
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  

ครั้งที ่12/2560 
วันที ่14 ธันวำคม 2560  เวลำ 09.00 น. 

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

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

 6. นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
7. นายสุเวช  ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
9. นายประสงค์  โพธิ์เนียม   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
10. นายวิชัย  พรมเกตุ    ผอ.ส านักการศึกษา 
11. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง    ผอ.กองช่าง 
13. นางทิมาพร  จันทรถง    ผอ.กองคลัง 
14. นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นายธนพนธ์  ปฐมก าเนิด   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
16. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
17. นายชนินทร์  ปาลอินทร์   หน.งานการศึกษานอกระบบ 
18. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน  
19. นางฉันทรูจี  พรมเกตุ    รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
20. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
21. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
22. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
23. น.ส.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์   เภสัชกร 
24. นายธรรมวัจน ์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
25. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
26. นายสันติ  ทวีแสง    หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
27. นายภานุวัฒน ์ เฉวียงวาศ   หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

 28. นางคณิตรา  ประสงค์สินธุ์   หน.งานพัฒนารายได้ 
29. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
30. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 
31. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
32. นายประเวชพล นนทะไชย   ผจก.สถานธนานุบาล 
33. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
34. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
35. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
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36. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
37. นางทวิชา  ปรเมษฐ์วรางกูร   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
38. นางวัชร ี ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  
39 นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
40. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
41. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
42. น.ส.ปัทมาพร สุทธิประภา   หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
43. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
44. นางรุจิรา  สีชมพู    หน.งานบริหารจัดการตลาด 
45. น.ส.ทิวาวัลย ์ ภูแซมแสง   หน.ฝ่ายสุขาภิบาลฯ 
46. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝ่ายอ านวยการ 
47. นายจตุรงค์  ประดิษฐ์   นิติกรช านาญการพิเศษ 
48. น.ส.วันวิสา  อวยชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
49. น.ส.วรนาถ  วรฉัตร    หน.งานสังคมสงเคราะห์ 
50. นายปิยวัชย์  ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
51. นายจักร ี เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
52. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ 
53. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
54. นายศักรินทร์ ภาวะลี    หน.งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
55. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
56. นางดารณี  ชัยมานะพร   หน.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
57. นางรัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
58. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
59. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
60. น.ส.ณัฐกานต์ โพธิ์ส าโรง   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สน.กศ.) 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ติดภารกิจ 
2. นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ไปราชการ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560  
       - ไม่มีกองใดแก้ไข 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
นำยธนพนธ์ ปฐมก ำเนิด  - ในส่วนของค่าไฟฟ้า มีการใช้สูงผิดปกติ อาคารตลาดสระทองมีการใช้ไฟฟ้าสูง                
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ในส่วนของการใช้น้ าสูงผิดปกติ            
1.โรงฆ่าสัตว์ มีการฆ่าสุกรเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด               
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มีการรั่วซึมของน้ าบริเวณที่จอดรถ ซึ่งขณะนี้ได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อย 3.โรงฆ่าสัตว์มีการใช้               
เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากมีการก่อสร้างฝาบ่อพักทดแทนฝาเดิม และมีการใช้น้ าประปาจากตู้น้ าเพ่ือบริโภค 

