564  สหกรณออมทรัพยกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

กองคลัง

371 420 กพ 52001/ว2431 05/10/2021 การคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงพนักงานเทศบาล ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง

สอบแขงขัน

สํานักงานเทศบาลเมือง

กําแพงเพชร

กองการเจาหนาที่

372 421 ลบ 52005/ว1478 06/10/2021 ประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานครูเทศบาล สํานักงานเทศบาลเมือง

ลพบุรี

กองการเจาหนาที่

373 422 อย 52029.2/1970 11/10/2021 ขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธรับโอน (ยาย) พนักงาน

เทศบาลประเภทบุคลากรทางการศกึษา

สํานักงานเทศบาล

พระนครศรีอยุธยา

กองการเจาหนาที่

374 423 กพ 52001/ว2503 20/10/2021 การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงาน

จาง

สํานักงานเทศบาลเมือง

กําแพงเพชร

กองการเจาหนาที่

375 424 รอ 0020.3/25324 15/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

376 425 รอ0020.3/25174 12/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

377 426 4872/2564 20/10/2021 ตอบรับใบเสร็จรับเงนิ  สหกรณออมทรัพย

พนักงานเทศบาล จํากัด

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

378 427 4872.1/2564 18/10/2021 ตอบรับใบเสร็จรับเงนิ  สหกรณออมทรัพย

พนักงานเทศบาล จํากัด

กองคลัง

379 428 4872.2/2564 18/10/2021 สงใบเสร็จรับเงิน  สหกรณออมทรัพย

พนักงานเทศบาล จํากัด

กองคลัง

380 429 ทว.411/กม.64.01 18/10/2021 ขออุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา บริษัท ทวีโชค ทรัค 

แอนด อีควิปเมนท จํากัด

กองคลัง

381 430 รอ 0032.303/1641 08/10/2021 แจงผลการตรวจสอบการเรียกเก็บเงินคาบริการทางการแพทย ใน

เครือขายจังหวัด

โรงพยาบาลธวัชบุรี กองสาธารณสุขฯ

382 431 ส.ค.รอ.51/2564 06/10/2021 รายงานจํานวนสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจํางวด สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหครูรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

383 432 สพร2564/ว2422 15/10/2021 ขอเชิญรวมประชุมระดมความคิดเห็นกลุมยอย (Focus Group) 

ภายใตการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดิจิทัลสํานักพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน)

สํานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กองยุทธศาสตรฯ

384 433 ศธ 0626.7/2682 20/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียน ระบบทวิภาคี เขารับการฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองการเจาหนาที่

385 434 รอ 0027/ว1750 20/10/2021 ขอความอนุเคราะหขอมูลสถานประกอบกิจการกอสราง/แคมป

แรงงานกอสรางในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานแรงงานจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

386 435 บริษัท โตอะฯ/1 20/10/2021 ขออนุญาตเขาพ้ืนที่หอโหวด 101 เพ่ือบันทึกภาพวีดีทัศนสําหรับ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

บริษัท โตอะ 

อิเล็คโทรนิคส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

สํานักการศกึษา

387 436 รอ 0022.4/3571 19/10/2021 ขอสงแบบคําขอตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวม สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

388 437 ตช 0019(รอ).

913/6078

20/10/2021 ขออนุญาตพื้นที่ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด กองชาง

389 438 รอ0023.3/ว5879 20/10/2021 แจงปฏิทินการสงขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ป

การศกึษา 2564 ผานระบบ GPAX OBEC ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใชในการคัดเลือกกลาง

บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

(TCAS 65)

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักการศึกษา

390 439 รอ 0032/ 20/10/2021 ขอความรวมมือควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินกิจการตลาด สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ

391 440 รอ 0034/16703 21/10/2021 โครงการทําบุญตักรบาตรวันอาทิตยจังหวัดรอยเอ็ด นอกเทศกาล

เขาพรรษา ประจําป 2564-2565

สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

392 441 รอ 0023.3/16736 20/10/2021 อนุมัติเดินทางไปราชการ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

393 442 รอ 0023.3/16691 20/10/2021 นโยบายการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

และการประเมิณความสามารถไดการอานฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

394 443 รอ 0023.2/836 21/10/2021 เห็นชอบผลการประเมิณผลผลงานพนักงานครูเทศบาลเพ่ือให

ไดรับวิทยฐานะครุชํานาญการรอบเดือนเมษายน 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

395 444 รอ 0023.3/ว1115 20/10/2021 แนวทางปองกันลดอุบัติเหตุทางถนนชวงวันหยุด สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

