
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  

ครั้งที ่11/2560 
วันที ่6 พฤศจิกำยน 2560  เวลำ 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
************************************************ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
4. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

 5. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
6. นายสุเวช  ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. นายประสงค์  โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
9. นายวิชัย  พรมเกตุ    ผอ.ส านักการศึกษา 
10. นางวราภรณ ์ นวลเพ็ญ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง  
12. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
13. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
14. นายธนพนธ์  ปฐมก าเนิด   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
15. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
16. นางฉันทรูจี  พรมเกตุ    รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
17. นางทวิชา  ปรเมษฐ์วรางกูร   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
18. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
19. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทสบาลวัดป่าเรไร 
20. นายสง่า  นามวิชัย    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
21. นางศรีไทย  กระวีสายสุนทร   หน.งานธุรการ (สส.) 
22. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
23. นางวัชร ี ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  
24. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
25. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง  
26. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
27. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
29. นายโกสิทธิ ์ บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
30. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
31. นางคณิตรา  ประสงค์สินธุ์   หน.งานพัฒนารายได้ 
32. นางรัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
33. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
34. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
35. นางจิราภรณ์ โวหารกล้า   หน.งานการเงินและบัญชี (คลัง) 
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36. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
37. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
38. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
39. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
40. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
41. น.ส.ปัทมาพร สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
42. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
43. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
44. นายชนินทร์  ปาลอินทร์   หน.งานการศึกษานอกระบบ 
45. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
46. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
47. นายจักรี  เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
48. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟ้า 
49. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
50. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
51. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
52. นายศุภชัย  พิมพ์วิชัย   หนงฝ่ายพัฒนาชุมชน   
53. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานส่งเสริมคุณภาพฯ 
54 นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
55. นางอุไร  ส าราญสุข   หน.งานประเพณี 
56. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝ่ายอ านวยการ 
57. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
58. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
59. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
60. นางญาณ ี โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
61. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สน.กศ.) 
62. น.ส.ศิริรชตะ โสดาทิพย ์  หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สป.) 
63. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
64. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
1. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ไปราชการ  
2. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ติดภารกิจ 
3. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปราชการ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเม่ือวันที ่6 ตุลำคม 2560  
       - ไม่มีกองใดแก้ไข 
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ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
นำยธนพนธ์ ปฐมก ำเนิด  - รายงานการใช้น้ าประปาสูงผิดปกติ ในช่วงเดือนกันยายนที่ ผ่ านมา                
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  มี 4 ราย โรงฆ่าสัตว์ มีการก่อสร้างฝาบ่อพักเพ่ือทดแทนบ่อพักเดิมที่ช ารุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีการใช้น้ าเนื่องจากการเก็บตัวนักกรีฑา นักกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม                 