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

- (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิตการกดถูกใจและการเข้าชมแฟนเพจประชาสัมพันธ์ / พิธีกร งานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง              
เส็งประทีป. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ สื่อโฆษณาผ่าน           
แฟนเพจประชาสัมพันธ์และจอ LED จ านวน 22 วัน / บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว ภาพมุมสูง / ติดตั้งเครื่องเสียง
นอกสถานที่ จ านวน 7 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงในสถานที่ จ านวน 8 ครั้ง / บันทึกการประชุมประจ าเดือน / 
ประชุมสภาฯ และบันทึกเสียงพร้อมตัดต่อการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / งานนิติกรรมสัญญางานรับเรื่องราว            
ร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ จ านวน 34 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 34 เรื่อง / ตรวจรับการเช่าสิทธิเทศบาลฯ รวม 
165 ฉบับ ให้ค าปรึกษา / ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ งานจัดท างบประมาณ การประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ / ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม                  
ความพร้อมของ อปท.ในการเสนอผลงาน เพ่ือสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 
ประจ าปี ค.ศ.2018 วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ / งานวิเคราะห์นโยบายและแผน               
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2560 ประชาธิปไตย :ความท้าทายใหม่อุดมคติ              
สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ /                   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไข/ติดตั้งโปรแกรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) / ซ่อมแซม / บ ารุง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ซ่อมแซม / บ ารุง / ติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ตรวจสอบระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e – Laas  / ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต 
สร้างรายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รองรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  
(e – GP) / ส ารวจข้อมูลกล้องวงจรปิดเทศบาลฯ / งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ฯ และแฟนเพจ รวม 119 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ติดต่อสอบถาม รวม 10 ครั้ง / สถิติการ
ให้บริการของกองวิชาการฯ ในจ านวน 84 ครั้ง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
นำงอรพิน สีลำวรรณ  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
หน.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 / 
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวทนต์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / ร่วมปฏิบัติหน้าที่                      
งานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / การประชุม
ประจ าเดือน ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตาม
โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยใจ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 / ประดับโต๊ะหมู่บูชา เส้นทางรับเสด็จฯ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 / การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 / การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 / ฝ่ายอ านวยการ สอบสัมภาษณ์เพ่ือสรรหาและเลือกบุคคลเป็น                    
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 /               
ตรวจสุขภาพในส่วนของการเอกซเรย์ให้กับพนักงานจ้างผู้ประกันตน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 / สรุปผล             
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
นำยกองพล  ศิริเวช  -  (น าเสนอ Power Point) ประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน               
หน.ฝ่ำยป้องกันฯ  2560 / ประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจ าปี  2560 วันที่              
2 – 3 พฤศจิกายน 2560 / วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เกิดเหตุเพลิงไหม้ Wally Fitness Club  ถนน               
ริมคลองฝั่งตะวันตก / ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /ประชุมคณะกรรมการบริหาร                
ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี  2560 วันที่  20 พฤศจิกายน 2560 / วันที่                   
21 พฤศจิกายน 2560 ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุร้อยเอ็ด 
จ ากัด / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัทชิคโมเดลลิ่ง 
จ ากัด อ าเภอเสลภูมิ / วันที่ 28 พฤศจิกายนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 อปพร. อ านวยความสะดวกและจัดการ
จราจรงานงิ้ว / ช่วยเหลือประชาชนตามค าร้องขอ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง) 
นำยกองพล ศิริเวช  -  (น าเสนอ Power Point) เฝ้าระวังและตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน.ฝ่ำยป้องกันฯ  ทั่วไป กรณีผู้ค้าผูกเชือกยึดโยงผ้าใบ ท าให้กีดขวางทางเดินเท้า ถนนกองพลสิบ 
/ กรณีร้านค้าตั้งวางตะแกรงเหล็กกีดขวางทางเท้า ถนนราชการด าเนิน / กรณีผู้ค้าจ าหน่ายสินค้าในจุดห้าม
จ าหน่ายสินค้า ถนนเทวาภิบาล (ตรงข้ามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย) / กวดขันการตั้งวางจ าหน่ายสินค้า             
ถนนเปรมประชาราษฎร์ (หลัง สภ.เมืองร้อยเอ็ด) / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปบริเวณบึงพลาญชัย 
/ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพระเมรุมาศฯ / ท าการเปลี่ยนธงชาติไทย บนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
เนื่องจากช ารุดและเพ่ือความสวยงาม / เฝ้าระวังการตั้งวางจ าหน่ายสินค้าภายใน – ภายนอกอาคาร ให้เป็นไป   
ตามหลักเกณฑ์ / ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกและภายในอาคาร / เฝ้าระวังการตั้งวางจ าหน่าย
สินค้าในจุดห้ามจ าหน่ายตลาดโต้รุ่ง / กวดขันการตั้งวางสินค้าฝั่งอาคารเอกชนรอบตลาดสระทอง ให้เป็นไป              
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด / ตรวจใบอนุญาต กรณีมีการขอใช้พ้ืนที่ตลาด เพ่ือจัดการแสดงความสามารถพิเศษ / 
ตรวจตราและดูแลความเรียบร้อยบนถนน Street art / ตรวจตราความเรียบร้อย ณ บริเวณโรงเรียนและ                  
วัดบูรพาภิรามและศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ / อ านวยการจราจรรอบตลาดทั้ง 4 แห่ง / ช่วยอ านวยการจราจรตามจุดที่
มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น / เฝ้าระวังและตรวจเช็คความพร้อมของระบบกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
24 ชั่วโมง / รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทาง Application Smart 101 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน   
6 ครั้ง / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ธนพงษ์ บุตรพรม หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 191 
สภ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมกล้อง CCTV / ร่วมส านัก / กอง / ฝ่าย / งาน อ่ืน ๆ วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก บริเวณพิธีสักการะเนื่องในงานประเพณี                  
“สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจ าปี 2560 / จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและอ านวยการจราจร                  
เนื่องในงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 อ านวยการจราจร เนื่องใน
กิจกรรมแข่งขัน เดิน วิ่ง ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ประชุมผู้ประกอบการ            
ห้องค้าตลาดหนองแคน / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม / วันที่               
27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมติดตามผลและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ / วันที่                 
27 พฤศจิกายน 2560 อ านวยการจราจรให้แก่คณะการแสดงเชิดสิงโต เนื่องในงานงิ้ว ประจ าปี 2560                  
ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย / วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดูแลความเรียบร้อยเนื่องในงานงิ้ว ประจ าปี 2560 / 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดูแลความสงบเรียบร้อยและอ านวยการจราจร เนื่องในการประชุมสภาเทศบาล 
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ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนธนำนุบำล) 
นำยประเวชพล นนทะไชย  -  (น าเสนอ Power Point) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤศจิกายน 2560 รับจ าน า  
ผจก.สถำนธนำนุบำล  4,524 ราย จ านวนเงิน 78,154,562 บาท ไถ่ถอน 4,342 ราย จ านวนเงิน 
77,718,850 บาท ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,774,748.50 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 236,415 
บาท / รายได้ 3,011,163.50 บาท รายจ่าย 520,904.81 บาท รายได้มากกว่ารายจ่าย 2,508,258.69 
บาท / ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 14,585 ราย เป็นเงิน 254,651,662 บาท ทรัพย์หลุดจ าน าเดือนมิถุนายน 
2560 170 ราย เป็นเงิน 1,929,700 บาท / สถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน ดอกเบี้ยร าจ าน าและก าไรทรัพย์หลุด
ย้อนหลัง 3 เดือน / วงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม 222,000,000 บาท, เงินกู้ที่เบิกมาใช้ 88,587,127.32 บาท, 
เงินฝากธนาคาร 17,722.77 บาท ทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 
133,412,872.68 บาท / อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 
เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 30,001 – 
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
นำยวัฒนำ กระวีสำยสุนทร -  (น าเสนอ Power Point) รับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ ประจ าปี              
หน.ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์  ปีงบประมาณ 2562 / สรุปผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562             
ผู้มีอายุถึงเกณฑ์ (เกิด 1 ตุลาคม 2500 – 30 กันยายน 2501) จ านวน 377 คน ผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 
จ านวน 238 คน รายใหม่จ านวน 225 คน ผู้มีสิทธิย้ายภูมิล าเนาเข้ามา 13 คน / ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) โดยหารือ เรื่องการจัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไก               
ศูนย์พัฒนาครอบครัว เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก สค. ประจ าปี 2561 / ศูนย์คนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดูสถานที่ 
เพ่ือขอจัดตั้งเป็นศูนย์คนพิการทั่วไป เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา / ประสานงานกับวัดที่ได้รับ
งบประมาณจากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อารยสถาปัตย์ เพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุเพ่ือขอรับ
หนังสืออนุญาตให้เข้าด าเนินการก่อสร้าง / ตารางเยี่ยมผู้สูงอายุ ประจ าเดือนมกราคม 2561 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด          
                         และศูนย์บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นำงศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน 
หน.ฝ่ำยทะเบียนและบัตร  พฤศจิกายน 2560 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 / การให้บริการที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 /             
การให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560 / การให้บริการท าบัตรผู้ป่วยติดเตียง / ประชุมเตรียมความพร้อมการออกหนังสือรับรอง
ความประพฤติ / ติดตั้งระบบให้บริการเพ่ิมเติม โดยใช้ชุดโมบาย 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองคลัง) 
นำงยุวดี  ถนอมแสง  -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สรุปผล                
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  การปฏิบัติงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 1,612 รายการ / 
ส ารวจข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ออกหนังสือรับรองการช าระภาษี (สิ่งปลูกสร้าง) รวม 39 รายการ /                       
ฝ่ายพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 0.76             
ของประมาณการ / สรุปผลการช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้คิดเป็น  
ร้อยละ 0.18 ของจ านวนผู้เข้าข่ายทั้งหมด / สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ 
(รายใหม่) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของผู้เข้าข่ายทั้งหมด / ฝ่ายจัดหา
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ประโยชน์           และทะเบียนพาณิชย์ สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 
405,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดทุ่งเจริญ – ตลาดโต้รุ่ง เดือนพฤศจิกายน 2560 รวม
รับ 126,760 บาท / รายงานผลการจัดเก็บเงินอุทิศสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 17,847 บาท / สรุปผลการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 37 ราย จ านวนเงิน 1,460 บาท / รายงานผลการ
ช าระลูกหนี้ค่าเช่า รวม 200,000 บาท / ฝ่ายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2560 รับจริงตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560 104,201,373.66 บาท จ่ายจริงตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
2560 78,213,227.43 บาท ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ 1,246,644 บาท  รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 
24,741,502.23 บาท เงินสะสมสามารถใช้ ได้  22,665,028.59 บาทเงินทุนส ารองเงินสะสม 
68,558,690.03 บาท เจ้าหนี้เงินกู้ 121,095,459.62 บาท / สถานะเงินฝาก ณ 30 พฤศจิกายน 2560 
เงินฝากออมทรัพย์ 25,645,910.52 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 48,789,398.66 บาท เงินฝากประจ า 
101,940,580.78 บาท รวมทั้งสิ้น 176,375,889.96 บาท / รายรับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 
งบประมาณ 2561 สูง/ต่ า กว่าประมาณการ -389,515,276.34 บาท / รายจ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2560 งบประมาณ 2561 สูง/ต่ ากว่าประมาณการ -415,489,032.57 บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 162 
เรื่อง จ านวนเงิน 4,765,864.38 บาท / ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบิก
จ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 65 ปี 2 ราย, จัดท าหนังสือขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) ของสมาชิก 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
นำยพิรุฬ มำตมูล   -  (น าเสนอ Power Point) วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 จัดงานประเพณี
หน.ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน  สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ประกวดร าวงสมมาน้ าระดับนักเรียนนักศึกษา / 
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร นักเรียน ร่วมร าวงสมมาน้ าฯ พร้อมกับนักเรียน 1,000 คู่ / วันที่                
2 พฤศจิกายน 2560 การประกวดธิดาสาเกตนคร ประจ าปี 2560 / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 พิธี                   
งานประเพณีสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจ าปี 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / พิธีอัญเชิญพระ
ประทีปพระราชทานลงลอยที่ท่าน้ า / การประกวดขบวนแห่ 12 หัวเมือง / การประกวดกระทงประทีปใหญ่ 
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการประชุมสัมมนา เส้นทางสายไหม                
ทางทะเล / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวิชาการ “สองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพ่ืออนาคตประเทศ” 
/ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้โอวาทนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 /             
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประธานสันนิบาตเทศบาลและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2560 / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เลขานุการฯ              
เป็นประธานเปิดการอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560               
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปี 2561 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ) 
นำยพิรุฬ มำตมูล  -  ( น า เ สนอ  Power Point) จ า นวนผู้ ที่ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร  10 , 132  คน                  
หน.ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน  ยอดเงินบริจาค 18,529 บาท / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สภาวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอใช้สถานที่จัดประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / คนดีน่ายกย่อง นายเกรียงไกร ซาระมาศ 
และนายประเสริฐ อนุนิวัฒน์ เก็บกระเป๋าเงินนักท่องเที่ยวได้และน าส่งคืนเจ้าของ / ด าเนินการจัดท ากิจกรรม                  
5 ส. ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / บรรยากาศนักเรียน นักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า / 
สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ยอดสมาชิก 
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โดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ ช่วงเช้า จ านวน 1,150 คน ช่วงเย็น จ านวน 1,200 คน 
รวม 2,350 คน / การออกก าลังกายภายในศูนย์สมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมการเต้นแอโรบิก ลีลาศ                   
เล่นบาสเกตบอล  