396 445 คําขอ/1 20/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองโทรทัศนวงจรปด cctv ภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

น.ส.ธัญชนก  ชมชายผล สํานักปลัด

397 446 คําขอ/2 20/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองวงจรปด cctv ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นายเดือน  วงคคํา สํานักปลัด

398 447 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/28

20/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ. กองพลสิบ งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

399 448 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/29

20/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ. รณชัยฯ ซ.19 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

400 449 รอ (ลต) 75401/24 20/10/2021 ขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต

ศูนยประสานงานการ

เลือกตั้ง อบต.รอบเมือง

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

401 450 0017.3/;5888 21/10/2021 ขอเชิญรวมบริจาคเงินทําบุญทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลา

เรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยจังหวัดรอยเอ็ด

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

402 451 0017.3/16768 21/10/2021 ขอความรวมมือจัดทําและติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดพิธี

ทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ

ไทยจังหวัดรอยเอ็ด

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

403 452 มท 

55210-30/1647

15/10/2021 ขออนุญาตขุดเจาะถนนคอนกรีต การประปาสวนภูมิภาค

สาขารอยเอ็ด

กองชาง

404 453 บร 56301/ว0317 18/10/2021 ขอความอนุเคราะหขอมูลและราคากลางการจัดซื้อรถดับเพลิง

พรอมกระเชากูภัย

สํานักงานเทศบาล

ตําบลอิสาณ

กองคลัง

405 454 คําขอขอมูล

ขาวสาร/1

18/10/2021 ขอคัดสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง นายบุญชู  ประสังสิต กองคลัง

406 455 พิเศษ/2564 20/10/2021 ขอความอนุเคราะหเยี่ยมชมหอโหวด  สํานักงานเทศบาลนคร

นครปฐม

สํานักการศกึษา

407 456 กท 0802/4846 15/10/2021 สงคาํรองขอโอน ราย นางสาว วิจิตรา  อนุแกนทราย สํานักการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร

กองการเจาหนาที่

408 457 รอ 0021/2614 21/10/2021 ขอเสนอแนะการดําเนินโครงการประกวด อปท ดานการจัดการ

สาธารณภัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564ฯ

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

409 458 รอ 0023.3/ว5883 21/10/2021 การมอบเกียรติบัตรองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีเดน ประจําป 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

410 459 อว 0619.02/ว6429 12/10/2021 ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม

กองการเจาหนาที่

411 460 คอขอ/1 21/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) ภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

นางสาวสุดารัตน  วิเชียร สํานักปลัด

412 461 รอ 0032.011/ว

2824

21/10/2021 ขอใหจัดการปรับปรุงขอมูล อสม. สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

413 462 รอ 0032.002/4817 21/10/2021 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 

10/2564 ประจําเดือนตุลาคม 2564

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

414 463 ตช 0019(รอ).

95/8780

21/10/2021 ขอเชิญเขารวมเปนภาคีเครือขายปองกันอาชญากรรม ตาม

โครงการ ROI-ET SMART SAFFTY ZONE 4.0

สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

415 464 ตช.0019(รอ).

95/8781

21/10/2021 ขอความอนุเคราะหขอมูล สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

416 465 สปสช 6.70/(อ) ว.

02195

21/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

417 466 สปสช 6.70/(อ) ว 

02038

21/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ

418 467 สปสช 6.70/(อ) ว

02040

21/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ

419 468 รอ 0008/16784 21/10/2021 ขอเชิญรวมพิธีเปด และขอความอนุเคราะหเจาหนาที่เขารวม

ปฏิบัติงาน กิจกรรมความรมมือรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษ

สุนัขบา

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

420 469 รอ 0013/ว5813 18/10/2021 ประชาสัมพันธ หลักศูตร The Fundamentals of Smart city สํานักงานสถิติจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

421 470 รอ0023.3/ว5897 21/10/2021 ซักซอมแนวทางการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

422 471 คํารองทั่วไป(ทาง

โทนศัพท)/33

22/10/2021 สุนัขจรจัดไมมีเจาของสรางความเดือดรอนใหประชาชน งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

423 472 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/34

25/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ ซ.25 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

424 473 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/26

24/10/2021 ไฟสองสวางในซอยดับ ถ.รณชัยฯ  ซ.34 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

425 474 ศธ 02102/ว1747 25/10/2021 การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ป

การศกึษา 2564

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

426 475 ศธ 0626.7/2681 07/10/2021 สงตัวนักเรียน เขาฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองการเจาหนาที่

427 476 ศธ 00626.7/2681 07/10/2021 สงตัวนักเรียน เขาฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองชาง

428 477 ศธ 0626.7/2667 06/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียน ระบบทวิภาคี เขารับการฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองคลัง

429 478 2564-316 20/10/2021 ขออนุญาตใชพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและออกแบบพัฒนาโครงการ

การศกึษา ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนเมืองรอยเอ็ดฯ

บริษัท เออรเบิ้น สเปซ 

จํากัด

กองสาธารณสุขฯ

430 479 หจก.ส.ทรัพยเมือง

ทองรอยเอ็ด/1

25/10/2021 ขอถอนหลักประกันสัญญา หุนสวนผูจัดการ หาง

หุนสวนจํากัด ส. ทรัพย

เมืองทองรอยเอ็ด

กองคลัง

431 480 รอ 0023.3/16822 25/10/2021 การมอบประกาศเกียรติคุณให อปท. ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับจังหวัดตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Awards 

2021

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

432 481 รอ 0032.007/4827 25/10/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธ และเสนอชื่อบุคคลหรือองคกร 

สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการเพ่ือรับการพิจารณา

คัดเลือกเขารับประทานรางวัลพระเจาวรวงศเธอ พระเจาโสมสวลี

 กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

433 482 รอ0012/1640 25/10/2021 สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สํานักงานขนสงจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

434 483 รอ 0017.2/ว5922 25/10/2021 ขอความรวมมือเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเขารับการ

สรรหาเปนกรรมการผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

และประชาสัมพันธการสรรหา

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

กองสาธารณสุขฯ

435 484 รอ0023.5/16837 25/10/2021 สั่งจายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแกขาราชการสวนทองถ่ินผูรับ

บํานาญ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สงผิดหนังสือถึงอบจ

436 485 รอ 0017.2/ว5919 25/10/2021 ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุมเรื่องการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

กองชาง

437 486 รอ 0023.2/752 30/09/2021 เห็นชอบผลการประเมินพนักงานครูเทศบาลเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ

ใหสูง รอบเดือนตุลาคม 2562

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

438 487 สอ.สถ.0103/พิเศษ 20/10/2021 ใหลูกหนี้เดินทางเขาพบคณะทํางานติดตามหนี้ฯ ของสหกรณ สหกรณออมทรัพย กรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น จํากัด

กองคลัง

439 488 1042/2564 18/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

พณิชยการพลาญชัย

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

440 489 มมท.(รอ)ว22/2564 21/10/2021 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

การดําเนินงานชมรมแมบานมหาดไทยจังหวัดรอยเอ็ด

ชมรมแมบานมหาดไทย

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

441 490 มมท.(รอ)ว23/2564 25/10/2021 ขอเชิญประชุม ชมรมแมบานมหาดไทย

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

442 491 รอ 0023.2/768 30/09/2021 เห็นชอบผลการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพ่ือใหไดรับ

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

443 492 รอ 0020/25675 20/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

444 493 รอ 0023.3/ว 1120 25/10/2021 แบบสํารวจขอมูลความพรอมและความประสงคสําหรับโครงการ

ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

445 494 รอ 0020.3/25671 20/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

446 495 รอ 0020.3/25562 19/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

447 496 รอ 0020.3/25548 19/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

448 497 รอ 0020/25617 25/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

449 498 นธ 61406/ว81 20/10/2021 ขอความรวมมือประชาสัมพันธวารสารเมืองตากใบ สํานักงานเทศบาลเมือง

ตากใบ(นราธิวาส)

กองยุทธศาสตรฯ

450 499 ทีโอที มบภน.2.1.(

รอ)/พิเศษ

25/10/2021 แจงคาใชบริการโทรศพัท/อินเตอรเน็ต บริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด(มหาชน) 

สาขารอยเอ็ด

สํานักปลัด

451 500 04/2564 25/10/2021 ขอความอนุเคราะหติดแผนปายหาเสียงในการเลือกตั้งทองถ่ิน

ตําบลรอบเมือง

นางฉวีวรรณ อารีเอ้ือ สํานักปลัด

452 501 มท 5309.18/รอ 

44665

21/10/2021 รายงานบัญชีแสดงหนวยการใชไฟฟาสาธารณะประจําเดือน

กันยายน 2564

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

453 502 รอ 0023.3/ว5927 25/10/2021 การเตรียมความพรอมการประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล PISA 2022

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักการศึกษา

454 503 รอ 0023.3/ว5928 25/10/2021 การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

455 504 หจก.ส.ทรัพยเมือง

ทองรอยเอ็ด/2

20/10/2021 ขอสงมอบงานและทวงหนี้ หจก.ส.ทรัพยเมืองทอง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

