
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  

ครั้งที ่1/2561 
วันที ่11 มกรำคม 2561  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. นายพรีพงศ์  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. นางพิกุล  พรมเกตุ    ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
14. น.ส.รัชนีกร  ค าภักดี    หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
15. นางทวิชา  ปรเมษฐ์วรางกูร   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
16. นายโกสิทธิ์  บุญส่ง    ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
17. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
18. นายจักร ี เกียรติขจร   หน.ฝ่ายการโยธา 
19. นายเรียบ  สวัสดิผล   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 
20. นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ    รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
21. นางฉันทรุจ ี พรมเกตุ    รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 
22. นางศิริภรณ์  บุตรพรหม   หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
23. น.ส.ปิยะกานต์ อุดมพร    หน.งานสุขาภิบาลอาหารฯ 
24. นางสุวิชชา  ตรีนาจ    รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
25. น.ส.สุภาษิต  ศรีกกโพธิ์   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
26. ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน์ วงศ์ค าจันทร์   หน.งานพัฒนาบุคลากรฯ 
27. นางเข็มทอง  ปาลอินทร์   หน.งานไฟฟ้า 
28. นางอุไร  ส าราญสุข   หน.งานประเพณี 
29. น.ส.พรพรรณ จันทรถง    ศึกษานิเทศก์ 
30. นางจิรารัตน์  ศรีกู่กา    หน.งานงบประมาณและพัสดุ 
31. น.ส.พิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ   หน.งานบริหารโรงเรียน                        
32. นางนันทกา  ภูผา    หน.งานส่งเสริมคุณภาพฯ 
33. นายพิรุฬ  มาตมูล    หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
34. นายชนินทร ์ ปาลอินทร์   หน.งานการศึกษานอกระบบ 
35. นางอัฐพร  สานุจิตร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (สน.กศ.) 
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36. นางรัติยา  สังฆะมณี   หน.งานการเงินและบัญชี (สน.กศ.) 
37. นางจุฬาณี  บุบผาพิลา   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สน.กศ.) 
38. น.ส.สมพิศ  หวังทรัพย์ทวี   ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
39. นายกองพล  ศิริเวช    หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
40. นายวิทยา  สัตนาโค    หน.งานป้องกันฯ 
41. นางกิติพร  ตราตรี    หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
42. น.ส.ปราริชาต ิ สายเชื้อ    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ช่าง) 
43. นายกฤษดา  ภาชนะวรรณ   หน.งานสถานที่ 
44. นายจตุรงค์  ประดิษฐ์   นิติกรช านาญการพิเศษ 
45. นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร   หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
46. น.ส.จิราภรณ ์ ชินอ่อน    หน.ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ 
47. นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์    จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
48. น.ส.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์   เภสัชกร 
49. นายสุทธิชาต ิ แสนจันทร์   หน.งานรักษาความสงบฯ 
50. นางวัชรี  ศรีทอง    หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  
51. น.ส.วันวิสา  อวยชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
52. นางอรพิน  สีลาวรรณ   หน.ฝ่ายอ านวยการ 
53. นายพรชัย  ตรีบุญเมือง   หน.ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
54. น.สพ.ธีรภัทร ์ หินซุย    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
55. พ.อ.ท.ประทีป พิมพะนิตย์   หน.งานศูนย์เครื่องจักร 
56. น.ส.กรชนก  ยุคะลัง    หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
57. นายสง่า  นามวิชัย    หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สส.) 
58. นางยุวดี  ถนอมแสง   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คลัง) 
59. น.ส.ภัทรพร  เชิงสะอาด   หน.งานพัฒนาชุมชน 
60. นายประวิทย์ โอวาทกานนท์   ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 
61. นายปิยวัชย ์ ศรีประสิทธิ์   หน.งานสัตวแพทย์ 
62. นายภานุวัฒน ์ เฉวียงวาศ   หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
63. น.ส.ศิริรชตะ โสดาทิพย์   หน.งานการเจ้าหน้าที่ (สป.) 
64. นางญาณ ี โสนทอง    หน.งานสวนสาธารณะ 
65. นายไพรัก  โคตะยันต์   หน.งานธุรการ (สป.) 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
1. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ติดภารกิจ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2560  
       - ไม่มีกองใดแก้ไข 
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ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
นำยธนพนธ์ ปฐมก ำเนิด  - รายงานการใช้น้ าประปาผิดปกติเดือนธันวาคม 2560 มี 2 รายการ            
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  รายการที่ 1 โรงฆ่าสัตว์ เหตุที่มีการใช้น้ าสูงผิดปกติ เนื่องจากมีการใช้
น้ าประปาในการสร้างฝาบ่อพักและการก่อสร้างซ่อมแซมห้องเชื่อมโรงพัสดุ และมีการใช้น้ าประปาจากตู้ เพ่ือ           
การบริโภค รายการที่ 2 ที่เวทีเอนกประสงค์ ลูกลอยที่เป็นตัวตัดระบบน้ าประปาช ารุดท าให้มีน้ ารั่วซึม มีการใช้น้ า
เพ่ิมมากข้ึน ขณะนี้ได้ด าเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นำยนุชำกร  มำศฉมำดล  -  ทั้ง 2 รายการท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ 
รองนำยกเทศมนตรี 

นำงวรำภรณ์  นวลเพ็ญ  - ในส่วนของเวทีเอนกประสงค์ จากเดิมทุกเดือนที่ผ่านมา จะมีค่าเฉลี่ย            
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท แต่ว่าในเดือนล่าสุดเพ่ิมขึ้นไปเป็น 12,000 
บาท โรงฆ่าสัตว์ โดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท ในเดือนนี้จะเพ่ิมเป็น 20,000 บาท 

นำยนุชำกร  มำศฉมำดล  -  ต่ อ ไปนี้  ใครที่ รั บผิ ดชอบ เช่ น  เ วที เ อนกประสงค์  ก็ ต้ อ งมี ผู้ ดู แ ล                      
รองนำยกเทศมนตรี  ลูกลอยตัวเดียวท าน้ ารั่วท าให้เสียค่าใช้จ่ายไป 7,000 บาท ต่อเดือน            
โรงฆ่าสัตว์ก็ 5,000 กองคลังกว่าจะเก็บภาษีได้ 10,000 บาท ก็เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้น 
เป็นอุบัติเหตุก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ารอเสียเป็นเดือน  ต้องมีการป้องกันเพราะไม่รู้จะรั่วตอนไหน การมอบหมาย
ภารกิจการดูแลพ้ืนที่ต้องมีความชัดเจน ต้องมีการตรวจเช็คตลอด เช่น มีสมุดตรวจเช็คประจ าวัน รูปแบบนี้              
ส านักปลัดฯ ลองไปดู จะต้องท าอย่างไรเพ่ือให้มีการตรวจสอบได้  เกิดปัญหาน้อยลง ต้องมีมาตรการ มีวิธีการ   
ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลมากขึ้น  ก็ฝากทุกหน่วยงานช่วยกันดูแล  