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม) 
นำงสุวิชชำ ตรีนำจ    - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนประกวด       
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม  ร าวงสมมาน้ า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 / วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2560 โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด / วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
สพฐ.รอ.เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง / การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง /การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง /                 
คัดกรองเด็กตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียน / กิจกรรมร่วมกันท าความสะอาดตอนเช้าของนักเรียน / กิจกรรมท าความ
สะอาดห้องน้ าทุกวันศุกร์ / คณะครูและนักเรียนเตรียมสถานที่ในการจัดอุทยานการเรียนรู้ / นักเรียนฝึกทักษะ   
การปลูกพืชผักสวนครัว / กิจกรรมฝึกซ้อมดนตรีไทย / กิจกรรมการปลูกถั่วงอกเพ่ือส่งโครงการอาหารกลางวัน  
ของโรงเรียน / กิจกรรมคัดแยกขยะของโรงเรียนพอเพียง / กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการโรงเรียน
พอเพียง / กิจกรรมการท าน้ าหมักในโครงการโรงเรียนพอเพียง / นักการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน / 
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น / กิจกรรม SBMLD ที่ด าเนินการทุกเดือน 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงสมพิศ หวังทรัพยท์วี  - (น าเสนอ Power Point) ผู้อ านวยการพบปะนักเรียน เปิดเทอมวันแรก           
ผอ.ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 / ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหาร / ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน / อุปกรณ์ตรวจวัดไข้ เพ่ือคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน / พิธีบวงสรวงสักการะ           
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประเพณีลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / นักเรียนร่วมประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง    
เส็งประทีป” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพ้ืนที่การศึกษา                
ครั้งที่ 67 สังกัดเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเทศบาล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / 
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 / ร่วมชมการจัดนิทรรศการ การแสดง        
ผลงานและกิจกรรมดีเด่นชมรมวิชาชีพฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 / การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 / การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 / การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 
21 พฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมโรงเรียนพอเพียง ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาตลอดเดือนพฤศจิกายน 
2560 / นักการ ล้างฟีลเตอร์เครื่องปรับอากาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง) 
นำยประวิทย์  โอวำทกำนนท์ - (น าเสนอ Power Point) ร่วมบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา 
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง เพ่ือความเป็นสิริมงคล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 ร าวงสมมาน้ า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการเยาวชนศิลปกรรม ปตท. ระดับ           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 / ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน To Be Number One รางวัลชนะเลิศ              
แดนเซอร์ไซต์ รุ่นพรีทีน ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เด็กชาย              
ศิวกร อุตะทอง รางวัลรองชนะเลิศ หนูน้อยนพมาศรักษ์โลก ประจ าปี 2560 และรายการ KIDS MOTOR BIKE 
CONTEST 2017 ได้รับรางวัลขวัญใจ YAMAHA พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท / สรุปผลการแข่งขัน                       
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 สพม.27 กลุ่มที่ 1 / ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
กีฬาเทเบิ้ลเทนนิสตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ / การสอบ HSK และ YCT สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง /การประชุมกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2560 /  วงโยธาทิต ร่วมงานกีฬาสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
/ นักเรียนห้องส่งเสริมวิชาการเข้าศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง           
พระบรมศพฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 / การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ในประเทศไทย สามารถ
เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย 2 ทีม และได้รับอันดับ 11 และ 14 ของการแข่งขันระดับประเทศ / การอบรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การอบรมการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงทวิชำ  ปรเมษฐ์วรำงกูร -  (น าเสนอ Power Point) คณะครู ช่วยกันท าความสะอาด ผูกผ้า จัดสถานที่  
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เตรียมงานพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2560 / จัดกิจกรรม “หนูน้อยลอยกระทง” ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / ร่วมมือ
ร่วมใจจัดท ากระทงประทีปขนาดใหญ่ ร่วมงานประเพณี สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจ าปี 2560 วันที่                 
3 พฤศจิกายน 2560 / โครงการ “ประชุมผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2560 / เริ่มคัดกรองสุขภาพเด็กโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยครูเวรประจ าวันแต่ละวันรับผิดชอบ                 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมห้องเรียนและขอข้อมูลภาพถ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่     
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 / ให้การสนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 / ด้านอาคารสถานที่ ติดตั้งรางน้ าฝน 
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ปรับพ้ืน พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมพืชผักสวนครัวของนักเรียน / มาตรการประหยัดพลังงาน มีการถอดพิลเตอร์แอร์ ล้างท าความ
สะอาดเป็นประจ าทุกเดือน / ซ่อมแซมท่อน้ าประปาที่ช ารุด บริเวณลานจอดรถ / จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ า 
ขนาด 350 วัตต์ และถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร / ความคืบหน้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ซึ่งใช้เป็น
อาคารมอนเตสซอรี่ / ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกีฬาสีภายใน “ปทุมเกมส์” วันที่ 15 ธันวาคม 
2560  

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ) 
นำงสำวสุภำษิต ศรีกกโพธิ์ - (น า เสนอ  Power Point) วันที่  1  พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม                  
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ “หนูน้อยลอยกระทง” โดยมีผู้ปกครองประดิษฐ์กระทงร่วมกับ             
บุตร – หลาน / ครูเวรประจ าวันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้า / เด็ก ๆ น าดอกดาวเรืองท่ีปลูกไว้ น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยการน ามาร้อย และน าผลงานกลับไปไหว้พระที่บ้าน / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ประชุม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมการแข่งขัน         
กีฬาสีภายใน / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในหนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ) 
นำยธรรมวัจน์ วิลัยพิศ  -  (น าเสนอ Power Point) การปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและ        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียน / เป็นสถานที่พัก การวิ่งการกุศล              
โกลบอลเฮาส์ 101 RUN วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 / ฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกวันก่อนร่วม “นครภูเก็ตเกมส์” / พัฒนาทักษะการคิดค านวณด้วยบัตรสูตรคูณ วันที่                
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12 พฤศจิกายน 2560 / มอบปลอกแขนให้สภานักเรียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / โรงการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการอ่าน – การเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา / อบรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1 – 3 เรื่อง               
การไหว้สวยแบบราษฎรอุทิศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน) 
นำยโกสิทธิ์ บุญส่ง   -  (น าเสนอ Power Point) พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานฯ มายังโรงเรียน 
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน  เทศบาลวัดเวฬุวัน ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา             
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2559 / การแข่งขันกีฬาสีภายใน “เวฬุวันเกมส์” / โรงเรียนเทศบาล 1                  
สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร เทศบาลเมืองยโสธร ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานทางด้านการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) / โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอความ
อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ทางด้านการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น / ร่วมงานสืบสาน                    
พระราชปณิทาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด / ผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชั้นเรียน / สโมสรโรตารี่
ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนพอเพียงและน าขนมมาแจกนักเรียน /  
คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง รับเหรียญทองประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี และเหรียญเงิน ประเภท
อายุไม่เกิน 14 ปี รับเหรียญเงินประเภทชูตติ้งชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวชาย           
อายุไม่เกิน 12 ปี  