456 505 มท

5309.18/8518078

69003

02/10/2021 แจงคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

457 506 มท

5309.18/8612078

07562

29/10/2021 แจงคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

458 507 มท

5309.18/8518078

69002

02/10/2021 แจงคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

459 508 มท 

5309.18/8522078

70532

02/10/2021 แจงคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

460 509 ตช0019(รอ)913/ว

5873

11/10/2021 เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความเรียบรอย

จังหวัดรอยเอ็ด

ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด สํานักปลัด

461 510 ที่ รอ 0017.1ว5941 25/10/2021 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

462 511 ที่ รอ 0017.1/5938 25/10/2021 ขอความอนุเคราะหเผยแพรความรูเก่ียวกับ พรบ.ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

463 512 ศธ 0626.7/2667 26/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียน ระบบทวิภาคี เขารับการฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองการเจาหนาที่

464 513 รอ 0003/ว5926 25/10/2021 การสงรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2564

สํานักงานคลังจังหวัด

รอยเอ็ด

ตรวจสอบภายใน

465 514 รอ 0017.2/5945 26/10/2021 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา

กระทรวงมหาดไทย

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

กองยุทธศาสตรฯ

466 515 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/41

25/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.ผดุงพาณิช ซ.7 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

467 516 ศธ 0626.7/2682 26/10/2021 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียน ระบบทวิภาคี เขารับการฝกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กองการเจาหนาที่

468 517 รอ0023.5/ว5929 25/10/2021 แกไขคําผิด และเพ่ิมเติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ องคกร

ปกครองทองถ่ิน

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

469 518 รอ 0023.5/ว5930 25/10/2021 แจงเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนต ใหแก อปท. ประจําเดือนกันยายน 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

470 519 รอ 0023.3/ว5927 26/10/2021 การเตรียมความพรอมการประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล PISA 2022

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

471 520 รอ 0023.3/ว5944 26/10/2021 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2564 สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

472 521 รอ 54601/810 25/10/2021 ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ

ประเมินปรับปรังตําแหนงระดับชํานาญการ เปนระดับชํานาญ

การพิเศษ

สํานักงานเทศบาลตําบล

ขวาว

กองการเจาหนาที่

473 522 รอ 5204/130 26/10/2021 ขอเชิญรวมเปนหนวยงานพันธมิตรดําเนินโครงการ "เมืองรองตอง

ไป @ รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ " ประจําป 2565

การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักงาน

ขอนแกน

สํานักการศกึษา

474 523 พป 0003/ว1871 25/10/2021 ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกลา และพิธีมอบรางวัลพระปกเกลา 

ประจําป 2564

สถาบันพระปกเกลา. กองยุทธศาสตรฯ

475 524 รอ 52004.5/291 25/10/2021 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลหนอง

หญามา

กองยุทธศาสตรฯ

476 525 รอ 55801/344 26/10/2021 การเขารวมเปนภาคีสมาชิกของศนูยความรวมมือดานบรรเทาสา

ธารณภัย

เทศบาลตําบลนิเวศน

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

477 526 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/42

26/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.เทวาภิบาล  ซ.11 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

478 527 รอ 0032.013/4855 25/10/2021 ขอเชิญประชุม สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

479 528 เทสโก โลตัส สาขา

รอยเอ็ด

25/10/2021 ขออนุญาติใชพ้ืนที่ลานจอดรถ ณ หางเทสโกโลตัส สาขารอยเอ็ด หาง เทสโก โลตัส สาขา

รอยเอ็ด

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

480 529 พิเศษ/2564 21/10/2021 เรียนเชิญบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใชบริการดานสินเชื่อ ธนาคารออมสินสาขาสี่

แยกโรงพยาบาลรอยเอ็ด

กองคลัง

481 530 รอ 52004.4/171 26/10/2021 สงผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความและผลกระทบ

ของความเสี่ยง

โรงเรียนเทศบาลวัดปา

เรไร

กองยุทธศาสตรฯ

482 531 รอ 71003/1719 16/09/2021 การขออนุญาตกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่ตําบล

เหนือเมือง

ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลเหนือเมือง

กองชาง

483 532 รอ 0017.2/ว5959 26/10/2021 ประชุมมอบนโบายและชี้แจงขอราชการสําคัญของปลัดกระทรวง

มหาดไทย ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS)

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

สํานักปลัด

484 533 ที่ รอ 0017.1/ 

5960

26/10/2021 แจงขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

(ฉบับที่ 35)

กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

485 534 รอ 0032/ 27/10/2021 รับมอบเกียรติบัตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สํานักงานสาธารณสุข รอ สํานักการศกึษา