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

- (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สถิติการกดถูกใจและการเข้าชมแฟนเพจประชาสัมพันธ์ / จัดเตรียมปฏิทินเพ่ือแจกประชาชนในช่วงปีใหม่ 
/ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ สื่อโฆษณาผ่านแฟนเพจประชาสัมพันธ์จอ LED จ านวน 10 วัน / บันทึกภาพ
กิจกรรม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง จ านวน 30 ครั้ง / ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ – ในสถานที่ 
จ านวน 11 ครั้ง / บันทึกเสียงการประชุมประจ าเดือน การประชุมสภา พร้อมตัดต่อการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / 
งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ 12 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 12 เรื่อง /                 
ตรวจสัญญาการเช่าสิทธิเทศบาลฯ รวมจ านวน 185 ฉบับ, ให้ค าปรึกษา / ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ลงพ้ืนที่            
เก็บข้อมูลในการด าเนินโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการ
ด าเนินโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนา
ระบบควบคุมดูแลน าร่อง ระยะที่ 2 รวมไปถึงการพัฒนาแอพลิเคชั่น Smart 101 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 /             
ดูแลระบบเครือข่ายและบ ารุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ / ส ารองข้อมูลกล้องวงจรปิดและดูแลระบบแม่ข่าย GIS /      
งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ / ติดต่อสอบถามและร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ / การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และแฟนเพจฯ             
รวม 95 รายการ / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ติดต่อสอบถาม รวม 6 รายการ / สถิติการให้บริการของกองวิชาการฯ             
ในจ านวน 80 ครั้ง   
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ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
นำยประสงค์ โพธิ์เนียม  - (น าเสนอ Power Point) ร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP              
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม  จังหวัดร้อยเอ็ด / ประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                 
ร่วมสัมมนาวิชาการเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มค รองเงินฝากและความรู้ทางการเงิน /                      
ออกใบอนุญาตให้กับผู้แสดงความสามารถ / ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพ้ืนที่ส ารวจผู้กระท าการขอทานและคนเร่ร่อน
ในงานปีใหม่ กาชาด / เกิดเหตุอัคคีภัยกับบริเวณคลองคูเมืองด้านทิศใต้ (ตรงข้ามสนามฟุตบอลบูรพา ซอคเกอร์) 
จ านวน 3 หลัง / ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือรายงานขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย / ลงพ้ืนที่เพ่ือ
เจรจาขอคืนพ้ืนที่จากประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ริมคลองหน้าวัดบูรพา จ านวน 3 หลัง พร้อมพ้ืนที่
ใกล้เคียงอีกจ านวน 2 หลัง / ร่วมกับกองช่างและกองสาธารณสุขฯ เข้าปรับพ้ืนที่ริมคลองหน้าวัดบูรพาภิราม / 
ตารางเยี่ยมผู้สูงอายุ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด          
                         และศูนย์บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ) 
นำงศิริภรณ์  บุตรพรหม  - (น าเสนอ Power Point) สรุปสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจ าเดือน 
หน.ฝ่ำยทะเบียนและบัตร  ธันวาคม 2560 / การให้บริการที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
/ สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / การให้บริการที่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / การให้บริการ          
ท าบัตรประจ าตัวประชาชน / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านบัตรประชาชน ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / 
สรุปสถิติประชากร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจ าปี พ.ศ.2560 / สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจ าปี 
2560 / ถ่ายบัตรตามโครงการบริการท าบัตรประชาชนให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / 
ให้บริการด้านทะเบียน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 / ประชุมผู้ประกอบการค้าดอกไม้เพลิง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (กองคลัง) 
นำงสำวรัชนีกร  ค ำภักดี  -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สรุปผล                
หน.ฝ่ำยพัฒนำรำยได้  การปฏิบัติงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2560 รวม 1,909 รายการ / ส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามเชิงรุก / ออกหนังสือรับรองการช าระภาษี (สิ่งปลูกสร้าง) รวม 11 ราย / ฝ่ายพัฒนารายได้                
การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของประมาณการ 
/ สรุปผลการช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยเดือนธันวาคม 2560 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจ านวน           
ผู้เข้าข่ายทั้งหมด / สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้ายและภาษีบ ารุงท้องที่ (รายใหม่) ประจ าเดือน
ธันวาคม 2560 จัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้เข้าข่ายท้ังหมด / ฝ่ายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ 
สรุปผลการจัดเก็บค่าเช่าสิทธิต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2560 รวม 305,600 บาท / สรุปผลการจัดเก็บ           
ค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดทุ่งเจริญ – ตลาดโต้รุ่งเดือนธันวาคม 2560 รวมรับ 186,150 บาท / สรุปผลการจัดเก็บ
ค่าน้ าประปาตลาดสระทองเดือนธันวาคม 2560 รวมรับ 4,440 บาท / รายงานผลการจัดเก็บเงินอุทิศ               
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เดือนธันวาคม 2560 รวม 286,415 บาท / สรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2560 จ านวน 12 ราย จ านวนเงิน 436 บาท / ฝ่ายบริหารงานคลัง ผลการด าเนินงานประจ าเดือน
ธันวาคม 2560 รับจริงตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม 2560 170,484,316.93 บาท หักจ่ายจริง ตั้งแต่ตุลาคม            
ถึงธันวาคม  2560 110,402,427.73 บาท ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 819,149 บาท รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง  
59,262,740.20 บาท / สถานะเงินฝาก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ 71,127,243.69 
บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 18,789,398.66 บาท เงินฝากประจ า 85,224,958.32 บาท / รายรับ
ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 สูง/ต่ า กว่าประมาณการ -323,232,333.07 บาท /  
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รายจ่ายประจ าเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 สูง/ต่ า กว่าประมาณการ – 381,599,832.27 
บาท / รายละเอียดเจ้าหนี้เงินกู้ / ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม / การค านวณการใช้เงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 / ฝ่ายพัสดุ
และทรัพย์สิน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีถึงธันวาคม 2560 รวม 111 เรื่อง 
จ านวนเงิน 14,290,611.71 บาท / ปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุใหม่ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2560 พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญยื่นหนังสือรับรองและขอรับ
เงินบ าเหน็จด ารงชีพ ( 65 ปี) รายนายสุวิทย์ วิเชียรดี  

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
นำงจุฬำณี บุบผำพิลำ   -  (น า เสนอ Power Point) วั นที่  2  ธั นวาคม 2560 คณะผู้ บ ริ ห าร            
หน.ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “นครภูเก็ต
เกมส์” ประจ าปี 2560 / วันที่ 3 ธันวาคม 2560 งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา / คณะผู้บริหารให้ก าลังใจ
นักกีฬาและเยี่ยมที่พักนักกีฬา / นักกีฬารับถ้วยรางวัล / ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.              
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา / วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ต้อนรับคณะวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ลงพ้ืนที่ศึกษา
นวัตกรรมเด่นของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ร่วมประชุม
การเตรี ยมการจัด โครงการค่ ายฝึ กอบรมพั ฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ / การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ “โพนทองเกมส์” 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2560 / วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา น าเสนอภารกิจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา / วันที่              
27 – 28 ธันวาคม 2560 ประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ) 
นำงจุฬำณี  บุบผำพิลำ  -  (น าเสนอ Power Point) สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนธันวาคม                  
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  2560 จ านวนผู้ที่เข้าใช้บริการ 9,589 คน ยอดเงินบริจาค 28,562 บาท / 
ซ่อมท่อบ าบัดน้ าตู้ปลาใหญ่ เนื่องจากขาตั้งสนิมขึ้นท าให้ข้อต่อหลุด รับปั๊มลมพร้อมติดตั้ง / เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้ามาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุด / ประชุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ประมวล
ภาพกิจกรรมในสถานแสดงพันธุ์น้ าและนักท่องเที่ยวเข้าชม / สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ยอดสมาชิกโดยรวม จ านวน 1,530 คน จ านวนผู้ที่เข้าใช้
บริการ ช่วงเช้า จ านวน 1,150 คน ช่วงเย็น จ านวน 1,080 คน รวม 2,240 คน / การออกก าลังกายภายใน
ศูนย์สมรรถภาพทางกาย / การเต้นแอโรบิก ลีลาศ บาสเกตบอล / เชิญชมการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค 
เฟสติวัล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานสาเกตนคร  

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงสมพิศ หวังทรัพย์ทวี  - (น าเสนอ Power Point) ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ท าดีเพ่ือพ่อหลวง 
ผอ.ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ  รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปทุมเกมส์ 60 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 / ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 /              
รองชนะเลิศล าดับที่ 1  อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 / รับรางวัลชมเชยการสอบแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Word – Class Standard School วันที่ 26 ธันวาคม 2560 / ต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันที่ 27 ธันวาคม 2560 / ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 /  
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ผู้อ านวยการรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก ร.ต.อ.ชัยทอง วินทะไชย วันที่ 28 ธันวาคม 2560 / 
กิจกรรมวันคริสมาส วันที่ 28 ธันวาคม 2560 / ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 
29 ธันวาคม 2560             