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ)  
นำงพิกุล พรมเกตุ  -  (น าเสนอ Power Point) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 การประกวดร าวง          
ผอ.ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ สมมาน้ า 2560 ได้รับรางวัล 3 รางวัล / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  / วันที่                   
9 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน มีคุณสมบัติได้เข้าคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ร่น U17               
(ชั้น ม.2 – 3 ) และ U 19 (ชั้น ม.4 – 5) จ านวน 3 คน โดยใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนความสูง และผลงานในรอบปี / 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัด
กาฬสินธุ์ กีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติ รุ่นเยาวชน ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศ จังหวัดน่าน / 
โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน / วันที่                   
21 พฤศจิกายน 2560 รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ                         
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดนครนายก / วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560                    
ผักปลอดสารพิษผลผลิตของนักเรียนสู่โครงการอาหารกลางวัน / กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนกีฬา ร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่พักและห้องน้ า / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนจัดกีฬาสีภายในหนองหญ้าม้า
เกมส์  ครั้งที่ 11 / ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด / ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหน้าอาคาร
สุโขทัย / ล้างท าความสะอาดหอพักนักกีฬาและอาคารเอนกประสงค์และดูแลพ้ืนสนามกีฬาในโรงเรียน จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในหนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11                  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร) 
นำยเรียบ  สวัสดิผล          -  (น าเสนอ Power Point) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
ผอ ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร  และได้รับรางวัลชมเชย ในระดับประถมศึกษา การประกวดร าวงสมมาน้ า วันที่ 
2 พฤศจิกายน 2560 / พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดวงดนตรีสตริงในระบบ Winner 
Music Festival ณ ลานดนตรีห้างสรรพสินค้าโรบินสัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / นักเรียนเข้าร่วมสอบธรรม
สนามกลางและโรงเรียน ได้รับเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ส าหรับธรรมศึกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 / 
ผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  67 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น                   
จากโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 / ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม             
คุ้มวัดป่าเรไรที่เสียชีวิต / ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร 4/9 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร / งานติดตั้ง            
รั้วสแตนเลส จัดท าป้ายต่าง ๆ และซ่อมเก้าอ้ี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
น.ส.ทิวำวัลย์ ภูแซมแสง  - (น าเสนอ Power Point) ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า            
หน.ฝ่ำยสุขำภิบำลฯ  พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี / ประชุมกองสาธารณสุขฯ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560 / งานซ่อมบ ารุงรถยนต์ – เครื่องจักรประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 19 เรื่อง             
เป็นเงิน 238,700 บาท / ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการเหตุร าคาญ ตรวจสอบกรณีควันจากการ                
ย่างหมูปิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 / ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงแมวและ
การท าขนมจีน บริเวณรอบเมือง ซอย 13 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 / ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นจากบริษัท         
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บริเวณถนนปัทมานนท์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 / ประชุมหารือ          
แนวทางการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 11 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 / วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 เก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยรอบ ๆ งานสมมาน้ าฯ ประจ าปี 2560 / จัดระเบียบป้ายโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ภายในเขตเทศบาล / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 งานรักษาความสะอาดและงาน
ก าจัดมูลฝอยฯ ดูแลความสะอาดและเก็บกระทงงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 
2560 / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บกระทง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติและ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ านวน 60 คน / วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรม big cleaning                    
ตามโครงการเราท าความดี ด้วยหัวใจ / วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 งานรักษาความสะอาดร่วมกิจกรรมท าความ
สะอาดบริเวณวัดบูรพาภิราม ตามโครงการเราท าความดี ด้วยหัวใจ / ฝ่ายบริการสาธารณสุข นิเทศงาน อสม.              
เดือนพฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2560 / ร่วมโครงการวิจัยการป่วย
ไข้เลือดออกของชุมชนในเขตเทศบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น / งานสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
และด่านกักกันสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจับและเคลื่อนย้ายสุนัขจากบ้านพักสุนัขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                 
ไปไว้ยังด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดนครพนม 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1) 
น.ส.ทรัพย์พำนิช  พลำบัญช ์ - (น าเสนอ Power Point) รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง 
เภสัชกร    ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่                
30 พฤศจิกายน 2560 / ออกหน่วยประเพณีสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / วันที่      
5 พฤศจิกายน 2560 วิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมชี้แจงการตรวจสอบ          
เวชระเบียน / วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมส่งผลงานเข้า
รับรางวัล UNPSA 2018 / วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมน าเสนอ นวัตกรรมท้องถิ่น 5 ห่วง เนื่องจาก
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ / รายงานการ                  
ลดน้ าหนัก / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพ่ือการรักษาผู้รับบริการนวด อบ ประคบสมุนไพร จ านวน 48 ราย / 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้บริการกายภาพบ าบัด 4 ราย/ 16 ครั้ง / ให้บริการฝังเข็มเพ่ือการรักษา จ านวน                 
12 ราย / ผลการด าเนินงานด้านเภสัชกรรม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 มูลค่ายาเก็บคืน รวม 5,168.88 
บาท มากที่สุดเป็นมูลค่ายาเรื้อรัง 4,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.52 / การติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
ติดตามและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ 2 ราย / โครงการศูนย์ให้บริการ
เลิกบุหรี่ เดือนตุลาคมมีผู้รับบริการ (รายใหม่) จ านวน 11 ราย ให้บริการผู้เลิกบุหรี่รายเก่า 7 ราย รวมผู้เลิกได้
อย่างน้อย 3 เดือนเพิ่มอีก 2 คน รวมทั้งหมด 56 คน จากผู้รับบริการทั้งหมด 192 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 /                 
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สรุปผลงานโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ / การรณรงค์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ วันที่                   
3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับทีมเทศกิจ / สสจ.ร้อยเอ็ด / สรรพสามิต ประชาคมงดเหล้าและ สภอ.เมืองร้อยเอ็ด 
ในการเฝ้าระวังและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ในงานสมมาน้ า คืนเพ็ง             
เส็งประทีป / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม            
ผู้ที่สูบบุหรี่โครงการเลิกบุหรี่ มีผู้เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ 11 ราย ด้วยพลังครอบครัว ต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมวิชาการเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาสมเหตุสมผลและการประเมินการใช้
กระจกส่องคอด้วยตนเอง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 140 คน / วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วม
กิจกรรม “แสงน าใจ ไทยท้ังชาติ เด่น วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3” / อาการเสี่ยงโรคหัวใจ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองช่ำง) 
น.ส.ปรำริชำติ สำยเชื้อ   -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ค่าธรรมเนียม กองช่าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 37 ราย จ านวน
เงิน 20,334 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 22 ราย / 
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและให้ค าแนะน าเจ้าของบ้าน                    
น าทรายอะเบทออกจากฟุตบาท เพ่ือป้องกันทรายไหลลงท่อระบายน้ า / ช่างเขตตรวจสอบการก่อสร้าง                     
ผิด พรบ.ควบคุมอาคาร บริเวณถนนสุริยเดชบ ารุง สี่แยกโรงพยาบาล / คณะกรรมการการตรวจอาคาร                 
ตรวจโรงแรมตาม พรบ.ควบคุมอาคาร บริเวณถนนเทวาภิบาล / ฝ่ายการโยธา งานไฟฟ้า งานบริการยกอัฒจรรย์ 
งานกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาล และงานแสดงมังกรที่ลานสาเกตนคร / งานรื้อถอนเคลื่อนย้ายเสาไฟออกจาก
แนวการก่อสร้างหอชมเมืองรูปโหวด / งานขุดตัดถนน ภายในบึงพลาญชัยเพ่ือวางท่อร้อยสาย วางระบบเมนไฟฟ้า 
จ านวน 11 จุด / งานรื้อถอนเสาไฟออกจากแนวก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ภูพลาญชัย / ช่วยงานสวนในการยก
เคลื่อนย้ายต้นไม้ / งานตัดรื้อเครือไม้ออกจากแนวสายไฟ / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดงานสมมาน้ า คืนเพ็ง                    
เส็งประทีป ปี 2560 / จัดท าซุ้ม / ประดับธงชาติ / ธงประจ าพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 / งานสวนสาธารณะ ติดตั้งตะเกียง ประดับ
ตกแต่งงานสมมาน้ า คืนพ็ง เส็งประทีป / ขุดบอนต้นไม้ จากเขตก่อสร้างหอชมเมือง จากสวนสมเด็จฯ ไปปลูกตาม
จุดต่าง ๆ ดังนี้  คูเมืองตลาดหนองแคน คันเขื่อนรอบนอกบึงพลาญชัย สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ  /                      
งานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนสุริยเดชบ ารุง, ปัทมานนท์, เทวาภิบาล, รณชัยชาญยุทธ ซอย 32, รณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 17, รณชัยชาญยุทธ ซอย 26, เทวาภิบาล ทางเข้า บขส. / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม 
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนผดุงพานิช / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนล าห้วยเหนือ ซอย 5 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนล าห้วยเหนือ  ซอย 7 ด าเนินการแล้วเสร็จ / โครงการก่อสร้าง
ระบบจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ด าเนินงานได้ 18.47% / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า            
ถนนคุ้มวัดป่าเรไร ด าเนินการได้ 75% / งานขนย้ายดินจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนคุ้มวัดป่าเรไร            
ไปยังสะพาน จส.3 / โครงการปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 ด าเนินงานได้ 65% / โครงการก่อสร้าง           
หอชมเมืองรูปทรงโหวด ด าเนินงานได้ 0.23% / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล               
วัดสระทอง ด าเนินการแล้วเสร็จ / งานวิศวกรรมจราจร ย้ายป้ายและทาสีคันหิน ขาวแดง ทางเข้าบ้านพัก                 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / ทาสีคันหินถนนราชการด าเนินตัดถนนกองพล 10 / ตีเส้นแบ่งช่องจราจร                   
ถนนเปรมประชาราษฎร์ / ทาสีคันหิน ถนนรัฐกิจไคลคลา ช่วงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นำยบรรจง โฆษิตจิรนันท์ -  ขอบคุณที่แต่ละกอง ฝ่าย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและ
นำยกเทศมนตรี   สนองนโยบาย เห็นการท างานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นเรื่อย ๆ และเราท าก่อนที่
ประชาชนร้องขอหรือร้องเรียนมา ซึ่งในกลุ่ม LINE ร้องเรียน ร้องทุกข์ ก็สามารถที่จะตอบสนองชาวบ้านได้อย่าง
รวดเร็ว ทันใจ ท าให้เขาเชื่อมั่นในระบบ ไม่ต้องร้องผ่านผู้บริหารก็สามารถที่จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้
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ถือเป็นเรื่องส าคัญ และเป็นระบบ ต้องขอบคุณทุกส่วน อย่างที่เรียนแล้วว่ามี ส่วนร่วมกันคือ การดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อเราเห็นอะไรที่จะท าให้ไม่สะดวก หรือเป็นปัญหาต่อพ่ีน้องประชาชน หรือเกิด
อันตราย หรืออะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ความสะอาดหรือเหตุที่จะท าให้
เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เมื่อเราเจอ ก็ช่วยกันบอก ช่วยกันแจ้ง ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านร้องมา แล้วในเรื่องของการแก้ไข
ความเดือดร้อน เหตุร าคาญของชุมชน ชาวบ้านของเรา ก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ชาวบ้านก็ชื่นชมในการที่
เราเข้าไปดูแล แก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุร าคาญ คือเขาไม่สามารถแก้ไขกันได้ จะทะเล าะกัน เราก็เป็น
ส่วนกลาง ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นัดประชุมประจ าเดือนมกราคม 2561 วันที่ 11 มกราคม เวลา 09.00 น. 
ประชุมผู้บริหาร 13.30 น. ขอให้ลงนัดและเตรียมการไว้ 