ก็จะเป็นการใช้น้ าเพ่ือปฏิบัติงาน เช่น รดน้ าสวนหย่อม ท าความสะอาดห้องน้ า พ้ืนโรงอาหาร มีการช ารุดของ             
ท่อห้องน้ า ชั้น 2 อาคารธรรมคณี  ซึ่งได้ท าการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมา                      
ไม่มีหน่วยงานใดที่ใช้ไฟฟ้าสูงผิดปกติ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองวิชำกำรและแผนงำน) 
นำงศิริภรณ์ กระวีสำยสุนทร - (น าเสนอวีดีทัศน์) สรุปกิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในรอบเดือนตุลาคม          
รก.ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน  2560  

- (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น พิธีกร งานประเพณีออกพรรษา, แถลงข่าวงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป, การประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ / สถิติการกดถูกใจและการเข้าชมแฟนเพจประชาสัมพันธ์ /             
บันทึกภาพนิ่ง – เคลื่อนไหว ภาพมุมสูง / งานติดตั้งไมค์ห้องประชุมและควบคุมเครื่องเสียง / งานติดตั้งเครื่องเสียง
งานแถลงข่าวฯ และส่งนักกีฬา / บันทึกเสียงและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / เผยแพร่ผ่านจอ LED และLCD /               
งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สอบวินัย / ข้อเท็จจริง / ความรับผิดเกี่ยวกับละเมิด จ านวน 1 เรื่อง 
(ต่อเนื่อง) ให้ค าปรึกษา / ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เรื่องร้องทุกข์ 
19 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง / ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน สรุปแบบสอบถาม โครงการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา ประจ าปี 2560 / สรุปแบบสอบถามการจัดงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ปีที่ 11 ประจ าปี 
2560 / เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุม
ติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2560 / ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการที่ได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ / ติดตั้ง
โปรแกรมติดตามฎีกา / ตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล / ส ารองข้อมูลกล้องวงจรปิด / ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
กองสวัสดิการสังคม / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ ในจ านวน 140 ครั้ง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองช่ำง) 
นำยจักรี เกียรติขจร   -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝ่ำยกำรโยธำ  ฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกองช่าง 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 20 ราย จ านวนเงิน 10,800 บาท / สรุปรายงานการเก็บค่าธรรมเนียม 
ขุดเจาะประปาย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ 2558 – 2560 / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 14 ราย / ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง รายงานการระงับการก่อสร้าง  
ติดป้ายระงับการก่อสร้าง เนื่องจากอาคารมีการก่อสร้างล้ าเขต ถนนปัทมานนท์ / ฝ่ายการโยธา งานถวาย
ดอกไม้จันทน์ รัชกาลที่ 9, งานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ, งานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป, งานออกพรรษา /             
งานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนล าห้วยเหนือ ถนนราชการด าเนิน ถนนกองพล 10 ถนนเทวาภิบาล แยก บ.ข.ส. 
/ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบตัวอย่างป้ายซอยจากผู้รับจ้าง / งานวิศวกรรม โครงการ
ก่อสร้างระบบจัดการขยะ เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ด าเนินงานได้ 10% / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ถนนล าห้วยเหนือ ซอย 5 ด าเนินการได้ 95% / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนล าห้วยเหนือ ซอย 7 
ด าเนินงานได้ 30% /โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ด าเนินงานได้ 45% / โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 ด าเนินงานได้ 45% /โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11 ด าเนินงานได้ 90% / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้า ด าเนินงานได้ 70% / โรงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบึงพลาญชัย ด าเนินงานได้ 20 % / 
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งานวิศวกรรมจราจร ทาสีคันหิน สะพานถนนเทวาภิบาล / ทาสีแผงกั้นจราจรตรงข้ามไปรษณีย์ / ทาสีคันหิน           
เสา บนเกาะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
นำยธนพนธ์ ปฐมก ำเนิด  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2560 / 
ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 / ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร .9 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 / ร่วมพิธีวายราชสักการะเนื่องในวัน                   
ปิยมหาราช ประจ าปี 2560 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 / ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธี                 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 / ประดับ             
ธงตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 บริเวณส านักงาน
เทศบาล วันที่ 29 ตุลาคม 2560 / ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสเดินทางมารับต าแหน่ง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 / ปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีออกพรรษา ประจ าปี 2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 /                
การประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 / ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่               
17 ตุลาคม 2560 / ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีบ าเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระราชธรรมานุวัตร วันที่ 
17 ตุลาคม 2560 / ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2560 วันที่ 
19 ตุลาคม 2560 / ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 
2560 / ปฏิบัติหน้าที่โครงการกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ปีที่ 11 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 / ลงพ้ืนที่ตรวจความพร้อม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 / ฝ่ายอ านวยการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครึ่งปีหลัง) จ านวน 134 ราย /การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครึ่งปีหลัง) จ านวน 9 ราย / การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ประจ างบปีประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 196 ราย / การต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป                 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 จ านวน 75 ราย 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
นำยวิทยำ สัตนำโค  -  (น าเสนอ Power Point) รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น               
หน.งำนป้องกันฯ   และ อปพร.ดีเด่น ประจ าปี 2560 / พัฒนาบุคลากร / อัคคีภัย / อุทกภัย / 
วาตภัย / การบูรณาการ / วิทยากรให้ความรู้ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 บริษัทอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ / วันที่ 16 ตุลาคม 
2560 ขอนแก่นยนต์ / วันที่ 29 ตุลาคม 2560 พรเจริญขนส่ง / ศูนย์ อปพร. / วันที่ 17 ตุลาคม ร่วมงาน          
จิตอาสา / วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มทบ.27  ตรวจความพร้อม / ค าร้องทุกข์ / สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย
และการเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ทั้งหมด 66 เรื่อง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง) 
นำยสุทธิชำติ แสนจันทร์  -  (น าเสนอ Power Point) เฝ้าระวังและตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน.งำนรักษำควำมสงบฯ  ทั่วไป กรณีผู้ประกอบการตั้งวางกระถางต้นไม้และม้าหินอ่อนกีดขวางทางเท้า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ, กรณีผู้ค้าตั้งเต็นท์เพ่ือจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า ถนนเทวาภิบาล, กรณีร้านค้าตั้งวางสินค้า
เพ่ือจ าหน่ายบนผิวจราจรถนนสุริยเดชบ ารุง , กรณีร้านค้าติดตั้งป้ายถาวรทางเท้า ถนนกองพลสิบ , กรณี
ผู้รับเหมาก่อสร้าง กองทรายล้ าลงผิวจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธ / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป
บริเวณบึงพลาญชัย กรณีคนเมาสุรา, กรณีวัสดุ อุปกรณ์ช ารุด / ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ                   
พระเมรุมาศฯ / เฝ้าระวังการตั้งวางจ าหน่ายสินค้าภายใน ภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / 
ประชาสัมพันธ์กวดขันการทิ้งขยะการน ารถเข็นขึ้น – ลง ในตลาด / ตรวจตราและดูแลความเรียบร้อยบนถนน 
Street Art / อ านวยการจราจรรอบตลาดทั้ง 4 แห่ง / ช่วยอ านวยการจราจรจุดที่มีการจราจรหนาแน่น /                  
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เฝ้าระวังและตรวจเช็คความพร้อมของระบบกล้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด            
บนถนน Street Art / เหตุร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่น Smart 101 ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จ านวน                      
7 ครั้ง/ ร่วมส านัก กอง ฝ่าย งาน อ่ืน ๆ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 จัดระเบียบจ าหน่ายสินค้าและอ านวยการจราจร             
งานประเพณีออกพรรษา ประจ าปี 2560 บริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / วันที่ 19 ตุลาคม 2560               
ร่วมกองสาธารณสุขฯ ประชุมแนวทางการพัฒนาตลาดทุ่งเจริญ / วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ดูแลความเรียบร้อย
และอ านวยความสะดวกเนื่องในประเพณีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ บริเวณถนน Street Art / ร่วมเหตุร าคาญ               
2 เรื่อง / ปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน / วันที่ 16 ตุลาคม 2560 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล              
และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ ร่วมประชุมแถว ประจ าสัปดาห์ เพ่ือมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนธนำนุบำล) 