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง) 
นำยประวิทย์  โอวำทกำนนท์ - (น าเสนอ Power Point) การติวเข้ม O – Net ทุกวัน ของนักเรียนระดับชั้น  
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดสระทอง ป.6 ม.3 และ ม.6 / ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ท าความสะอาด
รอบบริเวณโรงเรียน ชุมชน ตลาด และในวัด / สรุปการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
“นครภูเก็ตเกมส์” / วงโยธวาทิตโรงเรียน น าขบวนงานกีฬาประเพณีร้อยเอ็ดวิทยาลัย – สตรีศึกษา / โรงเรียน
ร่วมกับ ปปช.ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลแห่งประเทศไทย / การนิเทศภายในโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นต่าง ๆ / ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 เมืองเลย / ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เยี่ยมชมการน าเสนอ                  
สมาร์ทแอพพลิเคชั่นและห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
โครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” / งานสังสรรค์ ส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 / การรับสมัคร
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) 
นำงทวิชำ  ปรเมษฐ์วรำงกูร -  (น าเสนอ Power Point) จัดกิจกรรม “ปันน้ าใจเพ่ือพ่ี ท าความดีเพ่ือพ่อ”  
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 / การแสดงแลกเปลี่ยนกับพ่ี ๆ โรงเรียนการศึกษา 
คนตาบอดร้อยเอ็ด / ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยี่ยมชมห้องเรียนการศึกษาคนตาบอด
ร้อยเอ็ด / กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / การประชุม 
คุรุสภา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 8 ธันวาคม 2560 / ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด            
จัดพิธีเปิดกีฬาภายใน “ปทุมเกมส์” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 / นักวิจัยสภาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วันที่ 15 ธันวาคม 2560 / คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชม            
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 18 ธันวาคม 2560 / กิจกรรม            
วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2560 / กิจกรรมสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่า” วันที่ 28 ธันวาคม 2560 /                  
จัดกิจกรรม “ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” วันที่ 29 ธันวาคม 560 / ด้านอาคารสถานที่ ดูแลห้องน้ าให้สะอาด
น่าใช้ ไร้กลิ่น  

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ) 
นำงสำวสุภำษิต ศรีกกโพธิ์ - (น าเสนอ Power Point) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล      
รก.หน.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ ต าบลยางหล่อ จังหวัดหนองบัวล าภู วันที่ 20 ธันวาคม 2560 / วันที่ 
22 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี 2560 / วันที่ 25 ธันวาคม 
2560 “จัดกิจรรมวันคริสต์มาส” / วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ /               
ปลูกต้นโมก รอบ ๆ อาคารศูนย์ฯ / จัดท าเสาธง ใช้ในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า / การออก
ก าลังกายลานข้างนอก เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่น 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ) 
นำยธรรมวัจน์ วิลัยพิศ  -  (น าเสนอ Power Point) ด าเนินโครงการ SBMLD / กีฬาสีภายใน วันที่        
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ 20 ธันวาคม 2560 / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดวันคริสต์มาส 
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 / กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 / นักการภารโรง             
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ท าความสะอาดแอร์และพิลเตอร์ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน / หจก.จักรพงษ์ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน
ที่สึกหรอ / ติว O – Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / มาตรการประหยัดน้ าและไฟฟ้า 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน) 
นำยโกสิทธิ์ บุญส่ง   -  (น าเสนอ Power Point) ท าบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดเวฬุวัน  ในบริเวณโรงเรียนและวัดเวฬุวัน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา            
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ / ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย เข้าศึกษา           
ดูงานทางด้านการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) / โครงการทัศนศึกษา                
นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ วัดเหนือ, สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 
/โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ป .1 – 3 ณ กู่กาสิงห์และวัดทุ่งเฉลิมราช อ าเภอ               
เกษตรวิสัย / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร                   
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3                 
ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร / กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือน้อยอนุบาล (Junior Scout) 
ระดับชั้นอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2560 / เดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 4 ประจ าปีการศึกษา  2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / กิจกรรมท าบุญ               
ตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / 
กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญจากเพ่ือน ๆ และครูประจ าชั้น / กิจกรรมต้อนรับ
ปีใหม่ 2561 / ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดเวฬุวัน 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ / พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ)  
นำงพิกุล พรมเกตุ  -  (น า เสนอ Power Point) รับสมัครนัก เรียนเข้ า เรี ยนโครงการพิเศษ          
ผอ.ร.ร.เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ความสามารถทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2561 / เพ่ิมเติมวิชาการทุก ๆ เย็น 
เพ่ือเตรียมสอบ O –Net และเตรียมความพร้อมในการสอบเรียนต่อสถาบันอ่ืน ๆ ของนักเรียนชั้น ป.6  ม.3 และ 
ม.6 / วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ท าดีเพ่ือพ่อนักเรียนกีฬาเข้าร่วมกันพัฒนาภายในและภายนอกอาคารหอพัก 
สนามฝึกซ้อมและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน / วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีสวนสนาม            
ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 27 ประจ าปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่             
9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้ความรู้              
แก่นักเรียนและบุคลากร จัดท าป้ายนิเทศ กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง / วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รายการ งานเทศกาลไหมสากล อบจ.ขอนแก่น
คัพ ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น / วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักเรียนกีฬาเข้าชมฟรีการแข่งขันฟุตบอลระดับ
เอเซีย U23 ระหว่างไทยกับเวียดนาม ณ สนามไอโมบาย จังหวัดบุรีรัมย์ / วันที่ 16 ธันวาคม 2560 รางวัล
เหรียญทอง เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และเหรียญเงิน 11 ปี กีฬาเซปักตะกร้อแชมป์จังหวัดร้อยเอ็ด 
2560 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียน เป็นสถานที่ ในการแข่งขัน /                     
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด อายุไม่เกิน 16 ปี รายการ               
ยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช 2017 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ / วันที่ 24 ธันวาคม 2560 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ                
จังหวัดมหาสารคาม / วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส มีการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ และการ
แสดงของแต่ละระดับชั้น / วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ขบวนเชิญรางวัลของนักเรียนกีฬาทุกประเภท เพ่ือมอบ
ให้กับโรงเรียนจากผลงานประจ าปี 2560 / วันที่ 27 ธันวาคม 2560 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัว
กีฬา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ / วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ท าบุญตักบาตร สักการะพระภูมิ          
เจ้าที่ และจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ / วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              
การประกวดพานบายศรีสามชั้น  โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรางวัลในพิธีเปิดงานกาชาด
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จังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่  29 ธันวาคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแสดงกังฟู การแข่งขัน
ศิลปะวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ธันวาคม 2560 / ท าบุญ              
ตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 / ขวัญและก าลังใจคณะครูครู บุคลากร 
/ ตรวจคัดกรองไข้หวัด / ติวเข้ม O – net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 /  รณรงค์คนไทย ไม่ทน
ต่อการทุจริต / ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร 4/9  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดป่ำเรไร) 
นำงฉันทรุจี พรมเกตุ          -  (น าเสนอ Power Point) วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร                
รอง ผอ ร.ร.เทศบำลวัดเหนือ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
บรมนาถบพิตรและร่วมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ / 
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต / วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
โรงเรียนรับการประเมินเพ่ือรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
/ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กีฬาภายใน “ชมพูเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2560 / วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น / วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ         
ปีใหม่ / กิจกรรมนักเรียนตามโครงการคนดีศรีร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก การทิ้งขยะ / กิจกรรม
นักเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน – ห้องน้ านักเรียน / ท าความสะอาดพ้ืนอาคารเรียน
และบริเวณโรงอาหารโดยใช้เครื่องขัดพ้ืนเพื่อยืดอายุการใช้งานของพ้ืนอาคาร 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม) 
นำงสุวิชชำ ตรีนำจ    - (น าเสนอ Power Point) วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล
รก.ผอ.ร.ร.เทศบำลวัดบูรพำภิรำม  - ป.6 ท าบุญตักบาตรปริวาสกรรม ณ วัดบูรพาภิราม / วันที่ 5 ธันวาคม 
2560 คณะครูร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สโมสรโรตารีมอบทุนการศึกษา / วันที่ 
7 ธันวาคม 2560 ให้ความรู้เรื่องวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล / วันที่ 8 ธันวาคม 2560 จ าหน่ายผลผลิต               
ทางการเกษตรในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น / วันที่ 15 ธันวาคม 2560 น าวงดุริยางค์ร่วมงานกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จัดนิทรรศการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง / วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น / กิจกรรมวินคริสต์มาส / กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ /          
กิจกรรมคัดกรองผู้เรียนในตอนเช้า / กิจกรรมท าความสะอาดในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน / กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที ่