- วันที่  11 ก็จะมีหลายเรื่องด้วยกัน และให้วันที่  15 ธันวาคม ก็ขอให้                
ท่านปลัดฯ ได้เชิญพวกเราที่เกี่ยวข้องไปประชุมเรื่องสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทรวงการคลัง ซึ่งเขามาจัดที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โรงแรมเพชรรัชต์ ก็จะเกี่ยวกับกฎหมาย เครดิตยูโรของคุ้มครองเงินฝากว่ากฎหมายอะไรบ้าง            
ใครสนใจก็อยากให้เข้าร่วมเพราะมีประโยชน์ 09.00 น. – 12.00 น. เกี่ยวกับพวกเราโดยตรง เขามาถึงพ้ืนแล้ว 
ก็อยากให้ได้ประโยชน์ ส่วนเช้าวันที่ 15 ก็จะมีเรื่องคณะกรรมการตรวจรับเรื่องหอโหวด ก็จะได้มาคุยกัน ครึ่งวัน
น่าจะจบ ขณะเดียวกันวันที่ 15 โครงการต่อเนื่องของเราก็คือสมาร์ทซิตี้ สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
ลาดกระบัง ที่เราเป็นเครือข่ายหนึ่งในเมือง Smart City ก็จะมาประชุมกับเราช่วงบ่าย จะเดินทางจากอุดรธานี
ในช่วงเช้า เพราะไปดูที่อุดรธานีก่อนมาที่ร้อยเอ็ด มาถึงเช้าจะขอดูที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองก่อน ระบบ IT 
ของวัดสระทอง ค่อยจะมาดูที่เทศบาล บ่ายจะประชุมกัน ส่วนวันที่ 15 ก็จะมีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิ จังหวัดจัด 
3 วัน 15 – 17 ที่หน้าบึงพลาญชัย เกี่ยวกับเรื่องดูแลพ้ืนที่ความสะอาดต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ งานที่
อยู่ในช่วงก่อนปีใหม่มีอะไรบ้าง วันที่ 18 – 22 ธันวาคม ก็เป็นช่วงของกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ใครเป็นนักกีฬา
เดินทางไปแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 22 ธันวาคม ที่อ าเภอโพนทอง จะมีพิธีเปิดและงานเลี้ยงสังสรรค์ วันที่ 
22 ก็ให้พวกเราได้รับทราบ ใครที่รับผิดชอบแต่ละเรื่อง บริหารจัดการส่วนวันที่ 18 จะมีการประชุมใหญ่สามัญ           
อปพร.ที่งานป้องกันฯ ตั้งแต่เช้า จะได้ร่วมแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะกลับมาในวันที่ 21 22 ก็ไปร่วมงานได้ 
ส่วนวันที่ 25 ธันวาคมถึงวันที่ 29 ธันวาคม คณะผู้บริหารไปต่างประเทศ ไปจีนจะไม่อยู่ เพราะฉะนั้นเรื่องการ
เซ็นเช็คต่าง ๆ ก็มอบให้ท่านปลัดฯ ก็ต้องด าเนินการ เดือนมกราคมจะปิดยาว วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 
จะต้องเอาปฏิทินไปมอบ ใครที่เกี่ยวข้อง ขึ้นปีใหม่เขาจัดตักบาตรที่หน้าบึงฯ วันที่ 2 หยุดชดเชย ก็เป็นช่วงปีใหม่ 
จังหวัดจัดงานกาชาด จัด 29 ธันวาคมถึงวันที่ 7 มกราคม ปิดล้อมส านักงาน เพราะฉะนั้นส านักทะเบียนต้องให้
เขาเว้นช่อง เดี๋ยวจะมีปัญหา ปีนี้มีที่รับช าระไฟฟ้า ต้องขอคุยกันให้รู้เรื่อง เทศกิจวางแผนให้ดี เดี๋ยวเขาจะเริ่มมา            
ตั้งเต้นท์ ปีใหม่เปิดวันที่ 29 เสร็จสิ้นวันที่ 7 มกราคม วันท าการวันแรกของเราคือวันที่ 3 มกราคม ซึ่งเราก็จะมี
สวัสดีปีใหม่กัน แต่ว่าเนื่องจากมีงานผู้สูงอายุ 90 ปี ในเดือนมกราคมถึง 9 ราย นายกฯ แบ่งแล้ว ขอเป็นวันที่ 3 
3 ราย เช้า 08.30 น. เสร็จ 9.30 น. ส่วนวันปีใหม่เราก็ขอเป็น 10.00 น. จะได้สะดวกทุกฝ่าย มาพบปะกัน ให้
ก าลังใจกันในวันเริ่มปีใหม่ ส่วนวันที่ 4 มกราคม ก็จะมีผู้สูงอายุอีก 3 ราย แบ่งไป 08.30 น.  09.00 น. และ 
09.30 น. วันที่ 8 มกราคม ไปผู้สูงอายุอีก 3 ราย ช่วงนั้นนายกฯ จะไม่อยู่แล้วไปเกาหลี ต้องบอกตารางให้             
พวกเราทราบก่อนล่วงหน้า นายกฯ จะต้องเดินทางไปเกาหลีกับ ปปร. วันที่ 12 มกราคมจนถึง 19 มกราคม 
เดือนมกราคมมีวันส าคัญ 2 เรื่อง วันเด็ก เสาร์ที่ 2 ของเดือนตรงกับ 13 มกราคม นายกฯ ไม่อยู่ รองฯ นุชากร              
ก็จะดูแล ก็ไปวางแผนกัน เรื่องการจัดสถานที่ เดี๋ยวไปคุยกันอีกที ประชุมผู้บริหาร 13.30 น. จะได้รู้ว่างานที่
เกิดข้ึนพื้นที่ใช้ เราจะต้องจัดการอย่างไร เพราะในบึงฯ ก็ใช้ไม่ได้ ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย วันที่ 16 มกราคม วันครู
โรงเรียนปิด ก็จะมีกิจกรรมวันครู นายกฯ ก็ไม่อยู่ไปต่างประเทศก็จะมอบให้รองฯ นุชากรด าเนินการ 
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- ในช่วงปีใหม่ ก็จะฉุกละหุก ก็มอบให้ทางท่านเลขาฯ ประสานกับผู้ใหญ่คือ 

ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ท่านผู้พิพากษา ทั้ง 2 ท่าน ทหาร ที่เราเคยไปสวัสดีปีใหม่ ก็ขอเป็นช่วงวันที่ 3 บ่าย และ 4 
มกราคม 2 วัน ถ้าจะนัดหมายท่านผู้ใหญ่ที่เราจะไปสวัสดีปีใหม่ ก็ขอให้เป็นตามนี้ ก็ฝากได้เตรียมการนัดหมาย
เรื่องนี้ด้วย 

- วันที่ 11 มกราคม ก็จะมีเรื่องที่เราต้องประชุมประจ าเดือน  แต่ว่าก่อน
ประชุมประจ าเดือนก็จะมีกีฬาของผู้สูงอายุ ชมรมเทศบาลเรา จัดปีใหม่เหมือนเช่นทุกปี วันที่ 11 จะแข่งกีฬาที่
หน้าบึงฯ ประมาณ 300 -400 คน ก็ต้องเตรียมสถานที่ในการแข่งขันต่าง ๆ ตอนเย็นเรื่องใหญ่ ซึ่งจะอธิบายว่า
เราก าลังท าเรื่องส าคัญของร้อยเอ็ด ก็เลยเปิด เรียกว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นเรื่องใหญ่ 
นายกฯ ก็ได้บอกกับผู้สูงอายุ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว คือเรื่องที่เราจะเสนอแผนงานโครงการ ย้ายบ้านพัก
ต ารวจที่อยู่ข้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ข้าง ๆ กับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า บ้านพักต ารวจ พ้ืนที่ตรงนี้เนื้อที่           
6 ไร่ ที่เกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าผมได้ไปเข้าหลักสูตรแล้วได้พบกับท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์              
ผมก็บอกถึงปัญหาร้อยเอ็ด เรือนจ าเมืองร้อยเอ็ดได้ท าแผนงานโครงการขอย้ายเรือนจ ามาหลายสิบปีแล้ว                     
แล้วไม่เคยได้รับพิจารณาเลย ทั้ง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์เองก็มีแผนเพราะว่าสภาพทรุดโทรม แล้วก็เป็นความจ ากัด 
นักโทษมาก พื้นที่ไม่พอ น้ าท่วม เขาก็เลยไปเอาที่ดินรองรับส าหรับการย้ายนี้แล้ว ที่บ้านโคกสาย  ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอเมือง ใกล้ๆ กับศาลเยาวชนฯ ตรงนั้น เขากันไว้ส าหรับเป็นที่สร้างเรือนจ าใหม่ ประมาณ 160 ไร่ แต่ว่าไม่มี
งบประมาณคือต้องเข้าแผนขอย้าย นั่นหมายความว่าจังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนชัดเจนแล้วแต่ไม่สามารถมีพลังไป
ขับเคลื่อนน างบประมาณมาได้ ก็ไปคุยกับท่าน ท่านก็บอกเดี๋ยวจะเอาเข้าแผนให้ อยากเอาเข้าปี 2562 ซึ่งตอนนี้
ก าลังท างบประมาณ แต่ปรากฏว่าไม่ทันแล้ว 2560 ชัดเจนแล้ว มี 3 จังหวัด 2562 ก็ได้แล้ว 3 จังหวัด คือปี
หนึ่งจะได้อยู่ประมาณ 3 จังหวัด/ปี ก็กระจายไปทั่วประเทศ ปรากฏว่าของเราเข้าไม่ทัน เขาต้องส่งทีมมาออก
ส ารวจพ้ืนที่ ไม่ทัน พอไม่ทันผมก็ขอว่า ถ้ายังไงขอให้ได้ภายใน ปี 2563 ก็แล้วกัน ท่านก็รับปากจะน าเข้าแผน           
ปี 2563 ให้ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเรือนจ าร้อยเอ็ดซึ่งสร้างมามานานแล้ว ถ้าได้งบปี 2563 ก็จะได้ย้าย          
ไปอยู่ท่ีบ้านโคกสาย เนื้อที่ 100 กว่าไร่ งบประมาณ 1,000 ล้าน 3 ปีงบประมาณในการสร้าง เมื่อเป็นเช่นนี้เรา
ก็มาต่อยอดว่าถ้าเรือนจ านี้ย้ายไปได้ บ้านพักต ารวจซึ่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ อาคารแฟลตต ารวจ ดูแล้วก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 30 กว่าปีแล้ว สภาพคับแคบเสื่อมโทรม แล้วก็มีที่ท าการของต ารวจสันติบาล แฟลตของ
ต ารวจสันติบาล ซึ่งตอนนี้ทางต ารวจเขาก็ชอบในการที่จะสร้างเพ่ิมอีก สร้างแฟลตรองรับต ารวจ ปรากฏว่าเป็นงบ
ปี 2562 ก าลังเข้าแผนว่าจะสร้างปี 2562 ก็เลยเกิดแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากให้ชะลอ เพราะถ้าอย่างนี้
ก็เอาทีเดียวไปสร้างที่ใหม่เลย เป็นประโยชน์กว่า อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน สรุปว่าถ้าโครงการนี้ผ่าน จะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร 1. บ้านพักต ารวจ จากเนื้อที่ 6 ไร่              
จะไปอยู่เนื้อที่ 27 ไร่ ที่เรือนจ าร้อยเอ็ด เรือนจ าร้อยเอ็ดเดิม 27 ไร่ ก็จะไปเป็นเนื้อที่ 150 ไร่ สภาพชุมชน    
สังคมเมืองภูมิทัศน์เมืองก็จะดีขึ้นมาก ที่ส าคัญถ้าบ้านพักต ารวจตรงนี้มา พ้ืนที่ 6 ไร่ เราต้องวางแผนต่อว่าเราจะ
ท าเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9  ซึ่งแต่ละจังหวัดก็ต้องเตรียม
พ้ืนที่ในการท าพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ซึ่งถ้าเราเตรียมไว้ก็จะเกิดประโยชน์ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
กระทบทั้งกรมธนารักษ์เจ้าของที่ดิน หน่วยงาน 3 หน่วยงานคือต ารวจ กรมราชทัณฑ์  ส่วนของเจ้าภาพที่
ขับเคลื่อนเรื่องนี้คือใคร  ตอนนี้คือเทศบาล แต่ว่าก็จะต้องขอพลังจากหลายส่วน ตอนนี้ผมก็ได้คุยกับหลายส่วน
แล้ว ในการหลักท่านก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ส าคัญคือถ้าได้พ้ืนที่มา 6 ไร่ บวกกับพ้ืนที่เดิมจะเป็น
จงัหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางเมือง เพ่ือลูกเพ่ือนหลานคนร้อยเอ็ด พ้ืนที่อย่างนี้
หาไม่ได้แล้วในจังหวัดไหน ๆ ถ้าโอกาสนี้เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องใหญ่บางที่ก็เกินศักยภาพ แต่ถ้าพวกเราตั้งใจและ
ร่วมกันจริง ๆ ไปได้ ก็เลยจะท าเรื่องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพราะฉะนั้น วันที่ 11 มกราคม เวลา 17.00 น. 
อยากเชิญชวนให้มากที่สุดพวกเราช่วยกัน มาเพ่ือเป็นพลัง ยกมือหรือกรอกแบบสอบถาม ซึ่งได้มอบกองวิชาการฯ 
ไปด าเนินการแล้วเรื่องการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตั้งแต่ตอนนี้ เวทีสถานที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต ารวจ ทั้งผู้ว่าฯ ทั้งผู้
บัญชาการเรือนจ าร้อยเอ็ด อะไรต่าง ๆ ภาคประชาชน สื่อมวลชน มาช่วยกันพูดหน่อยว่าโครงการอย่างนี้ชาว
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ร้อยเอ็ดเห็นชอบหรือไม่ ถ้าพวกเราชาวร้อยเอ็ด ชอบ ก็จะเป็นพลังหนึ่งที่จะต่อยอดไปได้  อย่างน้อย ๆ ตอนนี้ 
สนช. ซึ่งมาตรวจราชการ มารับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เราสรุปไปให้ ท่านก็
เห็นด้วยแล้ว เราสรุปให้ สนช. ที่มาคราวนั้น 2 เรื่อง 1. เรื่องย้ายเรือนจ าเรื่องย้ายบ้านพักต ารวจ ท าสวน ร.9 แล้ว
เรื่องถนนวงแหวน 7.3 กิโลเมตรจากแยกจุรีเวชไปทะลุสี่แยกท่านคร 2 เรื่องนี้ ได้เข้าไปใน สนช. แล้ว ซึ่งจะต้อง
ติดตามและประสานงานกันต่อ อันนี้คือเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้น วันที่ 11 ถ้าเรามา ผมก็จะใช้ตรงนี้ไปแจ้งผู้ใหญ่
แล้วก็จะไปประสานกับกรมต ารวจว่าขอให้ท่านเมตตา อย่าพ่ึงเอางบมาสร้างอะไรในพ้ืนที่นี้ แล้วมาช่วยกันจัดหาที่
จะไปสร้างใหม่เลยทั้งชุด  ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินเยอะ ต ารวจก็คุยไว้แล้วในหลักการ ท่านไม่ขัดข้องแต่หาเงินมาให้
เพราะถ้าใช้เงินกรมต ารวจ เป็นไปไม่ได้เลย เพราะเขาต้องดูแลทั่วประเทศ แล้วเงินบ้านพักจะไปสร้างทุ่มให้
ร้อยเอ็ดทีเดียว รื้ออันเก่าสร้างอันใหม่ ไม่ต้องคุยกัน แต่ถ้างบแก้ไขปัญหาเป็นการสร้างศักยภาพจังหวัดเพ่ือพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์เราเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว อาจจะมีงบกลางหรืออะไรมาช่วย เพ่ือให้โดยการนี้ส าเร็จ เป็นเรื่อง
ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออาศัยความเข้าใจ อธิบายให้พวกเราฟังคือให้เป็นภาพเดียวกัน              
พูดไปในแนวทางเดียวกัน ก็คงจะต้องขอฝากว่า วันที่ 11 มกราคมจะไปในทิศทางนี้ ส่วนหน่วยที่สนับสนุนคือ        
กองช่าง  เรื่องของการเก็บข้อมูลการออกแบบวางแผน ผมก็จะเข้ากรุงเทพฯ ตลอดในช่วงนี้ไปหาผู้ใหญ่เอาเอกสาร
ไป ฝ่ายแผนก็ท าเอกสารให้ผมหลายสิบเล่ม ก็เอาไปแจกให้ผู้ใหญ่แล้วไปพูดให้ฟังว่าชาวร้อยเอ็ดอยากได้แบบนี้             
แต่ผมพูดคนเดียว ถ้าวันที่ 11 มกราคมผ่าน มีหลักฐาน เสียงผมก็จะมีน้ าหนักขึ้น ไม่ใช่ความคิดเห็นของนายกฯ 
คนเดียว แต่เป็นความคิดเห็นของชาวร้อยเอ็ด เพราะตอนนี้ก็มีแต่เทศบาลพูด คนอ่ืนว่าอย่างไร ต ารวจว่าอย่างไร 
อันที่ 2 ที่ส่วนราชการอ่ืนเขาขอคือ ขอความชัดเจนจากกรมราชทัณฑ์ มีแต่นายกฯ พูดว่ามีแผน 2563                   
ลายลักษณ์อักษรมีหรือไม่ ตอนนี้ก าลังขอให้กรมราชทัณฑ์ได้ตอบรับมาว่าจะมีแผนในการย้ายเรือนจ าร้อยเอ็ด              
ในปี 2563 เป็นลายลักษณ์อักษรมา แล้วจะเอาตัวนี้ไปประสานกับกรมต ารวจต่อ เพราะฉะนั้นก็ต้องท าเรื่องนี้
ต่อเนื่อง ก็เล่าให้พวกเราฟังและช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วย ทั้งเรื่องเอกสารทั้งการประสานงาน 