นำยประเวชพล นนทะไชย  -  (น าเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 รับจ าน า  
ผจก.สถำนธนำนุบำล  จ านวนเงิน  80,054,050 บาท ไถ่ถอน 4,571 ราย จ านวนเงิ น 
81,648,940 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,624,563.75 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 567,290 
บาท / รายได้ 3,191,853.75 บาท รายจ่าย 237,913.63 บาท รายได้มากกว่ารายจ่าย 2,953,940.12 
บาท / ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 14,752 ราย เป็นเงิน 254,199,950 บาท ทรัพย์หลุดจ าน าเดือนพฤษภาคม 
2560 154 ราย เป็นเงิน 1,,992,260 บาท / สถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจ าน าและก าไรทรัพย์หลุด 
ย้อนหลัง 3 เดือน / วงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม 222,000,000 บาท เงินกู้ที่เบิกมาใช้ 92,111,485.71 บาท 
เงินฝากธนาคาร 17,722.77 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่  31 ตุลาคม 2560 จ านวน 
129,888,514.29 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน, 
เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า 30,001 ถึง                   
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
นำยศุภชัย พิมพ์วิชัย  - (น าเสนอ Power Point) ประชุมคณะกรรมการเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน.ฝ่ำยพัฒนำชุมชน  ร่วมกับตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) / ออกใบอนุญาต
ให้ผู้ที่มาขอแสดงความสามารถในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ผู้ประกอบกิจการหอพักรายใหม่ จ านวน 11 แห่ง / 
จ านวนหอพักท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในเทศบาลปัจจุบันมี 47 แห่ง แบ่งเป็น หอพักชาย จ านวน 
9 แห่ง หอพักหญิง จ านวน 38 แห่ง / แจ้งผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เพ่ือให้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 
2560 โดยส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ จ านวน 377 คน / สวัสดีประชากรอาวุโส รายคุณแม่อุทัยวรรณ พันธุ์ศิลา 
อายุ 92 ปี ชุมชนวัดบึง / ตารางเยี่ยมผู้สูงอายุประจ าเดือนธันวาคม 2560 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด          
                         และศูนย์บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นำงศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน 
หน.ฝ่ำยทะเบียนและบัตร  ตุลาคม 2560 / การให้บริการที่ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนตุลาคม 2560 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนตุลาคม 2560 / การให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 / ข่าวนิตยสาร 
THE ONE / ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตร / ประชุมเจ้าหน้าที่ OSS 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองคลัง) 
นำงวัชรี ศรีทอง   -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สรุปผล                
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง  การปฏิบัติงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จ านวน 1,757 รายการ / ส ารวจ
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ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ออกหนังสือรับรองการช าระภาษี (สิ่งปลูกสร้าง) รวม 21 ราย / ฝ่ายพัฒนารายได้               
การจัดเก็บภาษี จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของประมาณการ / สรุปผลการช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 
เดือนตุลาคม 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจ านวนผู้เข้าข่ายทั้งหมด / 
สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้ายและภาษีบ ารุงท้องที่ (รายใหม่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จัดเก็บได้
คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของผู้เข้าข่ายทั้งหมด / การออกให้บริการนอกสถานที่ / ฝ่ายจัดหาประโยชน์และทะเบียน
พาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม 2560 รวม 255,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บ
ค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดทุ่งเจริญ – ตลาดโต้รุ่ง เดือนตุลาคม 2560 รวม 65,025 บาท / รายงานผลการจัดเก็บ
เงินอุทิศสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เดือนตุลาคม 2560 23,238 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ประจ าเดือน
พาณิชย์ ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จ านวน 35 ราย จ านวนเงิน 1,360 บาท / รายงานผลการช าระหนี้ค่าเช่า
จอ LED / ฝ่ายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 รับจริงต่ ากว่าจ่ายจริง 
19,644,051.54 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 68,558,690.03 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 122,957,739.62 
บาท / สถานะเงินฝาก ณ 31 ตุลาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ 7,779,007.56 บาท เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 3,789,398.66 บาท เงินฝากประจ า 103,578,948.25 บาท รวมทั้งสิ้น 128,273,300.36 บาท / 
รายรับประจ าเดือนตุลาคม 2560 งบประมาณ 2561สูง/ต่ า กว่าประมาณการ – 487,965,639.77 บาท / 
รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม 2560 งบประมาณ 2561 สูง/ต่ ากว่าประมาณการ – 469,737,878.23 บาท / 
รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีถึง
เดือนตุลาคม 2560  รวม 289 เรื่อง จ านวนเงิน 14,859,641.58 บาท / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม 2560 รวม 74 โครงการ 
จ านวนเงิน 47,732,035 บาท / รายละเอียดสัญญาค้างจ่าย (ปีงบประมาณ 2560) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม 2560 รวม 35 โครงการเงินคงเหลือ 385,771,100 บาท / สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / รายละเอียดสัญญานโยบายจังหวัด 
ระหว่างด าเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม 2560 / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าเดือนตุลาคม 2560เบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท รายนายสุวัฒน์ โงนมณี , 
สรุปจ านวนบ านาญมารายงานตัว 91 ราย คงเหลือ 24 ราย, ผู้รับบ านาญยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ ด ารงชีพ 65 ปี             
1 ราย / ประมวลภาพกิจกรรม 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
นำยภำณุวัฒน์ เฉวียงวำศ  -  (น าเสนอ Power Point) วันที่ 4 ตุลาคม 2560 งานประเพณีออกพรรษา
หน.ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ กวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 2560 / วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ประกวดสรภัญญะ
อีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2560 / วันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารฯ ให้โอวาทนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวสสุวัณเกมส์ / วันที่ 6 ตุลาคม 
2560 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชธรรมานุวัตร วัดเหนือ / วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.นุชากร            
รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบเสื้อจากตัวแทนสายการบินนกแอร์ ให้ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย การประกวดธิดา
สาเกตุนครประจ าปี / วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมจับสลาก
งานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจ าปี 2560 / วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2560 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวสสุวัณเกมส์ จังหวัดอุดรธานี / วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. / สรุปเหรียญการแข่งขันเวสสุวัณเกมส์ / วันที่ 20 ตุลาคม 2560                  
งานแถลงข่าว การจัดงานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจ าปี 2560 / วันที่ 21 ตุลาคม 2560 งานกฐิน
ร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจ าปี 2560 / วันที่ 31 ตุลาคม 2560 พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง การแสดงแสง สี เสียง 
ในงานสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป ประจ าปี 2560  
 



 7 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ) 
นำยภำณุวัฒน์ เฉวียงวำศ -  (น าเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า         
หน.ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 9,421 คน ยอดเงินบริจาค 
26,533 บาท / ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร / ช่างจากสถาบันพระปกเกล้า รื้อถอน         
งานจัดแสดงนิทรรศการ / ช่วยงานแถลงข่าว งานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป และงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ / 
นักเรียน นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายประจ าเดือนตุลาคม 2560 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการช่วงเช้า 
จ านวน 1,150 คน ช่วงเย็น จ านวน 1,100 คน รวม 2,250 คน / การออกก าลังกายภายในศูนย์ฯ / การเต้น
แอโรบิก ลีลาศ ร ากระบี่กระบอง บาสเกตบอล 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ) 
นำงฉันทรูจี   พรมเกตุ  - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 18 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2560 ก่อสร้าง
รก ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ คอนกรีตเสริมเหล็กและกันสาดหน้าอาคารสุกวโร / วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้โอวาทนักกีฬาก่อนไปร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 
ประจ าปี 2560 / วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพ่ือวางหน้าหีบศพของพระราชธรรมนุวัตร อดีตเจ้าอาวาส              
วัดเหนือ / วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ร่วมงานกฐิน
สามัคคีที่วัดเหนือ /วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน / วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิด  
ภาคเรียนที่ 2/2560     

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม) 
นำงสุวิชชำ ตรีนำจ    - (น าเสนอ Power Point) เป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส /       
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 / วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่ / วันที่ 4 – 31 ตุลาคม 2560 ฝึกซ้อมดนตรีไทย / วันที่ 10 – 12 