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นำยธีรภัทธ์ หินซุย  - (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมกองสาธารณสุข            
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / รายงานสรุปการเบิกจ่าย
งบประมาณ 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) / งานซ่อมบ ารุงรถยนต์ – 
เครื่องจักร ประจ าเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 22 เรื่อง เป็นเงิน 347,260 บาท / ฝ่ายสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการเหตุร าคาญ ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนกรณีท่อน้ าอุดตัน บริเวณถนนผดุงพานิช (หน้าวัด
บูรพาภิราม) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 / ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ กรณีควันจากการเผาขยะบริเวณ          
ด้านในของวัดบูรพาภิราม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 / จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ งานกาชาดและเทศกาลปีใหม่                
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สรุปค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ จ านวน 444,820 บาท (จ านวน 193 ล็อค) /                
ตรวจกระเช้าปีใหม่ อาหารสดและผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์                
ในเทศบาลปีใหม่ วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 / รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการตรวจเฝ้าระวัง
กระเช้าปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 / ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย                      



 9 
เขตสุภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 
7 / ร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และ สสจ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจ                   
สารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ในตลาดสระทอง ทุ่งเจริญและหนองแคน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 / งานบริหาร
จัดการตลาด ด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอุดตันของห้องสุขาตลาดทุ่งเจริญ / ร่วมเวทีเสวนาสร้าง
ความเข้าการเข้าสู่ตลาดประชารัฐ ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2560 / 
จัดระเบียบป้ายที่ติดตั้งบริเวณที่สาธารณะ / ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับ Big Cleaning Day บริเวณหน้าสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด / วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ออกตรวจโครงการ RDF ร่วมกับ  
กองช่าง / วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 งานรักษาความสะอาด เก็บขยะ กวาดท าความสะอาดและน า                
รถบรรทุกน้ าล้างท าความสะอาดพ้ืนที่จัดงานงิ้ว / วันที่ 14 – 18 ธันวาคม ปัดกวาด เก็บขยะ ล้างท าความสะอาด
งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก / ฝ่ายบริการสาธารณสุข นิเทศงาน อสม. เดือนธันวาคม 2560 / กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 2560 / ร่วมประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย
ทางจราจรของส านักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วันที่  26 ธันวาคม 2560 / งานสัตวแพทย์            
ออกเคลื่อนย้ายสุนัขตามค าร้องเรียน เหตุสุนัขและแมวจรจัดเข้ามาอาศัยในบ้านประชาชน   

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1) 
นำงสุวัชรนีย์  สุโนภักดิ์  - (น าเสนอ Power Point) รายงานผู้มารับบริการแยกตามแผนกเฉพาะทาง 
หน.ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่                 
31 ธันวาคม 2560 / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ / วันที่ 21 – 22 ธันวาคม  
2560 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงาน            
เพ่ือสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Award / รายงานการรับบริการทีมพยาบาลกีฬา           
ภูเก็ตเกมส์ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 / ตารางรายงานการรับบริการทีมพยาบาล กีฬาภูเก็ตเกมส์ / 
รายงานการลดน้ าหนัก / งานแพทย์แผนไทย หัตถบ าบัดเพื่อการรักษา / ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย / ให้บริการฝังเข็ม
เพ่ือการรักษา / ผลการด าเนินงานด้านเภสัชกรรม ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / โครงการทบทวนและประสาน
รายการยา มูลค่ายาเก็บคืนเดือนธันวาคม 2560 รวม 3,251.25 บาท มากที่สุดเป็นมูลค่ายาเรื้อรัง 2,350 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 72.28 / การติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ติดตามและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ / โครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เดือนธันวาคม 2560 มีผู้รับบริการ                
(รายใหม่) จ านวน 9 ราย ให้บริการผู้เลิกบุหรี่รายเก่า 13 ราย รวมผู้เลิกได้อย่างน้อย 3 เดือนเพ่ิมอีก 1 คน            
รวมทั้งหมด  57 คน จากผู้รับบริการทั้งหมด 201 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 / การรณรงค์การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ร่วมกับทีมเทศกิจ สสจ.ร้อยเอ็ดสรรพสามิต ประชาคม         
งดเหล้า และ สภอ.เมืองร้อยเอ็ด ในการเฝ้าระวังและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในงานประเพณีกาชาด             
และสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / โครงการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิด้านการควบคุมยาสูบ”                      
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / โรคซึมเศร้า    

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ /พิจำรณำ (กองช่ำง) 
นำยสันติ ทวีแสง   -  (น าเสนอ Power Point) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานการจัดเก็บ         
หน.ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ค่าธรรมเนียมกองช่างประจ าเดือนธันวาคม 2560 รวม 31 ราย จ านวนเงิน 
25,697 บาท / สรุปรายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจ าเดือนธันวาคม 2560 รวม 8 ราย /             
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตรวจสอบอาคารก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนกองพล 10 
/ ช่างเขตตรวจสอบอาคาร รื้อถอนและแจ้งเจ้าของให้ยื่นขออนุญาตรื้อถอน ร้านโรงเหล้า 101 / ช่างเขต               
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ตรวจบ้านพักอาศัย ดัดแปลงโดยยังไม่ยื่นขออนุญาต บริเวณถนนเทวาภิบาล / ตรวจอาคารโรงหนัง เนวาด้า 
ร้อยเอ็ด / ตรวจอาคาร การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช / ฝ่ายการโยธา งานไฟฟ้า               
ร่วมงานโครงการแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ .
ถนนเทวาภิบาล  โดยการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด / ตรวจสอบเครื่องเล่นงานกาชาดและปีใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด / 
ประดับไฟฟ้าซุ้มประตูเมือง / งานสถานที่ จัดเตรียมสถานที่พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจ าลองฯ วันที่ 8 ธันวาคม 
2560 / อนุเคราะห์เต็นท์งานฟุตบอลประเพณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษา / พิธีท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม-                
พระชนมพรรษา  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง
รัชกาลที่ 9 บริเวณซุ้มหน้าส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / งานอ่ืน ๆ ในรอบเดือนธันวาคม 2560 /               
งานสวนสาธารณะ ขุดบอนย้ายต้นไม้ออกจากพ้ืนที่เขตก่อสร้างหอโหวด ย้ายไปปลูกตามจุด ดังนี้ คูเมืองสระฮา ง 
จ านวน 12 ต้น สวนหย่อมชุมชนพระอารามหลวง สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติข้างงานป้องกันฯ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ฯ  / ตกแต่งหน้าประตูสาเกตนคร ต้อนรับปีใหม่ / งานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนกองพล 10 / 
ตรวจสอบระบบระบายน้ า ถนนผดุงพานิช ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ / ซ่อมแซมถนนรัฐกิจไคลคลา / ซ่อมแซม
ถนนหายโศรก หน้าโรงแรมไหมไทย / ซ่อมแซมถนนรอบเมือง ซอย 9 / ซ่อมแซมถนนราชการด าเนิน / ซ่อมแซม
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 / ซ่อมแซมถนนเสนาเริ่มคิด / งานศูนย์เครื่องจักรกล ติดตั้งประตูข้างห้องน้ า              
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  / ประดิษฐ์และทดสอบน้ าพุ ก่อนใช้งานจริง / ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                    
งานวิศวกรรม โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนผดุงพานิชด าเนินงานได้ 95% / โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ
เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ด าเนินงานได้ 20% / โครงการก่อสร้างสร้างระบบระบายน้ า ถนนล าห้วยเหนือ  
ซอย 5 ด าเนินงานแล้วเสร็จ / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนล าห้วยเหนือ ซอย 7 ด าเนินงานแล้วเสร็จ / 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพลาญชัย ด าเนินงาน 50% / โครงการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโหวด ด าเนินงานได้ 
0.32% / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนคุ้มวัดป่าเรไร ด าเนินงานได้ 95% / โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ด าเนินงานได้ 90% / โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 
ด าเนินงานแล้วเสร็จ / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 ด าเนินการแล้วเสร็จ /  
งานวิศวกรรมจราจร ทาสีคันหินอนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา ห้าแยกสายน้ าผึ้ง / ส ารวจถนนประชาธรรมรักษ์               
เพ่ือท าการตีเส้นแบ่งช่องจราจร / ตีเส้นแบ่งช่องจราจรถนนเปรมประชาราษฎร์ / ทาสีเสาน าทาง ถนนริมคลองทิศ
เหนือข้างโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง / เก็บกรวยล้มลุกท่ีเสียหายรอบบึงพลาญชัย 

ระเบียบวำระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
นำงวรำภรณ์  นวลเพ็ญ  - (น า เสนอ Power Point)  ร่ วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล             
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน              
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 / การประดับภาพ               
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เครื่องทองน้อย การประดับธงชาติ / การประชุมประจ าเดือน วันที่               
14 ธันวาคม 2560 / กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โพนทองเกมส์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 / สรุปผล              
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โพนทองเกมส์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / รายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2560 / แผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลงานสารบรรณปี 2559 และ 2560 / เลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ ส านักปลัดเทศบาล วันที่ 15 ธันวาคม 2560 / ฝ่ายอ านวยการ รายงานการปฏิบัติงาน ประจ าปี 
2560 งานการเจ้าหน้าที่, งานพัฒนาบุคลากรฯ / แผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการปฏิบัติงานปี 2559 และ 
2560 ของงานพัฒนาบุคลากรฯ   

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
นำยวิทยำ สัตนำโค  -  (น าเสนอ Power Point) เหตุอัคคีภัย / ค าร้องทุกข์ วิทยากรให้ความรู้                
หน.งำนป้องกันฯ   หน่วยฝึกการอบรม / ศูนย์ อปพร.พัฒนาบุคลากร / รณรงค์การลดอุบัติเหตุ
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ทางถนน / ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ / สรุปเหตุบรรเทา-            
สาธารณภัยและการรับเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชน รับแจ้ง 38 เรื่อง งานป้องกันฯ ด าเนินการ 28 เรื่อง 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบ/พิจำรณำ (งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง) 
นำยสุทธิชำติ แสนจันทร์  -  (น าเสนอ Power Point) เฝ้าระวังและตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน.งำนรักษำควำมสงบฯ  ทั่วไป  กรณีผู้ค้าตั้ งม้าหินอ่อนกีดขวางทางเท้าถนนด ารงราษฎร์วิถี  /                  
กรณีร้านค้าติดตั้งป้ายกีดขวางทางเท้า ถนนประชาธรรมรักษ์ / ตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป 
บริเวณบึงพลาญชัย / เฝ้าระวังการตั้งจ าหน่ายสินค้าภายใน – นอกอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ /                     
ตรวจตราความระเบียบเรียบร้อยภายนอกและภายในอาคาร / ดูแลความเรียบร้อย ในกรณีที่มีการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ตลาด เพ่ือแสดงความสามารถพิเศษ / ให้การช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากเป็นลมหมดสติ ภายในอาคาร
ตลาด / อ านวยความสะดวกการจราจรประตูทางเข้า – ออก ของเทศบาลทั้ง 2 ด้าน / รับแจ้งเหตุร้องเรียน           
ผ่านทาง application smart 101 ประจ าเดือนธันวาคม 2560 / วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่                  
กอ.รมน.รอ. เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมกล้อง CCTV / วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป          
เนื่องในงานเทศกาลข้าใหม่ ณ บริเวณลานสาเกตนคร / วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 ดูแลความเรียบร้อย             
จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและอ านวยความสะดวกการจราจร เนื่องในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก / วันที่ 
13 ธันวาคม ประชุมคณะท างานจัดระเบียบงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2561 / จัดเตรียม
สถานที่จ าหน่ายสินค้าและที่รับฝากรถ งานปีใหม่และกาชาด / วันที่ 25 ธันวาคม 2560เปิดประมูลให้ผู้สนใจ
ร่วมประมูลที่รับฝากรถ จ านวน 5 โซน ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 104,170 บาท / วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เปิดให้
ประชาชนจองล็อคจ าหน่ายสินค้ารอบบริเวณงาน รวมจ านวนล็อค 297 ล็อค ประชาชนจับจอง 194 ล็อค             
รวมเป็นเงิน 444,820บาท แยกเป็นค่าจ าหน่ายสินค้า 386,800 บาท ค่าขยะ 58,020 บาท เจ้าหน้าที่ออก
ตรวจตราและจัดระเบียบการตั้งวางจ าหน่ายสินค้ารอบบริเวณงานปีใหม่และกาชาด ประจ าปี 2561  

นำยบรรจง โฆษิตจิรนันท์ -  นัดประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
นำยกเทศมนตรี   เวลา 09.00 น. ประชุมผู้บริหาร เวลา 13.30 น. 

    -  การประชุมประจ าเดือนมีความส าคัญ ผู้บริหารจะได้มีการพูดคุย รับทราบ
ผลงานของท่านไปด้วย เพ่ือให้การท างานสอดคล้องกัน รวดเร็ว ไม่จ าเป็นก็ไม่อยากให้ขาด เดือนหน้ามอบ              
ท่านปลัดฯ กรณีที่กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่ติดขัด ติดราชการ ไม่สามารถมาประชุมได้ให้แจ้งท่ านปลัดฯ 
และขอให้ท่านปลัดฯ สรุปให้นายกฯ ว่าเดือนนี้มีใครไม่มาเข้าร่วมประชุมด้วย เหตุเพราะว่าอะไร เริ่มต้นเดือนหน้า 

    -  กองวิชาการฯ ได้มีการพัฒนา เพ่ิมช่องทางการติดต่อของประชาชนมากขึ้น            
มีแอพพลิเคชั่น ก็ขอให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนใช้แอพพลิเคชั่นมาก ๆ ขึ้น การติดต่อ การร้องเรียน การส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ให้มีแผนการพัฒนาต่อยอด รณรงค์ท าความเข้าใจ เผยแพร่ให้มากขึ้นในการใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งเรา
จะมีการพัฒนาต่อยอดอีก ขณะนี้ได้งบการท่องเที่ยวฯ เราขอไปแล้ว เป็นการขยายเฟสที่ 2 สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยว คือการดูแลประชาชน ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ของบไปประมาณ 3.7 ล้านบาท ซึ่งทาง
รัฐบาลเขาท าโครงการ เราจะเชื่อมโยงกับกล้อง CCTV ของต ารวจซึ่งมีแล้ว 70 ตัว และอีก 5 ตัวด้วยอยู่ที่ถนน          
สตรีทอาร์ทของเรา ก็จะเข้ามารวมระบบและสามารถท าให้ประชาชนดูข้อมูลเรามากขึ้น เพราะรู้ว่าเรามีคุณภาพ 
ในการดูแล ในการติดตามข้อมูล มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน แล้วตอนนี้ก็เพ่ิมอีก
ช่องทางหนึ่งคือเทศบาลเปิดในกลุ่ม LINE LINE ของเทศบาล ท่านแอดเข้าไปได้เลย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ              
ส่งภาพ ส่งเรื่อง เหตุเดือดร้อนของประชาชน ส่งเข้ามา ทางกองวิชาการฯ เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล คอยตอบ             
ก็ไปเพ่ิมกลุ่ม LINE ของเทศบาลเข้าไปได้ กองวิชาการฯ ก็จะต้องเตรียมรองรับงานนี้ จะต้องดูแลเรื่องข้อมูล             
การตอบอะไรที่เกินกว่าที่จะตอบ ที่จะชี้แจงได้ ก็ต้องรอก่อน น าเรียนผู้บริหารก่อน 
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    -  กองสวัสดิการสังคม เรื่องส าคัญคือเรื่องโครงการการแก้ไขปัญหาชุมชน            
วัดเหนือตอนนี้มีความชัดเจนมากแล้ว ก็ขอให้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ในการพัฒนาต่อยอดไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น 

    -  กองคลัง การช าระภาษี ซึ่งเราถูกท้วงติงมาจากสรรพากร ก็ฝากเราทุกคนท่าน
ต้องยื่นช าระภาษี เสีย ไม่เสีย อีกเรื่องหนึ่ง ทุกคนต้องปฏิบัติ ฝากกองคลัง ช่วยดูแลเรื่องของการยื่นรายได้ประจ าปี 
ของปี 2560 ซึ่งต้องเสียภาษีในเดือนมีนาคม 2561 กรณีที่หลักเกณฑ์การหักเงิน ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระภาษีก็ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร ไม่มีการยกเว้นให้ ฝากกองคลังรับไปปฏิบัติ ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารด้วย 