- อีกเรื่องหนึ่งคือ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือคูเมืองทิศเหนือ เรื่องบ้าน 50 หลัง 
เรื่องที่ดิน ก็จะมีที่ที่อยากให้มันจบโดยเร็ว ให้ชัดเจน เพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องขับเคลื่อนแล้วให้ความส าคัญ    
แต่ละกอง แต่ละฝ่ายให้ดูเรื่องนี้ให้ดี ตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมาก เราก็คืบหน้าให้เยอะแล้ว เรื่องถนน                  
เรื่องอะไรต่าง ๆ ก็ขอฝากให้ทุกกองได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ เรื่องการพัฒนาพ้ืนที่คูเมืองทางด้านทิศเหนือ
บริเวณชุมชนหลังวัดเหนือจนมาทะลุสะพาน จส.3 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ก าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง               
เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน 

- เรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติ คูเมืองทิศตะวันตก สตรีทอาร์ต เรื่องพัฒนา              
เป็นสวนในการออกแบบต่าง ๆ เรื่องประตูน้ าอยากให้ น้ าเต็มปริ่ม ตอนนี้ ยังมีรั่วซึมหรือไม่ ก็ฝากให้ไปดู เรื่องท า
อย่างไรให้พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นประโยชน์ออกก าลังกาย เป็นแหล่งที่พักผ่อนของประชาขน แหล่งใหม่ และความ
คืบหน้าของสระแก้ว สวนสาธารณะสระแก้ว ซึ่งอยู่ข้างวัดสระแก้วเป็นสระ เราจะอย่างไร ก าลังออกแบบ
ประสานกันอยู่ 

- เรื่อง CCTV วันที่ 15 เขาจะเดินทางมาถึงเช้า แล้วบ่ายประชุมกันกับทาง
คณะของมหาวิทยาลัยลาดกระบัง เราจะมีเฟส 2 เฟส 2 คือเชื่อมสัญญาณกล้องของต ารวจ ประมาณ 70 กว่าตัว 
บวกกับของเรา 39 ตัว ก็จะเป็นร้อยกว่าตัว ซึ่งก็จะท าให้ประชาชนสามารถมีกล้องที่ดูได้ 100 กว่าตัวจากเดิมที่มี
เพียง 39 ตัวของเรา ซึ่งจะเป็นเฟส 2 อาจารย์จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ QR Code เกี่ยวกับเรื่อง               
แหล่งท่องเที่ยว เป็นภาพ 4D จะบวกเข้าไปในโครงการนี้เลย เป็นเรื่องที่จะคืบหน้าว่าจะมีเข้าแผนแล้ว แต่ว่า
ตอนนี้ไม่มีเงิน ถ้าชัดเจนแล้วก็จะมาต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาที่มากขึ้น 

- ฝากกองช่าง ที่ เข้าจะบริจาค สร้างบ้านพักสุนัข ขนาด 4X8 เมตร            
ไปออกแบบว่าจะลงตรงไหน มีคนเขาอยากท าบุญสร้างบ้านพักให้กับสุนัข ดูว่าหลักของสัตวแพทย์จะต้องอยู่
อย่างไร แบบไหน ต าแหน่งที่วางอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในที่ดิน 