ตุลาคม 2560 ฝึกซ้อมดุริยางค์ / วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ร่วมงานกฐินพระราชทานวัดบูรพาภิราม / วันที่              
15 – 31 ตุลาคม 2560 ซ้อมร าวงสมมาน้ า / วันที่ 20 ตุลาคม 2560 น านักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง           
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดบึงพระลานชัย / วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ให้บริการสถานที่คัดแยกและเก็บรักษา
ดอกไม้จันทน์ / ปรับปรุงเรือนเพาะช า / เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร / วันที่ 28 ตุลาคม 2560 คณะครูอบรมเตรียม
ความพร้อมครูสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ฯ / วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ถ่ายท าวีดีทัศน์เจ้าบ้านน้อยน าเที่ยวเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงสมพิศ หวังทรัพย์ทวี  - (น าเสนอ Power Point) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน / สอบกลางภาค           
ผอ.ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ  เทอมที่  1 ปีการศึกษา 2560 วันที่  2 – 3 ตุลาคม 2560 ประเพณี                
ออกพรรษากวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 / การประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 / อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม 6 หลัก เพ่ือส่งเสริมทักษะ             
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 / การก่อสร้างโรงอาหาร วันที่ 22 ตุลาคม 2560 / ซ้อมร าวง สมมาน้ า คืนเพ็ง                   
เส็งประทีป วันที่ 23 ตุลาคม 2560 / พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 / อบรมโครงการเตรียมความพร้อม
ครูสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 / จัดท ากระทงเข้าร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 / เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 /                   
จัดซื้ออุปกรณ์วัดไข้ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
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ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง) 
นำยประวิทย์  โอวำทกำนนท์ - (น าเสนอ Power Point) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท าอาหารจีน 
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง ที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
ข้าวทิพย์อร่อย / ซุ้มข้าวทิพย์ เทศบาลวัดสระทอง / การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ Web Application / การอบรมถอดบทเรียนและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมผู้ปกครอง 100 % ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 / การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 / ปลูกต้น                 
ดอกดาวเรืองเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวาย            
เป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 / ชนะเลิศการสอบแข่งขัน เวสสุวัณเกมส์เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศที่ภูเก็ต / ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองร่วมสืบสานต านานประเพณีบุญกฐินร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2560 / ทีมจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองเตรียมขนมไทย น้ าสมุนไพร แจกผู้ มาร่วมพิธีแสดง
ความเคารพถวายดอกไม้จันทน์ฯ / ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ / วันที่ 28 – 31 ตุลาคม เตรียมตกแต่งรถอัญเชิญ
ประทีปพระราชทาน ร.10 และประทีปพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงทวิชำ  ปรเมษฐ์วรำงกูร -  (น าเสนอ Power Point) นักศึกษาคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย- 
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ มหาสารคาม สัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ฯ และเยี่ยมชมห้องเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วันที่ 3 ตุลาคม 2560 / ถ่ายท าวีดีทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ืออัพเดทกิจกรรมการเรียนการสอนและ
อาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน วันที่ 3 ตุลาคม 2560 / งานประเพณีออกพรรษากวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 2560 
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 / ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบ าเพ็ญกุศลสรีรสังขารพระราชธรรมานุวัตร วันที่                
5 ตุลาคม 2560 / ประชุมประจ าเดือนคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 / 
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับปัญหาการ
บริการจัดการทรัพยากรและบุคลากรในองค์กร วันที่ 12 ตุลาคม 2560 / ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดหาการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 / ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 2/2560 วันที่              
20 ตุลาคม 2560 / คณะครูร่วมเป็นจิตอาสา และร่วมถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 /                       
ด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคารเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการใช้สอย และปูกระเบื้องให้ดูสะอาดสวยงาม