486 535 รอ 0020.2/25981 26/10/2021 ขอใหปดประกาศ สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

487 536 รอ 0023.3/ว5953 26/10/2021 ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนท่ัวไปใหแก 

อปท

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

488 537 รอ0023.3/ว5911 21/10/2021 การบันทึกขอมูลนักเรียนและเด็กเล็กสถานศึกษาสังกัด อปท ใน

ระบบสารสนเทศทางการศกึษาประจําปการศกึษา 2564 ครั้งที่ 2

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

489 538 รอ 0023.3/ว16924 26/10/2021 สํารวจความตองการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 สําหรับสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

490 539 รอ 0023.3/ว5958 26/10/2021 การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิส (e-Book) เผยแพรผลงาน อปท ที่

มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ

491 540 รอ 0023.2/844 25/10/2021 เห็นชอบการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

492 541 รอ 0023.2/840 25/10/2021 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.

2564-2566)

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

493 542 รอ 0132/1498 27/10/2021 ขอเชิญรวมประเมินมาตรการปองกันโรคโควิด-19 เฉพาะพื้นที่ใน

สถานประกอบการ

ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

494 543 รอ 0026/(1)61617 18/10/2021 แจงการยึดและขอใหแจงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางคาง

ชําระ

สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง

495 544 รอ 0026/(1)61970 20/10/2021 แจงการยึดและขอใหแจงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางคาง

ชําระ

สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

496 545 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/43

26/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.คุมวัดปาเรไร งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

497 546 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/1

26/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) ภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

นายธนานน  เจตนวิทยา สํานักปลัด

498 547 รอ0023.2/ว1123 25/10/2021 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทศโนโลยี

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

499 548 รอ 0023.2/846 25/10/2021 เห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจพนจากการปฏิบัติงาน สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

500 549 รอ 0023.2/845 25/10/2021 เห็นขอบการตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางผูเชี่ยวชาญพิเศษ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

501 550 รอ 0032/ 27/10/2021 ขอความรวมมือตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลทรัพยากรสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข รอ กองสาธารณสุขฯ

502 551 ที่ รอ 0017.1/5972 27/10/2021 คําสั่งแตงตั้งเวรปฏิบัติหนาที่ ประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด กลุมงานศูนยดํารงธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

503 552 ธภร.1774/2564 25/10/2021 นําสงกรมธรรมและแจงยอดประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและ

ภาคบังคับ (พรบ.)

ผูจัดการบริษัท ทิพย

ประกันภัย จํากัดมหาชน

กองคลัง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

504 553 ธภร.1775/2564 25/10/2021 นําสงกรมธรรมและแจงยอดประกันภัยรถยนตภาคบังคับ(พรบ.) ผูจัดการบริษัท ทิพย

ประกันภัย จํากัดมหาชน

กองคลัง

505 554 รอ52004.3/113 27/10/2021 สงรายงานงบทดลองหลังปรับปรุงกอนการปดบัญชี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนเทศบาสลวัด

เหนือ

กองคลัง

506 555 รอ 0014.2/ว5966 27/10/2021 การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการอยเอ็ด 

ครั้งที่ 2/2564และคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมประจําจังหวัด ครั้งท่ี 1/2564

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด

กองชาง

507 556 มท 0808.4/2300 19/10/2021 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเงนิทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

และคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการ

สํานักงานเงินทุนสงเสริม

กิจการเทศบาลสํานัก

บริหารการคลังทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ้น

สํานักปลัด

508 557 บร 54305/ว47 08/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลตําบล

พลับพลาชัย

กองยุทธศาสตรฯ

509 558 ปท53307/ว1433 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธหนังสือพิมพ "ลําสามแกวนิาส"

 ฉบับประจําเดือนสิงหาคม- กันยายน 2564

สํานักงานเทศบาลเมือง

ลําสามแกว

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

510 559 มท 0808.4/ว33 14/10/2021 ยืนยันยอดเงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและดอกเบี้ยเงิน

ฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลคางรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564

สํานักงานเงินทุนสงเสริม

กิจการเทศบาล สํานัก

บริหารการคลังทองถ่ิน 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

กองคลัง

511 560 อจ 52002/1656 20/10/2021 สงเงนิครองชีพผูรับบํานาญ สํานักงานเทศบาลเมือง

อํานาจเจริญ

กองคลัง

512 561 พล52005/ว 15/10/2021 ขอสงวารสารเทศบาลนครพิษณุโลก สํานักงานเทศบาลนคร

พิษณุโลก

กองยุทธศาสตรฯ

513 562 สก 52006/ว2335 28/09/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธวารสารรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแกว   ประจําป 2564