 15 
- วันข้าวหอมมะลิโลก 16 – 17 เสร็จแล้วเขาจะรื้อวันที่ 18 ขณะเดียวกัน

ก าหนดรื้อพระเมรุมาศ วันที่ 19 ธันวาคม ก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้า ก็ให้วางแผนกัน ก็แจ้งให้ทราบ 

- เรื่องการท าความสะอาดของโรงเรียน เป็นเรื่องดีและท่านไม่ต้องเกรงใจ           
กองสาธารณสุขฯ เพราะเป็นหน้าที่ต้องช่วยกัน ให้ท่านท าแผนว่าโรงเรียนท่านจะท าวันไหน แจ้งเราล่วงหน้าตั้งแต่           
เนิ่น ๆ สามารถไปดูแลกันได้ เพราะเราก าลังคน มีรถ มีเครื่องมืออยู่แล้ว และเป็นเรื่องที่เขาต้องไปดูแลสุขาภิบาล
อยู่แล้ว ความสะอาด ความปลอดภัย โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ประสานกัน โรงเรียนเราต้องพัฒนาตลอดโรงเรียนก็คือ
บ้านของท่าน ตรงไหนไม่เรียบร้อย ไม่สะอาดก็ปรับปรุง อันไหนเกินศักยภาพจะให้ใครมาช่วย ขอให้ท่านนัดหมาย
ก่อน ฝากทางกองสาธารณสุขฯ กองช่าง ช่วยเหลือกัน 

- เรื่องศูนย์บริการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่าเป็น
นักศึกษาเรียนรุ่นเดียวกันกับนายกฯ มาดูเรื่องของศูนย์บริการร่วมของ สปสช. ของเรา ที่เราให้ความรู้ในที่ประชุม
วันนี้ เรื่องโรคหัวใจ ผมพ่ึงได้ทราบข่าวเมื่อ 2 วันที่แล้ว นายกเทศมนตรีต าบลหนองหิน จังหวัดเลย แข็งแรงมาก 
วันที่ เสียชีวิตเล่นแบดมินตันอยู่ในพ้ืนที่ เสร็จแล้ววูบ ช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่ที่ 10 นาที ฟ้ืน แล้วน าส่งโรงพยาบาล 
แต่ต่อมาก็เสียชีวิต ก็แปลกเดี๋ยวนี้โรคหัวใจไม่มีอาการมาก่อน มีเพ่ือผมคนหนึ่งเขาเป็นหมอ เป็นรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นอาจารย์หมอ เขาบอกว่า บางทีก็ตรวจแล้วไม่เจอมี
สิทธิ์เป็น บอกว่าหลอดเลือดของเรามี 3 ชั้น แล้วมีโป่งพองเกิดเป็นช่องว่างขึ้นมา ฟังดูแล้วมีอะไรแปลก ๆ ไม่มี
อะไรแน่นอน ก็อย่าประมาท 

นำยพัฒนพงศ์ ศรีทอง  -  ขอตอบเรื่องที่ท่านนายกฯ สอบถาม 2 เรื่องครับ คือเรื่องคลองคูเมือง               
ผอ.กองช่ำง   พ้ืนที่ รพช.เดิม สตรีทอาร์ต เราได้ของบประมาณจากการท่องเที่ยวทั้งหมด 42 
ล้านบาท ขอรับการอุดหนุน ปี 2562 ส่วนพ้ืนสระแก้ว ได้ของบฟังก์ของจังหวัดไป ฝ่ายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 10 ล้านบาท ต่อมาเรื่องรื้อพระเมรุมาศ ทางโยธาธิการอยู่ระหว่างรอประกาศไม่แน่ใจว่าจะทัน
วันที่ 19 หรือไม่ น่าจะเสร็จภายในปีนี้ แต่วันที่ 19 ไม่แน่ใจ เพราะเป็นขั้นตอนของระเบียบพัสดุ 

นำยบรรจง โฆษิตจิรนันท์ - เราจะเห็นงานที่จัด จะกระทบวันเด็ก วันอาทิตย์นี้ตักบาตรงด ประกาศแล้ว 
นำยกเทศมนตรี   เพราะชนกันกับวันข้าวหอมมะลิโลก วันเด็กจะจัดอย่างไร ลงต้องคุยกันในที่
ประชุมผู้บริหาร เคาท์ดาวน์ก็ยังไม่ทราบ ไม่มีปั่นจักรยาน มีสวดมนต์ข้ามปี ผมข้ามไป วันที่ 2 มกราคม วันหยุด 
เป็นวันที่พระจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด ใหญ่มาก เต็มดวง ก็เลยฝากให้กองวิชาการฯ งานประชาสัมพันธ์ เก็บภาพ        
สวย ๆ ที่สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของเราด้วย เตรียมทีมช่างภาพ ชมรมถ่ายภาพ หาวิธีการถ่ายภาพ ใครที่สนใจ
อยากจะถ่ายภาพ เป็นโอกาสเดียว วันที่ 2 มกราคม เป็นช่วงจังวะที่พระจันทร์เต็มดวงและใกล้โลกมากที่สุด ก็มอบ
ฝ่ายวิชาการฯ เก็บภาพสวย ๆ  

- เรื่องที่คุยไว้แล้วเรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติ รพช .แผนใหม่ 40 ล้านแต่             
เฉพาะหน้าอยากให้ประตูน้ าเรียบร้อย ให้น้ าเต็ม เปิดน้ าให้เต็มและดูต่อว่าจะเอาน้ าพุมาใส่ ไปศึกษาต่อ                   
ว่าท าอย่างไรให้เป็นสวนฯ ที่สวยงาม น่าเที่ยว ใส่น้ าพุ ใส่ไฟเข้าไป ถ้าน้ าเต็มแล้วก็ยิ่งสวยขึ้นไป ฝากดูแลตรงนี้ 

นำยนุชำกร  มำศฉมำดล  -  ผมได้คุยกับท่านอธิบดี  จะเรียนเชิญท่านมาร้อยเอ็ด ก็คงจะมาเปิด                
รองนำยกเทศมนตรี  อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 2 อาคารใหม่ ก็เตรียมให้ส านักการศึกษา 
ศูนย์ 2 เตรียมสถานที่ ได้วันก็จะแจ้ง ผมจะประสานวันเวลาอีกที ไปดูท่ี ท.8 ศูนย์เด็กด้วยและอาจจะเป็นโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองอีกแห่งหนึ่ง เบื้องต้นศูนย์ 2 อาจจะต้องไปปรับดูว่าต้นไม้ต่าง ๆ ตอนแรกว่าจะขอต้นโมกข์           
วัดสระทองมาประดับ 

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ - ก็เตรียมตัว ท่านอธิบดีจะมา ท่านพร้อมวันไหน ก็จะมาร้อยเอ็ด 
นำยกเทศมนตรี 
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นำยเรืองรัตน์  รัตนโภคำสถิต -  ปีนี้ เรียนว่า กองช่างได้ออกแบบเรื่องตกแต่งไฟบึงพลาญชัยและสถานที่              
รองนำยกเทศมนตรี  ต่าง ๆ แต่เนื่องจากว่ามีข้อจ ากัดในเรื่องของห้วงเวลาและงบประมาณเราก็เลย
จะไม่หวือหวาในปีนี้ แต่จะจัดสวนหย่อมเป็นเฉพาะที่ประตูสาเกตแล้วอีกมุมหนึ่งอยู่ที่บริเวณสหพันธ์ทัวร์              
ใช้ตรงนั้น วางแผนไว้อีก 3 เดือน   เดี๋ยวต้นอินทนิลบกที่ออกดอกสีม่วงก็จะเป็นแนวถนนตรงนั้น ก็เรียนว่าเราก็
พยายามบริหารจัดการเป็นการให้สอดคล้องที่สุดปีนี้ ส่วนอุโมงค์ไฟก็จะไม่มี เราไม่ทราบรายละเอียดว่าจะรื้ออะไร
ประมาณไหน ก็จะไม่สวยงาม เรียนเพ่ือทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.25 น. 
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