มากขึ้น 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ) 
นำงสำวสุภำษิต ศรีกกโพธิ์ - ( น า เ ส น อ  Power Point) วั น ที่  5  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0  จั ด กิ จ ก ร ร ม                  
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ อาเซียนน่ารู้ ซึ่งมีมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ / บรรยากาศของการเรียนรู้การ
ตอบค าถาม การลงมือปฏิบัติ / รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน               
บูรณาการสู่การเรียนรู้  ระหว่างวันที่  16 – 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าคันโท                      
จังหวัดกาฬสินธุ์ / ช่วงปิดภาคเรียนคุณครูสรุปงาน ท างานด้านเอกสารงานวิชาการต่าง ๆ / ช่วงปิดภาคเรียน
คุณครูนัดหมายทบทวนความรู้การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ และฝึกอุปกรณ์มอนเตสซอรี่เพ่ือให้เกิด                
ความแม่นย าในการสอน / คุณครูเข้าเวรคอยดูแลอาคารสถานที่ รดน้ าต้นไม้บริเวณศูนย์ / คุณครูท าความสะอาด
ตกแต่งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2560  / 
จัดเตรียมตกแต่งสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ) 
นำยธรรมวัจน์ วิลัยพิศ  -  (น าเสนอ Power Point) ประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2560 เพ่ือเตรียม         
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ ความพร้อมเปิดเทอม / จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีแผนงบประมาณ     
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และแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ / ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม 
พัฒนาตนเองช่วงปิดเทอม / ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับและส่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน        
ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ด าเนินการโครงการ SBMLD อย่างต่อเนื่อง / เตรียมความพร้อมในการเปิด
การศึกษา เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวดัเวฬุวัน) 
นำยโกสิทธิ์ บุญส่ง   -  (น าเสนอ Power Point) นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใหม่ 
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน  เข้าปฏิบัติราชการ / คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และผู้บริหาร
สถานศึกษา เยี่ยมให้ก าลังใจผู้ฝึกซ้อม นักกีฬาเปตองและเซปักตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน                     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี / ร่วมงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ / ร่วมงาน               
วันปิยะมหาราช / ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ / กองการศึกษา เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงานทางด้าน
การพัฒนาเด็กประถมวัย การพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) / เตรียมชั้นเรียน
ต้อนรับเปิดเทอม 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ)  
นำงพิกุล พรมเกตุ  -  (น า เสนอ Power Point) สรุปเหรียญการแข่ งขันกีฬา เวสสุวัณเกมส์                   
ผอ.ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ของโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะครูและ
บุคลากร เตรียมโครงการสร้างซุ้มกวนข้าวทิพย์ งานประเพณีออกพรรษา ประจ าปี 2560 / แสดงความยินดี 
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสรภัญญะในงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ของจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 4 ตุลาคม 
2560 ร่วมออกบูธ SBMLD จ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ในงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจ าปี 
2560 / วันที่ 7 ตุลาคม 2560 โครงการประชุมผู้ปกครอง 100% / วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง / แสดงความยินดีนายอมรเทพ ปัญโญชัย นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบภาษาจีน 
HSK 1 ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน / วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เปิดเทอม 2/2560 นักเรียนร่วมเตรียมแปลง
ส าหรับปลูกผักตามฤดูกาล / วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหน้าอาคารสุโขทัย / วันที่ 
31 ตุลาคม 2560 ปรับปรุงห้องสื่อสารการเรียนการสอน DLIT 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร) 
นำยเรียบ  สวัสดิผล          -  (น าเสนอ Power Point) เตรียมความพร้อมผู้ เรียนภาษาต่างประเทศ                  
ผอ ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร  ร่ วมงานบุญกฐิน  วั ดป่ า เ ร ไร  วันที่  22 ตุลาคม 2560 /  กิจกรรม                                                                        
Big Cleaning Day วันที่ 30 ตุลาคม 2560 / ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่                            
31 ตุลาคม 2560 / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 ตุลาคม 
2560 / ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน / ดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพเป็นปัจจุบัน / ความคืบหน้า                 