    -  เรื่องเงินยืมค้างจ่าย ยังไม่ส่ง ติดขัดตรงไหน ฝากว่าเรามีหลักเกณฑ์ ถ้าติดขัด
ตรงไหนก็รีบประสานด าเนินการแก้ไข 

    -  ส านักการศึกษา ฝากเรื่องบุคลากรที่รับโอนมาแล้ว เนื่องจากขณะนี้มีปัญหา
ว่าบางวิชาที่ทางโรงเรียนขอมา เราไม่สามารถจัดให้ท่านได้ เนื่องจากว่าไม่มีคนขอโอนมา เช่น สังคม ภาษาไทย   
เราต้องเปิดสอบหรือไม่ หรือใช้บัญชี ฝากส านักการศึกษาไปช่วยดูว่าที่โรงเรียนขาดอัตราก าลัง ที่เขาขอมาแล้ว          
เรายังให้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีผู้ขอโอนมาหรืออยู่ระหว่างการโอน ก็ช่วยไปเร่งรัดด าเนินการให้ด้วย               
และช่วยดูเรื่องของแผนการรองรับที่เราได้ไปขออัตราก าลังมา ต้องเตรียมการ ในการสอบผู้อ านวยการ ขณะนี้เรา
ไปสมัครสอบกันเยอะแล้ว ถ้าสอบได้เขาก็ต้องขึ้นบัญชี ไปบรรจุ ก็จะว่าง จะรับอย่างไร ไปวางแผน ถ้าเกิดสอบได้          
ก็ต้องไปลงที่โรงเรียนอื่น ต าแหน่งก็ว่าง 

    -  ครูเราจะเกษียณปีนี้ ให้ไปส ารวจและอย่าให้ล่าช้า เพราะว่าเกษียณแล้ว             
เราก็อยากรับโอน ก็ฝากส านักการศึกษาไปดูเรื่องอัตราก าลัง ผู้บริหารที่ ไปสอบขึ้นบัญชีไว้ สรุปให้ผู้บริหาร            
เดือนกุมภาพันธ์ จะได้วางแผนร่วมกัน ก่อนเปิดเทอมพฤษภาคมนี้ 

    -  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ทราบว่ามีคุณครูประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้ส่งไปที่
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้ว ช่วยกันดูแลส่งต่อแล้ว ก็ฝากความห่วงใยไปด้วย ขาดเหลืออะไรก็แจ้งผู้บริหาร 

    -  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ขอบคุณที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา  
คือโรงเรียนเราจะเน้นเรื่องกีฬา สนามแข่งขัน อาคารต่าง ๆ พานักเรียนไปดูสนามไอโมบาย ก็เป็นการสร้าง                
แรงบันดาลใจ ท าให้เด็กเขาเห็นอนาคต การกีฬามีความส าคัญในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจ          
ก็เป็นเรื่องส าคัญ ก็ให้ไปท าบอร์ดนักกีฬาระดับโลก มีประวัติอย่างไร คนไทยนักกีฬาไทยที่เก่ง ๆ คือหาอะไรที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ นักเรียนของพวกเราที่สนใจในเรื่องกีฬา ก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ก็ฝากไว้                              
ให้ช่วยกันพิจารณากิจกรรมหรือรูปแบบ เอากรณีบุคคลที่ส าคัญทางกีฬา ก็ลองไปต่อยอด 

    -  กองสาธารณสุขฯ ก็ให้นโยบายที่ส าคัญไปแล้ว คือโรคพิษสุนัขบ้า ก็ต้อง
ท างานเชิงรุก วางแผนว่าจะท าอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่ายนี้ประชุมผู้บริหาร ก็จะได้คุยกัน แล้วก็อยากจะ          
ฝากไว้ ที่สาธารณะ เช่น ตลาด โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลที่มีแมว สุนัขจรจัด ช่วงนี้น่าจะใช้มาตรการนี้เข้าไป
ดูแล ฉีดวัคซีนหรือท าหมันอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะใช้โอกาสที่เป็นเรื่องแพร่ระบาดในการป้องกัน ก็ฝากเราไปคิดต่อ
ยอด 

    -  กองช่าง ขอบคุณเรื่องท างานเชิงรุก ยกตัวอย่างกรณีการท างานล่วงเวลา  
เพ่ือตอบสนองการบริการประชาชน เรื่องการปรับปรุงห้องท างาน มีการปรับปรุงจัดพ้ืนที่ใหม่ บรรยากาศ             
การท างานดีขึ้น ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกกอง ฝ่าย ได้ไปช่วยดูในองค์ประกอบการท างานเชิงรุกของตัวเอง             
ช่วยท าให้บรรยากาศการท างานของท่านให้มีความสุข 

    -  ถนนผังเมือง ถือเป็นเรื่องส าคัญ ตอนนี้ทางหลวงชนบทเอาประกาศไปติดที่
สามแยกจุรีเวชแล้ว รู้สึกว่าติดที่สามแยกท่านครด้วยแล้วว่าประชาชนที่อยู่ในแนวเขตนี้หากอยากทราบข้อมูลว่า
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เวนคืนเท่าไหร่ให้ไปติดต่อได้ แสดงว่าเขาเริ่มสู่ขบวนการ ก็ฝากกองช่างได้ติดตาม และดูความคืบหน้าของ
โครงการนี้ว่าไปถึงไหนอย่างไร แล้วน่าจะเป็นไปได้อย่างไร จะได้วางแผนประสานงานโครงการของเราต่อเนื่องกับ
โครงการถนนผังเมืองตรงนี้เลย ซึ่งคิดว่าน่าจะขับเคลื่อนไปได้ 

    -  เรื่องปรับปรุงวัดบูรพาภิราม ก็ไปดูแล้ว โรงเรียน ท.2 กับทางวัด จะขอใช้
พ้ืนที่ บริหารจัดการพ้ืนที่ลงตัวกันแล้ว เมื่อลงตัว กองช่างก็ช่วยไปดูเรื่องแบบให้ด้วยว่าเราจะท าบริบทของ ท .2 
ร่วมกับลานวัด ต้นไทร ต้นโพธิ์ ที่อยู่หน้าพระเจ้าใหญ่ตรงนั้นอย่างไร ให้ภูมิทัศน์ลงตัวสวยงาม เกิดประโยชน์ทั้ง 2 
ฝ่าย ซึ่งมีข้อยุติไปแล้ว 

    -  เรื่องที่ฝากและกลัวจะเป็นปัญหาในตอนนี้ คือเรื่องที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ          
บางพ้ืนที่บางถนนที่ไปต่อเติมอาคารออกมาด้านหน้า แล้วก็ท าประตู ท ากระจกบ้าง เป็นห้องบ้าง ซึ่งบางแห่งก็ต่อ
เสาออกมา มีความไม่เข้าใจมากขึ้น ถ้าช่างเขตเราไม่ไปท าความเข้าใจในเบื้องต้น พอท าเสร็จแล้ว ผิด ก็ต้องเข้าสู่
กระบวนการ ไม่อยากให้เกิดปัญหา ก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ว่า ช่างเขตต้องหมั่นสังเกต ต้องคอยตรวจสอบแต่ละแห่งว่า
ผิดหรือไม่ กรณีนี้เกิดขึ้นแล้ว คือร้านปึงเพียวฮวด ตอนนี้ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้ว เป็นกรณีที่เรารอผลยุติว่า           
เราแพ้หรือชนะ แล้วกรณีอ่ืน ๆ ที่จะตามมาอีก 