สํานักงานเทศบาลเมือง

สระแกว

กองยุทธศาสตรฯ

514 563 SR-SA2 2564/018 14/10/2021 ขอแนะนําผลิตภัณฑกูภัย บริษัท เอ็นเทค อินดัสเท

เรียล โซลูชั่น จํากัด

สํานักปลัด

515 564 รอ 0015.2/ว1319 19/10/2021 สํารวจขอมูลผูประกอบการรานจําหนายกาซปโตเลี่ยมเหลว (กาซ

หุงตม)

สํานักงานพลังงานจังหวัด

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

516 565 รอ 0015.2/ว16601 18/10/2021 แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการตออายุใบอนุญาตประกอบการ

ควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับ

อนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตอ

อายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

สํานักงานพลังงานจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

517 566 สปสช.9.30/23778 08/10/2021 ซักซอมการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

หรือพ้ืนที่ ปงบประมาณ 2565

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เขต 7 

ขอนแกน

กองสาธารณสุขฯ

518 567 รย 5201/31795 15/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอน(ยาย) พนักงาน

เทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนฯ

สํานักงานเทศบาลตําบล

เมืองแกลง

กองการเจาหนาที่

519 568 ชย 52008/2910 26/10/2021 ขอความอนุเคราะหพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งเปน

คณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ

กองการเจาหนาที่

520 569 นร 0702/ว3 18/10/2021 ระเบียบวาดวยการบริหารรายจายงบกลาง รายการคาใชจายใน

การบรรเทา แกไขปญหาและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดไวรัสโคโรนาฯ

 สํานักงบประมาณ กองยุทธศาสตรฯ

521 570 อว 0622.7/ว669 16/10/2021 ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี

กองการเจาหนาที่

522 571 อว0622.7/ว670 16/10/2021 ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี

กองการเจาหนาที่

523 572 ตช 0032.7/(รอ)

(ทว.)6431

25/10/2021 แจงผลการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม

524 573 ตช0032.7(รอ)

(ทว.)/6432

27/10/2021 แจงผลการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล พิสูจนหลักฐานจังหวัด 

จังหวัดรอยเอ็ด

กองสวัสดิการสังคม



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

525 574 สสคท.622/2564 14/10/2021 ขอความรวมมือในการประชาสัมพันธ โครงการรณรงคการ

ปองกันความพิการ ประกวดคลิปวิดีโอ "รอง เลน เตน เพลงพ่ีหัวดี

 "(ครั้งที่ 2)

สมาคมสภาสังคม

สงเคราะหแหงประเทศ

ไทย.

กองสวัสดิการสังคม

526 575 สธ0410.11/ว2310 27/09/2021 ขอแจงการจัดสงตูเย็น ชนิด Pharmaceutical 3 ประตู กรมควบคุมโรค. กองสาธารณสุขฯ

527 576 กห 0482.68/4584 27/10/2021 ขอเชิญรวมทําบุญเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี กองบัญชาการมณฑล

ทหารบกที่ 27

สํานักปลัด

528 577 อว 

0657.1020/0972

26/10/2021 ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลงาน

ขาราชการหรือพนักงานครู อปท เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สูงข้ึนฯ

สถาบันบริการวิชาการ

แหงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กองการเจาหนาที่

529 578 อว 67.23/ว.2030 27/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมระยะสั้น  

ประจําเดือนธันวาคม 2564

คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กองการเจาหนาที่

530 579 สธ 0917.04/ว2834 26/10/2021 ขอเชิญรวมสแกนแอพพลิเคชั่นเปาตังในการแจกชุด ATK ตาม

มาตรการ Covid Free Setting ตลาดสด

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กองสาธารณสุขฯ

531 580 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/44

27/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.รณชัยฯ  ซ. 21 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

532 581 SHP-21002820 28/10/2021 การควบคุมโรคสนับสนุนอุปกรณในระบบลูกโซความเย็นใหแก

หนวยบริการสาธารณสุขเพ่ือรับการสํารองและการใหบริการ

วัคซีนโควิด-19

Biogenetech กองสาธารณสุขฯ

533 582 รอ 0023.3/ว1125 27/10/2021 แจง อปท ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและแกไขสถานะ

ความพรอมของแผนการปฏิบัตการดานทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ.