ในการก่อสร้าง อาคาร 4/9 และงานซ่อมแซมพ้ืนหน้าอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
น.สพ.ธีรภัทร์ หินซุย  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุขฯ                
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข ประจ าเดือนตุลาคม 2560 / ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
ประจ าเดือนตุลาคม 2560 / งานซ่อมบ ารุงรถยนต์ – เครื่องจักร ประจ าเดือนตุลาคม 2560 จ านวน              
12 เรื่อง เป็นเงิน 171,200 บาท / ออกตรวจสอบทรัพย์สินเสื่อมสภาพ / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่               
4 ตุลาคม 2560 งานรักษาความสะอาดงานประเพณีออกพรรษาประจ าปี 2560 / วันที่ 5 ตุลาคม 2560                 
ล้างท าความสะอาดรอบพระเมรุมาศจ าลอง / วันที่ 17 ตุลาคม ร่วมท าความสะอาดงาน Big Cleaning Day / 
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประชุมเพ่ือเตรียมแผนงานรักษาความสะอาดและมอบนโยบายให้แก่พนักงานในพิธี 
ถวายดอกไม้จันทน์ / วันที่ 21 ตุลาคม 2560 งานรักษาความสะอาด ลงถังขยะและดูแลความสะอาดการจัดงาน
กฐินร้อยเอ็ด / วันที่ 24 ตุลาคม 2560 รองฯ วัฒนพงษ์ ลงพ้ืนที่ก าชับการวางแผนงานรักษาความสะอาดในพิธี
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ถวายดอกไม้จันทน์ / วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2560 พนักงานปัดกวาด / เก็บขยะ ปฏิบัติงานตามแผนการ
รักษาความสะอาดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ / วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้การคัดแยกขยะกับประชาชนที่มาร่วมงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ /                
ฝ่ายบริการสาธารณสุข นิเทศงาน อสม. เดือนตุลาคม 2560 / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 
2560 / ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันกีฬาฯ นักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 
ระหว่างวันที่ 10 ถึง 20 ตุลาคม 2560 / สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
คิดเป็น 78.14 ต่อแสนประชากร / ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการเหตุร าคาญ ตรวจสอบ กรณีน้ าขัง
บริเวณถนนรัฐกิจไคลคลา วันที่ 17 ตุลาคม 2560 / ตรวจติดตามการแก้ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีสุนัข
เห่าเสียงดัง บริเวณถนนปัทมานนท์ ซอย 5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 / ตรวจสอบกรณีเสียงดังจาก                  
ร้านลาบ บริเวณถนนประชาธรรมรักษ์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 / งานบริหารจัดการตลาด เมื่อวันที่                  
19 ตุลาคม 2560 รองฯ  วัฒนพงษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาตลาดสดทุ่งเจริญ / จัดระเบียบ
ป้ายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1) 
น.ส.อรวรรณ ธนะชัย  - (น าเสนอ Power Point) รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 / ร่วมต้อนรับ               
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 ตุลาคม 2560 / ตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 2 – 3 
ตุลาคม 2560 รวมทั้งหมด 90 ราย ตรวจพบโรค 28 ราย / วันที่ 18 ตุลาคม 2560 อบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับจิตอาสาในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ               
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ / ซ่อมบ ารุง ซ่อมแอร์ / รายงาน
การลดน้ าหนัก / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเ พ่ือการรักษา / ให้บริการฝัง เข็ม เ พ่ือการรักษา /                          
นักกายภาพบ าบัด ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 / ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย / สวนสมุนไพร /                   
ผลการด าเนินงานด้านเภสัชกรรม ประจ าเดือนตุลาคม 2560 โครงการทบทวนและประสานรายการยา มูลค่ายา
เก็บคืนเดือนตุลาคม รวม 5,000.63 มากที่สุดเป็นมูลค่ายาเรื้อรัง 3,165.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.30 / 
โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เดือนตุลาคม มีผู้มารับบริการ (รายใหม่) จ านวน 5 ราย ให้บริการผู้เลิกบุหรี่              
รายเก่า 30 ราย รวมผู้เลิกได้อย่างน้อย 3 เดือนเพ่ิมอีก 4 คน รวมทั้งหมด 54 คน จากผู้รับบริการทั้งหมด                 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 / สรุปผลงานโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ / โครงการรณรงค์ ลด ละ                   
เลิก แอลกอฮอล์และบุหรี่ / โครงการความปลอดภัยด้านยา วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ให้ความรู้เรื่อง ยาที่มีผล                    
ต่อการท างานของไต แก่อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 100 คน / กิจกรรมทางกาย 3 ระดับ ลดพุงลดโรค  

 

ปิดประชุมเวลา 12.05 น. 

 

ลงชื่อ   ไพรัก โคตะยันต์     ผู้จดรายงานการประชุม       ลงชื่อ  วราภรณ์  นวลเพ็ญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายไพรัก โคตะยันต์)                (นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ) 
         หัวหน้างานธุรการ                                   หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 