นำยจตุรงค์ ประดิษฐ์  -  ในชั้นศาลปกครองชั้นต้นเราชนะคดี เขาอุทธรณ์ไป อยู่ในชั้นศาลปกครอง           
นิติกรช ำนำญกำร  สูงสุด คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการ คือมีการพิจารณาคดี
ครั้งแรกแล้ว ในความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี ก็มีความเห็นในเบื้องต้นว่าค าสั่งของเราชอบแล้ว การกระท าของ
เขาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ -  กองช่าง กรณีนี้จะเป็นประเด็นแน่นอน เพราะว่าถ้าเกิดข้อยุติออกมา เขาจะ
นำยกเทศมนตรี   บอกว่าเราเลือกปฏิบัติหรือเปล่า ซึ่งจะเป็นภาระของผู้บริหาร เราก็ต้องป้องกัน
ตัวเอง เขามีสิทธิฟ้องศาลปกครอง เราต้องแม่นในกฎระเบียบ แม่นในหลักที่เป็นมาตรฐาน ถ้าท่านมีคนที่ดูแล              
ไม่เพียงพอ เกิดประเด็นขึ้นมาจะท าให้เป็นปัญหามากมาย ก็ฝากไว้ ถ้าเห็นอะไรก็รีบไปบอกว่าอย่างนี้ ท าไม่ได้   
ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิโดยชอบ เราต้องแม่นและระวัง            
อย่าให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ฝากเรื่องนี้ คิดว่าจะเป็นประเด็นของสังคมเรา เพราะการค้า การขาย ธุรกิจ พ่อค้าต่าง ๆ               
ก็พึงจะพัฒนารายได้ และต่อเติมโดยที่อาจจะไม่เข้าใจกฎหมายหรือเจตนา เราก็ไม่รู้ แต่เราฝ่ายดูแล ถ้าไม่ไปดูแล 
ไม่ไปเริ่มต้น ก็จะท าให้เสียเวลา ฝากเป็นนโยบายส าคัญ ก็ช่วยดูแลและจัดระบบนี้ 

    -  ช่างควบคุมงาน โครงการใหญ่ของเรา 2 โครงการ คือโครงการขยะและ
โครงการก่อสร้างโหวด ซึ่งต้องใช้เวลา ต้องขอบคุณมากที่ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด มีการรายงานเป็นระยะ            
ให้ทราบโดยตลอด แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ ก็อยากฝาก ผอ.กองช่าง ช่างควบคุมงาน 2 โครงการใหญ่นี้ ต้องให้
ความส าคัญกับโครงการนี้ งานที่อยู่ภายในก็ให้ลดลงให้เขาด้วยเพ่ือให้ เกิดคุณภาพ ถ้าแบกเกินไปก็จะไม่ไหว              
ก็ลองไปจัดสรรเวลา ให้มีเวลาอยู่หน้างานมากหน่อย มีการประสานงานที่ใกล้ชิด 

    -  งานป้องกันฯ ต้องชื่นชม เพราะว่าเราท างานเชิงรุกได้อย่างมีคุณภาพ วันนี้           
ที่เราท าต่อไปคือจะท าอย่างไรให้ประชาชนคิดถึงคุณก่อนในเรื่องความเดือดร้อน วันนี้เรามาไกลแล้ว ประชาชน
คิดถึงงานป้องกันฯ ก่อน 199 เพราะมาที่นี่เรามีการประสานต่อได้เลย ไม่เฉพาะในงานของเรา เรื่องที่ท าได้ก็
ออกไปด าเนินการให้ก่อน เช่น ประชาชนเดือดร้อนจิปาถะ อันนี้คือเป้าหมายของผู้บริหารเลยว่าเราจะท าอย่างไร
ให้งานป้องกันฯ ของเราเป็นที่จดจ า เป็นที่คิดถึงของคน อันนี้ถือว่าเป็นความส าเร็จ เมื่อมีความส าเร็จเหล่านี้                
สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความพร้อม ผมขอมอบนโยบายว่าเราต้องพร้อมเสมอ เพราะเราเป็นทีมงานที่                 
ออกปฏิบัติงานฉุกเฉินและเป็นงานที่ไม่คาดคิดมาก่อน จะเกิดขึ้นเวลาไหน สิ่งที่ส าคัญคือความพร้อม คนและ
อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เราจะไม่มีค าแก้ตัวว่า เครื่องช ารุด บังเอิญ จะไม่มีค าเหล่านี้ นั่นหมายความว่าเวลาที่
เราว่างต้องหมั่นตรวจสอบ 
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อุปกรณ์ เครื่องมือเสมอ เมื่อเกิดเหตุต้องปฏิบัติได้ ซึ่งที่ผ่านมาของเราไม่เคยเกิดเรื่องนี้ เช่น รถสตาร์ทไม่ติด      
น้ ามันไม่มี รถไม่มีน้ า คนขับหลับ กุญแจหาย โทรศัพท์ช ารุด ไม่มีข้อปฏิเสธเหล่านี้ที่เกิดขึ้น นั่นคือคุณภาพที่เรา              
ท าให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นเรา 

    - งานรักษาความสงบฯ ก็ดูแลเรียบร้อยดีตลอด มีการรายงานเฝ้าระวังตลอด
แล้วสิ่งที่อยากเพ่ิมเติมคือวันนี้มีกลุ่มหนึ่งที่เขารับจ้างติดป้ายประกาศ ติดตู้โทรศัพท์ ก าจัดปลวก รับจ้างรื้อบ้าน 
บ้านเมืองเราสกปรก เพราะฉะนั้น 2 ฝ่าย งานรักษาความสงบฯ และกองสาธารณสุขฯ ต้องประสานกัน ฝาก                
พวกเราด้วย ถ้าเจอกรณีอย่างนี้ ถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาเป็นข้อมูล ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ไปดูแล ไปเตือน ไปบอก
คนที่ท า ก็ต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของต้องโทรไปคุย                
ชี้แจง เขาอาจจะไม่เข้าใจ เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ควรจะมีแล้ว 

    -  ฝากประสานเรื่องตู้โทรศัพท์สาธารณะ วันนี้มีใครใช้หรือไม่ ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลจ านวนมาก อยู่บนฟุตบาททางเท้า ตู้เก่า มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหารือว่าเป็นไปได้หรือไม่ ว่าจะยกออก   
ไปประชุมกัน คณะที่เก่ียวข้องทางด้านองค์การโทรศัพท์ ตู้สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ 
เข้า พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ หรือไม่ ไปลองคุยกัน ปรับปรุงและลดจ านวนลงได้หรือไม่ อันไหนไม่จ าเป็นก็ลดลง                        
เราจะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาของสังคม เมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ต้องแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้อยู่อย่างนั้น  ฝากให้ช่วย
ไปติดต่อให้ด้วย 

    -  วันที่ 11 มกราคม 2561 จะมีการรับฟังความคิดเห็นหน้าบึงพลาญชัย                 
ขอความร่วมมือ เนื่องจากมีความส าคัญมากในการที่เราจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจภายใต้รัฐธรรมนูญ 
เพ่ือที่จะพัฒนาจังหวัด โครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มาก ๆ มีความส าคัญกับส่วนราชการหลายส่วนและใช้
งบประมาณมาก ซ่ึงจะต้องสร้างโอกาสนี้ให้ได้ วันนี้เรือนจ าจะย้ายในปี 2563 ต้องไปขับเคลื่อนต่อเนื่องให้อยู่ใน
งบ 2563 ให้ได้ เมื่อเรือนจ าย้ายไปตรงนั้นว่าง แนวความคิดเกิดขึ้นว่ารัฐจะลงทุนเองหรือไม่หรือเราจะไปของบมา
สร้างบ้านพักต ารวจ ท่านผู้เชี่ยวชาญฯ รองฯ ธนวัฒน์ ก็กรุณาคิดมาตลอด ถ้าต้องการที่จะให้เร็ว ประหยัด
งบประมาณ ก็มีวิธีเดียวคือให้ธนารักษ์พาเอกชนมาลงทุน คือสร้างบ้านพักให้ต ารวจเลย แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะให้
ผู้ประกอบการได้สิทธิในการเซ้งตึก ขาย เหมือนกับสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คือใช้บ้านพักของสรรพสามิตอย่างนี้
เป็นต้น กรณีนี้ก็เป็นไปได้ ซึ่งคิดว่าถ้าปี 2563 เคลื่อนออกไปแล้วก็สร้างบ้านพักให้ต ารวจใหม่ให้ครบถ้วน             
ตามแบบ ต ารวจเขาก็มีความสุข ก็ย้ายมาอยู่ได้เลย พ้ืนที่ตรงนี้ว่าเราก็ท าเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ    
รัชกาลที่ 9 เพ่ือให้มีส่วนต่อเนื่องสวยงามในภายภาคหน้า ให้บ้านให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ร่วมรื่น เราต้องอาศัย
พลังชาวร้อยเอ็ดว่าเห็นดีด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็ช่วยเป็นพลังร่วมกัน 