2566-2570

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

534 583 อพร.330/2564 27/10/2021 ขอความอนุเคราะหเครอืงตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตาม

มาตรการตรวจคัดกรองโควิด

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน กองสาธารณสุขฯ

535 584 รอ 0023.3/ว5910 21/10/2021 แนวทางการดําเนินการตามโครงการใหความชวยเหลือบรรเทา

ภาระคาใชจายดานการศกึษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 

19ฯ

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

536 585 คําขอ/1 27/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) ภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

ร.ต.ท.หญิงธัญชนก  ชม

ชายผล

สํานักปลัด

537 586 คําขอ/2 27/10/2021 ขอขอมูลภาพกลองวงจรปด (cctv) ภายในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

ด.ต.พีระพล  คําภักดี สํานักปลัด

538 587 รอ 0017.2/ว5991 28/10/2021 การประชุมชี้แจงขอราชการสําคัญเรงดวนของจังหวัดรอยเอ็ด กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

539 588 รอ0023.5/ว5992 28/10/2021 การโอนภาษีมุลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 งวดท่ี9/2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองคลัง

540 589 ตช 0019(รอ).

95/8930

28/10/2021 นําสงเงินคาธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

กองสาธารณสุขฯ

541 590 รอ 51029.1/4288 28/10/2021 พนักงานเทศบาลขอโอน องคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

542 591 สพร 2564/ว2425 15/10/2021 ขอขอบคุณและแจงผลการพิจารณาผลงานโครงการขับเคลื่อน

การพัฒนาทองถิ่นดิจิทัล ประจําป พ.ศ.2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล.

กองยุทธศาสตรฯ

543 592 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/45

28/10/2021 สายไฟขาด ถ.รอบเมือง ซ.5 งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

544 593 รอ 0118/5252 28/10/2021 ขอใหตรวจสอบและแกไขปญหา ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

545 594 รอ 0023.3/859 28/10/2021 การติดตามผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

546 595 รอ 0118/5259 28/10/2021 ขอความอนุเคราะหสถานที่จอดรถนักทองเท่ียว ที่วาการอําเภอเมือง

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

547 596 รอ0023.3/17080 28/10/2021 การศกึษาดูงานของคณะกรรมมาธิการการกระจายอํานาจการ

ปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภา

ผูแทนราษฎร

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักปลัด

548 597 รอ 52004.3/116 28/10/2021 ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสมของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สํานักการศกึษา

549 598 รอ0023.5/ว6006 28/10/2021 กําหนดแบบประกาศรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด กองคลัง

550 599 รอ0023.3/ว6010 28/10/2021 การดําเนินการตามพระราชกฎษฎีกาการกําหนดฝหผูรับ

ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น

คําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักปลัด

551 600 0017.3/ว6011 28/10/2021 การเตรียมการจัดพิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียน

หลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัดรอยเอ็ด

กลุมงานอํานวยการ

จังหวัดรอยเอ็ด

สํานักปลัด

552 601 รอ 0031/ว5971 27/10/2021 การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

553 602 รอ 0026/(1)62880 26/10/2021 แจงการยึดและขอใหแจงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางคาง

ชําระ

สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดรอยเอ็ด

กองคลัง

554 603 รอ 0020.2/26287 28/10/2021 ขอใหปดประกาศ สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองยุทธศาสตรฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

555 604 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/46

28/10/2021 ไฟสองสางดับ ถ.เพลินจิต  ซ.มูลนิธิสามัคคี งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

556 605 รอ0023.5/ว1128 28/10/2021 แจงผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบ

อายุกําหนดสิทธิในการประกาศข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

เดือนกันยายน 2564

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

557 606 รอ 0023.5/ว1127 28/10/2021 แจงบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนกันยายน 2564 สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองคลัง

558 607 รอ 0023.3/ว17106 28/10/2021 แนวทางการเปดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของ

สถานศึกษาสังกัด อปท ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

559 608 อว0619.04/ว6275 05/10/2021 ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

กองการเจาหนาที่

560 609 อส 0058(รอ)6599 21/10/2021 แจงใหพยานไปศาล สํานักงานอัยการจังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักปลัด

561 610 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/47

29/10/2021 ไฟสองสวางดับ ถ.สุนทรเทพฯ งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

562 611 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/48

29/10/2021 ตนไมปกคลุมสายไฟ  ถ.รัชชูประการ งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

563 612 รอ 0025/2446 19/10/2021 ขอความอนุเคราะหติดตามผูตองราชทัณฑที่ไดรับการปลอยตัว เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด กองสวัสดิการสังคม

564 613 รอ0031/ว142 15/10/2021 ประชาสัมพันธและสรางการรับรูการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธี

การศพ

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดรอยเอ็ด

กองการเจาหนาที่

565 614 รอ 0017.2/ว5890 21/10/2021 สงแผนพับประชาสัมพันธยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด 

พ.ศ.2566-2570  จํานวน 500 ฉบับ

สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

(สารบรรณกลาง)

กองยุทธศาสตรฯ

566 615 คํารองทั่วไป/1 29/10/2021 ขออนุญาตใชเเสียง น.ส.ธิดารัตน  อรุณมาตย สํานักปลัด

567 616 สน52301/908 27/10/2021 ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานหอโหวด101 สํานักงานเทศบาลตําบล

ทาแร

สํานักการศกึษา

568 617 กพ 52003/2685 27/10/2021 ขอสงใบเสร็จรับเงินคาครองชีพผูรับบํานาญ สํานักงานเทศบาลเมือง

กําแพงเพชร

กองคลัง

569 618 กค 0410.4/ว1036 15/10/2021 การยืนยัยยอดเงนิคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564

 กรมบัญชีกลาง กองคลัง

570 619 มค 52029/4012 25/10/2021 ประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบาล ขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินอื่นเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสายงาน

ผูบริหาร

สํานักงานเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

กองการเจาหนาที่

571 620 รอ 0032.316/1483 25/10/2021 แจงผลการตรวจสอบการเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผูปวย

นอก ในจังหวัดรอยเอ็ด

โรงพยาบาลจังหาร กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

572 621 กค 0728.0801/ว

944

15/10/2021 ขอความอนุเคราะหขอมูลจดทะเบียนของผูประกอบการ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขารอยเอ็ด

กองคลัง

573 622 รอ0020.3/25762 21/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

574 623 รอ 0020.3/25873 25/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดท่ีดิน

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

575 624 รอ 0020.3/25792 21/10/2021 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด

กองชาง

576 625 นบ 52001/ว7284 12/10/2021 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบาล .สํานักงานเทศบาลนคร

นนทบุรี

กองการเจาหนาที่

577 626 ฟฟ.ว081/2564 20/10/2021 ขอเรียนเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี ฯ มูลนิธิธรรมมิกชนเพ่ือคน

ตาบอดในประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ

สํานักปลัด

578 627 สฌ.สอ.รอ.

2.087/2564

28/10/2021 รายงานจํานวนสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจํางวด สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห สหกรณออม

ทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด 2

กองสวัสดิการสังคม



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

579 628 สฌ.สอ.รอ.3 

073/2564

29/10/2021 รายงานจํานวนสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจํางวด สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณออม

ทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด 3

กองสวัสดิการสังคม

580 629 รอ88303/462 29/10/2021 ขอความอนุเคราะหทําการทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีต ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลโหรา

กองชาง

581 630 รอ88303/447 29/10/2021 ขอความอนุเคราะหทําการทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีต ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลโหรา

กองชาง

582 631 ตช0019.(รอ).

95/8996

29/10/2021 สงเงนิคาปรับเปรียบเทียบคดีจราจรทางบก สถานีตํารวจภูธรเมือง

รอยเอ็ด

กองคลัง

583 632 คํารองทั่วไป(ทาง

โทรศัพท)/50

29/10/2021 ขอความอนุเคราะหตัดตนตีนเปด งานปองกันฯเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

584 633 ศย

304.012(E)/1136

29/10/2021 ใหความอนุเคราะหสถานที่จอดรถยนตทักทองเท่ียว ศาลจังหวัดรอยเอ็ด สํานักการศึกษา

585 634 กก5115.5.14/ว

17163

29/10/2021 เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งท่ี 1/2564 สํานักงานกีฬาแหง

ประเทศไทย จังหวัด

รอยเอ็ด

สํานักการศกึษา

586 635 สปสช.6.70/(อ)ว

02297

29/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ



ลําดับ เลขทะเบียนรับ เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก สํานัก/กอง

587 636 สปสช.6.70/(อ)ว

02288

29/10/2021 แจงโอนเงินคาบริการทางการแพทยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต.ิ

กองสาธารณสุขฯ

588 637 รอ 0017.2/ว6023 29/10/2021 ขอเชิญเขารวมการประชุมถายทอดองคความรู ภายใตหัวขอ 

"Thailand's Digital Government Strtegies:Revisiting the 

Past and Reshaping the Future"

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

สํานักปลัด

589 638 รอ 0017.2/ว17181 29/10/2021 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา

การ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้ง

ที่ 6/25654 ผานระบบประชุมวีดิทัศนทางไกลฯ

กลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพ่ืการพัฒนาจังหวัด

กองยุทธศาสตรฯ