    -  เรื่องสถานที่ เมื่อเช้ามีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ มีเต็นท์ 2 หลังอยู่ด้านข้าง 
ซ้าย – ขวา จะน าออกหรือไม่ เพราะตอนเย็นไม่จ าเป็นแล้ว จะบดบังภูมิทัศน์หรือไม่ เก้าอ้ีนั่งคนมาประชาพิจารณ์ 
ไปดูสถานที่ให้ด้วย มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะต้องขึ้นจอและมีป้ายไวนิลต่าง ๆ ก็ฝากไปพิจารณาเรื่องสถานที่ 
ท าอย่างไรให้บรรยากาศการรับฟังเกิดความสะดวกทั้งผู้มารับฟังและผู้ให้ข้อมูลประชาชน 

    -  ในเดือนมกราคมนี้ แจ้งนัดหมายให้ทราบ นายกฯ จะเดินทางไปต่างประเทศ
ไปเกาหลีกับทางสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 12 – 19 มกราคม 2561 ในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8 – 16                   
ไปต่างประเทศ ไปอินเดีย ส่วนปลายเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ ไปประเทศญี่ปุ่น จะได้ทราบว่า
ช่วงไหนที่นายกฯ ไม่อยู่ แล้วมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 

    -  วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด มีงานพาแลง
รัฐมนตรีที่มาเป็นประธาน คือ รมต.ท่องเที่ยวฯ ก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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- วันที่ 16 มีนาคม นายกฯ เรียนจบหลักสูตร หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเรียน 

    -  เดือนเมษายน จะมีกิจกรรมส าคัญ คือ ต้องเดินทางไปรับรถดับแพลิงที่ญี่ปุ่น 
วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 รับรถดับเพลิงบันไดสูง 40 เมตร จะคร่อมกันกับวันเทศบาล ก็ขอให้ปรับเป็น
โครงการจัดสัปดาห์วันเทศบาล ให้ยืดหยุ่นได้ วันที่ 23 – 27 เมษายน แล้วไปท ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ จะมอบกอง ฝ่ายไหน อย่างไร วันที่  27 พิธีท าบุญแล้วตอนเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์และสรุปผลงาน
กิจกรรมของพวกเราแต่ละส านัก กอง ฝ่าย ส านักปลัดฯ ให้จองโรงแรมไว้ด้วย รถดับเพลิงจะน าลงเรือหลังจากพิธี
มอบแล้ว 2 วัน ก็น่าจะเป็นปลายเดือนเมษายน น่าจะมาถึงท่าเรือแหลมฉบังประมาณไม่เกิน วันที่                          
15 มิถุนายน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น งานป้องกันฯ ต้องเตรียมอาคารจอดรถ ต้องออกแบบรองรับ เริ่มคิดเมื่อมาถึง
แล้ว ต้องมีที่รองรับอะไรต่าง ๆ ต้องวางแผนให้สอดคล้องกัน ใช้เวลาลงเรือประมาณ 40 วัน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานวางแผนกันให้เรียบร้อย เขาจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมา 2 คน มาฝึกอบรมให้ 2 สัปดาห์ ก็เตรียม
วางแผนไว้ 

    -  วันท าแผนประชาคม แผน 4 ปี ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผน เข้มงวดมาก
ขอมติเวียนไม่ได้ แก้ไขไม่ได้เลย ถ้าจะท าต้องเปิดประชาชนอย่างเดียว นายกฯ ได้สรุปแล้วขอนัดเปิดประชาคม         
เพ่ือท าแผนเทศบาล 4 ปี วันที่ 26 เมษายน 2561 แต่ละกอง ฝ่าย งาน ต้องไปคิดว่า ท่านจะเพ่ิมแผนอะไรที่ยัง
ไม่มีครบถ้วน จะได้ไม่ผิดพลาด มีอะไรเพ่ิมเติมที่มอบนโยบายไปแล้ว ในเรื่องใหม่ที่ เกิดขึ้นในงานของท่าน          
ต้องรีบเพิ่มแผนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ เตรียมน าเสนอกระบวนการจัดท าแผนต่อไป 

    - เรื่องที่มอบให้ท่าน ผอ.ส านักการศึกษา ไปประชุมแทนที่ส านักปลัด
นายกรัฐมนตรี มีโครงการพิเศษของรัชกาลที่ 10 คือ โครงการอุ่นไอรักคลายความหนาว ซึ่งจะจัดกิจกรรมนี้ วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2561 โดยให้ส านักปลัดฯ โดยคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ คัดเลือก อปท.               
ที่มีผลงานไปแสดงที่กรุงเทพฯ เราร้อยเอ็ดเป็น อปท. หนึ่งที่ถูกคัดเลือก เขาส่งหนังสือมาแล้ว เราได้ตัดสินใจเลือก
วันแสดง คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ น านักเรียนไปแสดงที่กรุงเทพฯ ก็วางแผนเตรียมการได้ตั้งแต่วันนี้ 

    - เป็นความโชคดีเนื่องจากว่ารัฐบาลมีงบกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยผ่าน
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่เป็นโครงการที่เร่งรัดและต้องให้แต่จังหวัดได้น าเสนอ
แผนงานโครงการไป ก็ปรากฏว่าเทศบาลเราก็ถือว่ามีความพร้อม ได้ร่วมประชุมและประสานแผนแล้ว โดยทาง 
กองวิชาการฯ ประชุมและรับทราบมาจึงได้ประสานเพราะเขาต้องการให้เราไปส่งเพ่ือเป็นผลงานของจังหวัด             
ก็ปรากฏว่าทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดมีแค่ 8 โครงการเท่านั้น เพราะทุกคนตั้งรับไม่ทัน มีเงินมาแต่แผนยังคิดไม่ออก           
ไม่ได้เตรียมไว้ ใน 8 โครงการ ที่เสนอไปผ่านระบบ มีเทศบาลเราขอ 5 โครงการจาก 8 โครงการ 5 โครงการ            
คือโครงการเรื่องการพัฒนาอนุรักษ์โบราณสถานคลองคูเมือง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร .พ.ช.เก่า                  
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยาวไปจนถึงโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใช้งบประมาณ 42 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ             
การท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งมีทั้งหมด 55 เมือง ซึ่งเราก็อยู่ใน 55 เมืองนี้ ก็เข้าหลักเกณฑ์ โครงการที่ 2                   
คือโครงการปรับปรุงห้องน้ าเพ่ิมเติม ตามที่เราออกแบบไว้แล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณ อยู่ที่หลังเวทีกลาง พัฒนา          
บึงพลาญชัย ภูมิทัศน์ภายใน แล้วก็ปรับปรุงท่ากระทงเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมสมมาน้ า คืนเพ็ง             
เส็งประทีป อีกโครงการหนึ่งคือโครงการสร้างสะพานใหม่ทางด้านทิศเหนือ คือสะพานเก่ าเริ่มพบว่า                         
ไม่มีความปลอดภัยแล้วมีการโยกตัว ก็จะมีการออกแบบท าใหม่  อันสุดท้ายคือการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว คือระบบกล้อง CCTV ซึ่งเรามีอยู่แล้ว 39 ตัว ก็จะบวกเพ่ิมกับของต ารวจ ซึ่งมีอยู่ 70 ตัว ก็จะเชื่อม
ระบบสัญญาณเข้าสู่ระบบเรา แล้วระบบนี้เข้าไปสู่ระบบ Smart City ของเรา คือแอพลิเคชั่นของเทศบาล 
โครงการนี้กองวิชาการฯ ออกแบบไว้เป็นเฟสที่  2 ใช้งบประมาณ 3.7 ล้านบาท จะของบท่องเที่ยวฯ                    
ที่เข้าหลักเกณฑ์ แต่ถ้าเกิดแผนนี้ไม่เข้า ไม่ได้งบประมาณ เรามีแผนส ารองคือใช้ 
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งบประมาณของเรา น าเข้าแผนฯ ซึ่งถ้าเข้าแผนฯ ทางลาดกระบังก็จะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมนี้ 30% เราจ่ายแค่ 
70% ก็จะประหยัดงบประมาณไปได้อีก 5 โครงการนี้ขอไปแล้ว ก็หวังว่าโครงการที่เราขอไปจะบรรลุเป้าหมาย 

    -  การประชุมประจ าเดือนเป็นเรื่องที่คณะผู้บริหารให้ความส าคัญ ถ้าไม่ติด
ราชการส าคัญก็ไม่อยากให้ขาดไป 

 

ปิดประชุมเวลา 12.25 น. 
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